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مقدمه
نظر به اینكه شركت رخش خودرو دیزل بعنوان توليد كننده و عرضه كننده خودروهاي تجاري و خدمات پس از فروش (به همراه
قطعات و لوازم یدكي) خودروهاي مذكور بمنظور تسهيل گردش امور در راستاي مشتري مداري و گسترش دسترسي آسان به
خدمات مزبور ،قصد اعطاي نمایندگي مجاز به آقاي  ........................................را دارد كه با نظر و اذعان به توانایي فني ،مالي و
تداركاتي خود متقاضي اخذ مجوز نمایندگي مجاز ميباشد .بر اساس تصميم كميسيون اعطا و لغو نمایندگي ها و موافقت
كميسيون مزبور این قرارداد با شرایط زیر بين طرفين منعقد گردید.
طرفین قرارداد
این قرارداد به تجویز ماده  01قانون مدني و با توجه به كليه قوانين و مقررات جاري كشور في مابين شركت رخش خودرو دیزل
ثبت شده به شماره  00110اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي داراي كد اقتصادي  100080311113و شناسه ملي
 01111110309به نمایندگي آقایان -0 :داود محمد قاسمي به سمت مدیرعامل -1امير علي هاتف به سمت عضو هيت مدیره
به نشاني :آذربایجان شرقي ،جاده تبریز صوفيان ،شهرك سرمایه گذاري خارجي ،خيابان آسيا  ،9شركت رخش خودرو دیزل به
كد پستي  0013000910كه در این قرارداد "شركت" ناميده ميشود از یك طرف و آقاي  .................................به شماره شناسنامه
 .........................صادره از  .........................و كد ملي .....................................
نشانی نمایندگی،............................................................................................................................................................................................. :
كد پستي  ،....................................تلفن ، .............................:فكس ،............................:همراه ...........................................:كه در این قرارداد
"نماینده" ناميده مي شود ،از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد مي گردد.
ماده :1موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از اعطا امتياز نمایندگي مجاز از طرف "شركت" براي ارائه خدمات فروش و خدمات پس از فروش
اعم از گارانتي ،غير گارانتي ،فروش قطعات ،خدمات امدادي و فراخوان در جهت كسب رضایت مشتریان به خودروهاي توليدي
و فروخته شده شركت رخش خودرو دیزل و سایر خدمات اعالم شده از سوي "شركت" طبق ضوابط معين به مشتریان در محل
نمایندگي.
" 0-0نماینده" در زمان امضاي این قرارداد ،رونوشت برابر با اصل شده مدرك مورد نياز و اسناد مربوط به محل نمایندگي را اعم از
اسناد مالكيت یا اجاره نامه رسمي كه جزو الینفك این قرارداد است به "شركت" ارایه مي نماید.
" 1-0نماینده" تحت هيچ عنواني حق ندارد بدون اخذ موافقت كتبي "شركت" امتياز نمایندگي و یا مدیریت آن را تحت هر عنواني
اعم از مشاركت "شركت"  ،وكالت ،صلح ،اجاره و یا غيره به طور كلي یا جزیي به غير واگذار كند و یا ابعاد و محل نمایندگي را
تغيير دهد و یا اقدام به افتتاح شعبه نماید.
 9-0نمایندگي موضوع این قرارداد انحصاري نبوده و "شركت" ميتواند نماینده و یا نمایندگان دیگري را نيز در شهر فوق الذكر و یا
سایر مناطق شهرستان و استان مربوطه انتخاب و با ایشان قرارداد منعقد نماید.
 1-0امضاي این قرارداد به منزله مالحظه ،مطالعه و قبول كليه ضوابط ،استانداردها ،شرایط و مقررات مذكور در این قرارداد توسط
طرفين است.
نماینده
نام و نام خانوادگی:

شرکت
عضو هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی :اميرعلي عاتف
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نام و نام خانوادگی :داوود محمد قاسمي
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 0-0در صورت انحالل ،ورشكستگي ،حجر ،فوت و حبس(محكوميت قطعي كيفري به حبس به هر مدت) و  ...حسب شرایط "نماینده"
و یا قائم مقام قانوني وي اعم از قيم ،مدیر تسویه ،وراث و  ...مكلف هستند ضمن اعالم به موقع مراتب به "شركت"  ،اقدامات
الزم را ضمن تسویه حساب با "شركت" ،بعمل آورند .قرارداد مزبور نسبت به الباقي مدت از سوي شركت یك طرفه و بدون نياز
به مراجعه به مراجع قضایي فسخ شده و بدون نياز به اخذ هرگونه نظر كارشناسي و صرفاً به تشخيص شركت پرداخت كليه
خسارات وارده به اموال و شهرت تجاري شركت و مشتریان یا اشخاص ثالث تا تسویه حساب كامل بر عهده نماینده یا قائم مقام
قانوني وي ميباشد.
