
 
 
 
 

 

 بسمه تعالی

 

 اقالم اقساطی فروشگاه قرارداد فروش

 

 مشخصات خریدار و فروشنده -1ماده 

 الف: خریدار

 .خریدار گرامی پرکردن موارد ستاره دار الزامیست

 

 اطالعات شخصی

 :پدرنام  *    نام خانوادگی: *                                   نام:                 *

 

 :شماره شناسنامه *        کدملی:*

 (دگردمی اخذ  هنگام تحویل کاالفتوکپی شناسنامه و کارت ملی از خریدار *)یک برگ 
 

 تاطالعات محل سکون

 :آدرس منزل *

 

 کد پستی:

 

 تلفن همراه: *                             تلفن ثابت:                 *

 

 یاطالعات بانک

 .دیقسمت وارد کن نیصاحب دسته چک را در ا یلطفا اطالعات بانک

 
 :نام و کد شعبه بانک *

 :شماره حساب دسته چک *

ارسال   sale@shop.irآدرس ایمیل به یا و  teamshopir@  از طریق تلگرام را  شش ماهفایل پرینت شش ماه حساب )پرینت  *

 نمایند.(

 داطالعات خری 

 ........................................................................... .دیقسمت وارد کن نیدر ارا  دیسفارش ده دیرا که قصد دار ییکااللطفا 

 تعداد اقساط      پرداخت)تومان( شیمبلغ پ

 

 



 

 

 

 

 ب: فروشنده

      آراینترنتی شاپ.آیفروشگاه 

 ۱طبقه همکف واحد  -ساختمان ایتالیا  - ۶۲پالک  -خیابان ایتالیا  -خیابان وصال شیرازی  -تهران  نشانی:

 88994861تلفن ثابت: 

 

 

 چگونگی آشنایی با ما:

 موارد دیگر .................(4و...    تلگرام (اپلیکیشن هایی مانند 3(جست و جو در اینترنت    2(دوستان و آشنایان   1

 

 

 

 طرفینتوافقات  -2ماده 

 موضوع قرارداد و محل انعقاد آن : -الف
با  سازنده، رنگ(موضوع قرارداد عبارتست از فروش اقساطی و واگذاری یک دستگاه لپ تاپ/ تبلت/ موبایل به مشخصات فنی )مدل،شرکت 

 قیمت و شرایط مورد توافق طرفین 

 

 

 زمان و محل تحویل کاال: -ب

 می باشد. مورد توافق طرفین  به تاریخ  (آرشاپ.آینماینده )فروشگاه زمان تحویل کاال همزمان با انعقاد قرارداد در داخل محل 

 

 

 قرارداد : مبلغ -ج
 د.می گردمبلغ کل قرارداد بر اساس توافق طرفین مقرر 

 

 

 د( مبلغ پیش پرداخت:
 د.می گردتوسط خریدار نقدًا/ از طریق دستگاه پوز/ واریز به حساب پرداخت زمان تحویل کاال مبلغ پیش پرداخت در 

 

 

 س( مبلغ اقساط و نحوه پرداخت:
 پرداخت می گردد.بر اساس توافق طرفین چک بانکی معتبر طی تعداد جمع مبلغ اقساط ماهیانه کاالی خریداری شده در -1

 سررسید هر قسط تاریخ مندرج در متن چک می باشد. -2

 می گردد .کلیه چک های اقساط به صورت حامل صادر  -3

 



 

 

 

 

 

 تعهدات فروشنده و خریدار -3ماده 
ملتزم گردید کاالی خریداری شده را در موعد مقرر در قرارداد به صورت کاماًل سالم به همراه تمامی لوازم جانبی مورد فروشنده متعهد و  -1

 تعهد در قرارداد تحویل خریدار نموده و رسید دریافت نماید.

دستگاه از هر لحاظ مورد پسند و تأیید  فروشنده همزمان با تحویل کاال، آن را به رویت خریدار رسانده و تست اولیه آن را انجام نمود و -2

 خریدار واقع شد. فلذا هیچ گونه اعتراض و انصراف بعدی به هیچ عنوان از طریق خریدار مسموع نمی باشد.

چنانچه هرگونه عیب یا نقص در مورد معامله یافت شود که مربوط به عدم اطالع کافی از نحوه کارکرد دستگاه، آسیب فیزیکی از قبیل  -3

شایان ذکر است کاالهای با گارانتی  فروشنده هیچگونه مسئولیتی را در این خصوص نداشته و ندارد.ه خوردگی و ... و یا هر فعل مضر، بضر

 باشد. شامل این بند از قرار داد نشده و کلیه عیوب و نواقص برعهده ی شرکت گارانتی کننده می

 تسویه اقساط در دست خریدار امانت می باشد.مورد معامله )دستگاه( تا پایان مدت قرارداد و  -4

 

قانون مدنی در دو نسخه در حکم واحد تنظیم و به امضاء فروشنده و خریدار رسید که از این دو نسخه، یک  10این قرارداد بر اساس ماده 

 خواهد ماند.نسخه نزد فروشنده و نسخه دیگر تا پایان زمان تسویه حساب کامل نزد خریدار باقی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و فروشنده امضاء مسئول امور مالی                                                                             امضاء و اثر انگشت خریدار  
 


