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فرم درخواست نمایندگی سیستم های GPS
تاریخ:
شماره:
بر طبق این قراداد که در تاریخ ...............بین شرکت ویژن سامان پارسیان شماره ثبت 932293
به آدرس فوق الذکر و از طرف دیگر:
نام پدر
نام خانوادگي:
نام:
صادره:
کد ملی:
شماره شناسنامه:
39 /
تاریخ تولد/ :
تلفن همراه :
وضعیت تاهل  :متاهل ◘ مجرد◘
وضعیت نظام وظیفه :
شغل فعلي(اگر شاغل هستید بنویسید):
آخرین مقطع تحصیلی :
نحوه اخذ نمایندگي :حضوري ◘ غیر حضوري ◘
نمایندگی انحصاری ◘
نوع نمایندگی :نمایندگی عادی◘
متقاضی برای شهر :
کدپستی محل کار:
نشانی محل سكونت:
تلفن محل سكونت:
ایمیل:
منعقد میشود.

عكس نماینده

نشانی دفتر کار:
تلفن محل كار:

نحوه فعالیت:
• برای درخواست کنندگان نمایندگان انحصاری حداقل تعداد خرید دستگاه در مرحله اول  311دستگاه ردیاب از
شرکت ویژن سامان پارسیان بصورت نقدی میباشد.
• برای نمایندگان عادی حداقل تعداد خرید  5عدد ردیاب میباشد.
وظایف شرکت:
 .1انجام خدمات پشتیبانی  ،آموزش راه اندازی ،برطرف کردن مشکالت نماینده در محل شرکت و در صورت
لزوم در محل نماینده با اخذ هزینه های مصوب.
 .2امکان برگشت محصوالت خریداری شده از این شرکت به شرط سالم بودن و عدم نصب و استفاده دستگاه در
طول مدت قرارداد به شرط گذشت  3ماه از زمان فاکتور.
 .3امکان تعویض ردیاب ها با مدل های موجود دیگر شرکت در طول مدت قرارداد.
 .4ثبت اطالعات نمایندگی (نام فروشگاه  ،آدرس و شماره تلفن ) در وبسایت اختصاصی شرکت
 .5معرفی شدن نمایندگی توسط تبلیغات گسترده در مجالت و نشریات تخصصی کامپیوتر در سطح کشور ویژه
نمایندگان انحصاری.
 .6استفاده از شرایط پرداخت اعتباری ویژه نمایندگیهای انحصاری.
 .7بروزرسانی  ،تکمیل ،وگسترش امکانات و تجهیزات مورد نیاز در رابطه با جذب مشتری
 .8ارائه سایت  ،دامنه ،نرم افزار موبایل با لوگو و مشخصات نماینده ویژه نمایندگان انحصاری
 .9امکان استفاده از اعتبارات و رزومه شرکت جهت معرفی به مشتری
 .11معرفی نماینده انحصاری به مشتری های شرکت در شهرهای دارای نمایندگی انحصاری

وظایف نمایندگی فروش:
 .1رعایت کامل مفاد قرارداد و ضوابطی که در مورد ردیاب ،GPS ،وسیستم های ردیابی آنالین وضع شده است و یا
در آینده وضع خواهدشد.
 .2بند های این قرارداد طی مرور زمان مشمول قوانین جدید مخابراتی که طی اطالعیه به اطالع نمایندگان خواهد
رسید میباشد و کاربر موظف به رعایت قوانین جدید مخابراتی که ممکن است در آینده وضع شود میباشد.
 .3نمایندگان انحصاری تا شعاع  151کیلومتر بصورت انحصاری قابلیت فعالیت ندارند و هیچ نماینده عادی یا
انحصاری دیگری در شعاع نمایندگی انحصاری مجوز فعالیت ندارد.
 .4نماینده موظف به پاسخگویی به مشتریان خود و رفع مشکالت احتمالی آنها میباشد و از ارائه هرگونه راه ارتباطی
شرکت ما ،به مشتریان خود ،خودداری نماید(.فقط مخصوص نمایندگان انحصاری)
 .5تالش در جهت تبلیغ و فروش محصوالت شرکت
 .6بروز هرگونه مشکل در دستگاه به جهت نصب اشتباه و یا نامتعارف به عهده نماینده بوده و از عهده شرکت خارج
است.
 .7هزینه نصب و ایاب ذهاب در صورت درخواست نماینده بصورت جداگانه پرداخت میشود.
 .8مسئولیت نصب و راه اندازی دستگاه بر عهده نماینده خواهد بود  .بدیهی است هرگونه مشکل پس از نصب بر روی
خودرو یا وسیله مورد نظر بر عهده نماینده خواهد بود.
 .9در صورت رعایت نکردن شرایط استفاده از قطعات الکتریکی و الکترونیکی دستگاه شامل گارانتی نخواهد بود.
 .11نصب دستگاه در محیط های دارای رطوبت زیاد و یا سرما و گرمای زیاد باعث ابطال گارانتی میشود.
 .11باز کردن دستگاه توسط هر شخص ثالثی غیر از شرکت ویژن سامان پارسیان باعث ابطال گارانتی خواهد شد.
 .12قیمت دستگاه بر اساس قیمت روز ارز محاسبه میشود.
 .13شرایط خرید نمایندگی انحصاری :
نقد◘
نسیه◘ توضیحات..........................................................................................................................
داوطلب همکاری با شركت ویژن سامان پارسیان میباشم فرم تقاضا را با دقت و به طور
اینجانب
کامل مطالعه وسپس فرم تقاضای فوق را تکمیل کرده ام و در صورتیکه خالف اظهاراتم محرز شود مسئولیتش به
عهده اینجانب خواهد بود .
تاریخ 13 / /
این قرارداد  3سال شمسی از زمان عقد آن اعتبار دارد و قابل تمدید میباشد.
این قرارداد در دو صفحه و دو نسخه مجزا تهیه شده است که هر یک حکم مجزا دارند.
اختالف:
هرگونه اختالف میان نماینده و شرکت ویژن سامان پارسیان در صورت امکان توسط طرفین و در غیر این
صورت از طریق محاکم قضایی قابل پیگیری خواهد بود.
هزینه تمدید سالیانه:
هزینه تمدید سالیانه به ازای هر دستگاه مبلغ  044.444ریال (چهارصد هزار ریال) میباشد .که از سال
دوم قابل پرداخت توسط نماینده خواهد بود( .سال اول راه اندازی رایگان میباشد) .هزینه تمدید بر
اساس توافق طرفین در سال های آینده متغیر خواهد بود و مبلغ  044.444مربوط به این قرارداد تا پایان
آن میباشد.
یک فقره چک بشماره  ............بانک  .............به مبلغ ....................................................................
بدون تاریخ بابت ضمانت حسن انجام کار در وجه شرکت ویژن سامان پارسیان پرداخت شد .و در صورت
قصور نماینده از وظایف کل مبلغ این چک به نفع شرکت ویژن سامان پارسیان قابل پیگیری خواهد بود.

مهر و امضای واگذارکننده نمایندگی

مهر و امضاء نماینده

