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 -شهرابریشم -آهنابتدای اتوبان ذوب -آدرس اصفهانبه و  tiksaze.comبه نشانی اینترنتی  سازهمجموعه تیکبین  فی ما این قرارداد طرف اول:
 tiksaze@gmail.comبه آدرس ایمل:  88182333788به شماره تلفن  3123698718با کدپستی  -ساختمان اوج -111کوچه 

.... به .../......./.......... فرزند ................... متولد ................ به شماره ملی ................آقای/خانم .............................. :)حقیقی( دوم طرف
 .............. لفن......... تموبایل ................ .............. کدپستی ......................................................................................................آدس .

د اقتصادی ..... با ک......به شناسه ملی ..................... ............. به شماره ثبت .............................شرکت.................... :)حقوقی( طرف دوم
به کدپستی ....... ......................................... به آدرس .......................................................................................................................

 یموجب آگهبهکه  ........................ یفرزند ....................  به شماره مل ....................................... یآقا یعامل تیریبه مد...  ......................
.......... ها ببا ذکر سمت  ...........................د. و آقایان/خانمنباشیشرکت م رعاملیمد /...../.............. مورخه ...........شماره ...... یروزنامه رسم

 که طبق ماده ............. اساسنامه شرکت، صاحبان امضاء کلیه اسناد تعهدآور را دارند. ..................................................................................

نشانی طرفین که در این قرارداد نوشته شده و اقامتگاه قانونی هرگونه اخطار، درخواست و مکاتبه در خصوص مفاد این قرارداد باید کتبًا به  :تبصره
 .بایست محل جدید بالفاصله کتبًا به طرف دیگر اطالع داده شودشود ارسال گردد. در صورتیکه این محل تغییر کند میآنان محسوب می

 :مفاد قرارداد

ز ا ... کارتن چسب کاشت میلگرد..حداقل .... ماهیانهسازه موظف است به عنوان نماینده تیکطرف دوم  به موجب این قرارداد :هتارگت نمایند 1-1
 فروش برساند.به قیمت نمایندگی، خرید نموده و به P100 – V500 – EP1000کد چسب  ۳ شامل ممو هات پالس،برند سبد 

پس  ..................... معتبر است. همچنیناین نمایندگی برای یک دوره ............ ماهه از تاریخ ..................... الی .... نمایندگی: اعتبار مدت 2-1
 .باشدقرارداد قابل فسخ می ،قابل تمدید است. در صورت عدم رضایت طرفین، با رضایت طرفینو ت قرارداد از اتمام مد  

 .موظف است بصورت مستمر بر روی بازاریابی آنالین و آفالین سبد محصوالت ممو هات پالس تالش کند نمایندهبازاریابی:  3-1

تخلف به حساب آمده و در صورت گزارش چنین  ،غیرهمکار هایشرکتهرگونه زیرفروشی یا صدور فاکتور همکار برای اشخاص یا ها: تخلف 4-1
طرفه اثبات شود این قرارداد بصورت یک یچنانچه تخلفلذا باشد. صحت عملکرد خود می ر اثباتبه منظو تخلفی، نماینده ملزم به ارائه مستندات

 .گرددباطل می فسخ و کد نمایندگی

 حقوق نماینده:  5-1

a. های بعدی نیز نمایندگی ایشان را تمدید کند.در دوره سازه موظف است، تیکصادقانه و درست نماینده فعال، در صورت عملکرد 
b. سازه موظف است در طول دوره نمایندگی، اقالم سبد ممو هات پالس را بصورت منظم برای نمایندگی تامین کند.تیک 
c. مدیاها به منظور برندسازی هرچه بیشترحمایت و پشتیبانی از نماینده و معرفی محصوالت در سوشال 

 ،قیاشخاص حقو برای/ و  ی و شناسنامهکپی برابر با اصل کارت مل   ،برای اشخاص حقیقیتنظیم گردید. توجه گردد که  ..../..../.......تاریخ  دراین قرارداد 
 مه گردد.ضمی آخرین تغیرات شرکت روزنامه آگهیصاحبان امضاء + کپی برابر با اصل اساسنامه و کپی برابر با اصل کارت مل ی و شناسنامه مدیرعامل و دیگر 

                                         ذکر شده در قرارداداشخاص اثرانگشت  ء، مهر وامضانام، محل 
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