ماده  : 2مدت قرارداد
مدت این قرارداد ازتاریخ امضاء و ارایه وثایق و تضمينات و بيمه نامه هاي مربوطه به شركت ازسوي نماینده به مدت یك سال شمسي
مي باشد كه از تاریخ  0931 /00/10شروع و در  0933 /00/10خاتمه مي یابد.چنانچه هریك ازطرفين تا دو ماه قبل ازانقضاء مدت
قرارداد عدم تمایل به ادامه قرارداد را بصورت كتبي بطرف دیگر اعالم ننماید قرارداد براي دوره هاي یكساله تمدید شده تلقي خواهدشد.
درصورت عدم تمایل هریك ازطرفين به ادامه قرارداد بایستي مراتب به صورت كتبي اعالم وازطریق تنظيم سند جداگانه قرارداد حاضر
اقاله گردد كه دراینصورت نماینده مكلف است تاتسویه حساب كامل خدمات موضوع قرارداد را ارایه وتازماني كه كليه حسابها وتعهدات
نماینده با شركت تسویه نشده  ،كليه وثایق وتضامين به قوت خود باقي است ودرصورت لزوم و تخلف نماینده ازمفاد قرارداد وثایق و
تضامين قراردادي به نفع شركت ضبط گردیده و قابل وصول مي باشد ونماینده درموارد فسخ یا انقضاي مدت یا اقاله آن نيز تا تسویه
حساب كامل با شركت متعهد و موظف به ارائه خدمات موضوع قرارداد خواهد بود.
ماده  :3تعهدات طرفین قرارداد
 1-3تعهدات ” شرکت “
 0-0-9شركت با الزم االجراشدن این قرارداد ،موافقت خود با استفاده از عالئم تجاري و نشان هاي خود دراوراق چاپي  ،مهر ،البسه،
تابلوهاي داخلي ،سردرب و  ...توسط نماینده را بارعایت ضوابط مقرركه متعاقباً به این نمایندگي ارسال خواهد گشت اعالم مي نماید .
بدیهي است درصورت لغو و یا فسخ نمایندگي به هردليل نماینده ملزم به جمع آوري تمامي آثار وعالئم مذكور ازمحل نمایندگي
ميباشد و درصورت استنكاف نماینده  ،بروزهرگونه خسارت حقوقي و كيفري به عهده نماینده خواهد بود و این شركت حق اقامه دعوي
را عليه نماینده خواهد داشت.
 1-0-9شركت پس از برقراري الزامات و استانداردهاي مورد نظر درنمایندگي توسط نماینده ،مطابق تمامي استانداردها والزامات
تاسيس نمایندگي ،مجوز موضوع قرارداد دركل یا بخشي ازخودروهاي مشمول را به نماینده صادر مي نماید.
 9-0-9شركت مبالغ گارانتي ویاهرگونه بستانكاري نمایندگي را پس اربررسي وكنترل و تایيد آن حداكثر طي مدت یك ماه ،به حساب
بستانكاري نماینده منظورمي نماید ویابه حساب معرفي شده از سوي نماینده واریز خواهد نمود (شماره حساب باید به نام صاحب
امتياز نمایندگي باشد).
 1-0-9شركت قطعات مورد درخواست مربوط به موضوع قرارداد رابارعایت اولویت هاي توزیع  ،شرایط تامين و فروش قطعات و باتوجه
به سياست هاي فروش خود اعم از فروش نقدي و یا اعتباري طبق مقررات و ضوابط مصوب ،متناسب با موجودي دراختيارنماینده
قرارمي دهد.
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 0 -0-9شركت به منظور یكسان سازي قيمت فروش قطعات درسراسركشور قطعات خریداري شده توسط نماینده را بصورت رایگان
ارسال مينماید.
 8-0-9شركت نسبت به تامين ابزارمخصوص  ،عيب یاب  ،آموزش ،مستندات فني  ،تابلو ،سردرب والبسه مطابق طرح مصوب براساس
دستورالعمل هاي مربوطه اقدام خواهدنمود.
 0-0-9شركت شرایط تخفيف و نحوه پرداخت درفروش قطعات و نرخ اجرت و هرگونه تغييرات دراین موارد رابصورت مكتوب ازطریق
مجاري ارتباطي به اطالع نماینده مي رساند.
 1 -0-9شركت درحدامكان ،زیرساخت ها و اطالعات سيستمي الزم جهت تبادل اطالعات ازنمایندگي به شركت و بالعكس را براي
نماینده فراهم مي نماید (.این بند شامل سخت افزارهاي الزم درنمایندگي و خطوط ارتباطي مخابراتي نمي باشد).
 3-0-9شركت براساس مفاد این قرارداد همكاري الزم رابانماینده به منظورحسن اجراي قرارداد بعمل مي آورد.
 01-0-9شركت نسبت به اعالم وابالغ دستورات و ضوابط جدید مرتبط با وظایف و تكاليف نماینده بصورت كتبي اقدام مي نماید.
 00-0-9شركت بازرس یا بازرساني رابه منظور هماهنگي وتبادل نظر و ارائه راهكارها درموارد ضروري به نماینده معرفي مي نماید.
 01-0-9مسئوليت وهزینه خواب خودرو مشمول قانون درمحدوده قصورشركت برعهده شركت مي باشد وتشخيص قصور بعهده كميته
امورمشتریان مي باشد.درغيراینصورت هزینه خواب خودرو بعهده نماینده خواهد بود.
 09-0-9كليه موارد مربوط به خدمات فروش تحت عنوان دستورالعمل هاي فروش محصوالت به نماینده ارائه خواهد شد.
 2-3تعهدات ” نماینده “
 0-1-9نماینده مكلف به اجراي كامل مفاد این قرارداد و كليه ضوابطي است كه از طریق صدور دستورالعمل ها (من جمله دستورالعمل
هاي فروش) .آئين نامه ها ،بخش نامه هاي داخلي در سایت شركت و یا از طریق سایر وسایل ارتباطي در زمينه موضوع قرارداد به
وي ابالغ مي گردد.
 1-1-9نماینده طبق مقررات و ضوابط شركت ،نسبت به تأمين و احداث فضاي اداري ،فروشگاه استاندارد و تعميرگاه مناسب و
مجهز (هم در ابتدا و هم در طول قرارداد) براي ارائه كليه خدمات موضوع این قرارداد با هزینه خود اقدام مي نماید.
 9-1-9نماینده همه ساله فروشگاه ،نمایشگاه ،تعميرگاه و بطور كلي نمایندگي خود را به منظور جبران خسارات احتمالي به مشتریان
در مقابل هر گونه خطري اعم از طبيعي و غير طبيعي به هزینه خود نزد یكي از شركت هاي معتبر ،بيمه مي نماید و تصویر بيمه نامه
را به شركت ارائه مي دهد و موظف است پرسنل نمایندگي را تحت پوشش كامل بيمه اي قرار دهد.
 1-1-9چنانچه در صورت عدم رعایت ضوابط و دستورالعمل هاي شركت یا نظامات دولتي ضرر و زیان یا خساراتي به شركت و
مشتریان یا اشخاص ثالث وارد شود نماینده مسئول جبران خسارات وارده طبق تشخيص شركت خواهد بود و شركت طبق « آیين
نامه تنبيه و تشویق نمایندگان » اقدام خواهد نمود.
 0-1-9كليه هزینه ها و مسئوليت هاي مالي و حقوقي مربوط به تأسيس ،خرید ملك ،ساخت و نوسازي ابنيه ،استاندارد سازي ،تجهيز،
شروع فعاليت ،هزینه هاي كارشناسي مربوط به ثبت وثيقه ،مدیریت نمایندگي و پاسخگویي به مراجع ذیربط ،پرسنل و مشتریان به
عهده نماینده است نماینده عالوه بر تعهد بر رعایت و اجراء ضوابط جاري شركت ،ملزم به رعایت كليه قوانين جاري كشور بویژه در
زمينه امور صنفي در حوزه فعاليت نمایندگي خود است.
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 8-1-9نماینده ،تعميرات ،خدمات فني و كنترل صحت آن ها در خصوص خودروهاي موضوع قرارداد را مطابق ضوابط ،مقررات فني و
استانداردهاي اعالم شده از طرف شركت در محل نمایندگي و در ساعات كار رسمي (به استثناي فعاليت هاي امداد و طرح هاي ویژه)
و مطابق ظرفيت پذیرش نمایندگي ،به انجام مي رساند.
 0-1-9مهر نمایندگي به همراه امضاء نماینده و یا امضاء كارگزار معرفي شده از سوي نماینده در ذیل اسناد و مكاتبات به منزله تائيد
و قبول تعهدات آن مستند از سوي نماینده مي باشد .لذا نماینده متعهد به قبول مسئوليت و حراست از مهر نمایندگي مي باشد.
 1-1-9نماینده ملزم به حسن انجام وظایف نمایندگي و حسن معاشرت با مشتریان به منظور اجتناب از بروز هر گونه درگيري در
نمایندگي بوده و در موارد غير قابل اجتناب ،نماینده مسئول اقدام از طریق مراجع قضایي ذیصالح و پاسخ گویي مي باشد.
 3-1-9در صورتي كه نماینده در مدت كمتر از یك سال از زمان شروع این قرارداد اعالم انصراف و یا ورشكستگي نماید و یا قرارداد
به علت تخلف نماینده در هر زماني لغو و یا فسخ گردد ،نماینده مكلف است پنجاه درصد هزینه هاي دوره هاي آموزشي فني و مهارتي،
ابزار و ساخت تابلو و هزینه عيب یاب و غيره را به شركت پرداخت نماید و چنانچه این مدت كمتر از شش ماه باشد ،دراین صورت
كليه هزینه هاي مذكور طبق برآورد شركت از نماینده دریافت خواهد شد (جریمه موضوع لغو امتياز به علت تخلف ،بر اساس شرایط
تخلف و با رأي كميسيون اعطا و لغو تعيين خواهد شد) و این خسارت از محل تضمينات اخذ شده از نماینده یا مطالبات احتمالي وي
از شركت وصول و جبران خواهد شد.
 01-1-9نماینده تمامي قطعات یدكي مورد نياز جهت خدمات در نمایندگي را از شركت درخواست و خریداري مي نماید و در صورت
خرید و مصرف هر گونه قطعات از محلي به غير از شركت ،مسئوليت عواقب ناشي از استفاده آن قطعات در خودروي مشتریان به عهده
نمایندگي خواهد بود.
 00-1-9نماینده فقط با مجوز كتبي شركت و رعایت ضوابط مقرر مجاز به خرید قطعه از بازار خواهد بود .به عالوه كليم هایي از
نماینده پذیرفته مي شود كه از شركت خریداري و یا مجوز خرید داشته باشد.
 01-1-9نماینده نسبت به تدارك و اجراي سيستم فروش و خدمات پس از فروش طبق ضوابط شركت اقدام مي نماید و دفاتر مالي و
حسابداري خود را مطابق سيستم موجود در شركت تنظيم و ملزم به نگهداري و بایگاني آن ها مي باشد و همچنين ملزم به ارائه فاكتور
رسمي با شماره مسلسل و صورتحساب و رسيد در هر زمينه و حسب مورد در قبال انجام خدمات تعميرگاهي و فروش قطعات و لوازم
یدكي و فروش یا تحویل خودرو به مشتري است.
 09-1-9نماینده شرح كليه سرویس ها ،خدمات و تعميرات ارائه شده به مشتریان (گارانتي ،غيرگارانتي و سایر خدمات) را طبق ضوابط
و دستورالعمل هاي تعيين شده از سوي شركت انجام داده و مراتب را همراه با ارائه مدارك مربوطه به شركت اعالم نماید.
 01-1-9نماینده ضامن صحت و اصالت و اعتبار كليه امضاء ،اثر انگشت و مهرهاي مربوط به مشتریان در اسناد و مدارك مربوطه است.
مسئوليت كيفري و حقوقي هر گونه كشف فسادي در این زمينه به عهده نماینده است چنانچه وجه ،كاال ،یا خدمات بر اساس اسناد
نادرست از شركت دریافت شده باشد نماینده ضامن جبران خسارت خواهد بود و حق تعقيب كيفري نماینده و عوامل وي براي شركت
محفوظ مي باشد.
 00-1-9تهيه و تنظيم و مبادله هر نوع قرارداد با مشتري در خارج از محل و مكان نمایندگي ممنوع است و نماینده ضمن تعهد به
رعایت ضوابط شركت نمي تواند به نام و یا از طرف شركت معامله اي با مشتریان خود و اشخاص ثالث انجام داده یا تعهدي بسپارد.
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 08-1-9نماینده مكلف است با افراد اعزامي معرفي شده از سوي شركت همكاري و اطالعات و امكانات الزم را در اختيار آن ها قرار
دهد.
 00-1-9نماینده حق واگذاري و استفاده از تجهيزات و ابزاري كه به امانت از شركت دریافت و یا با استفاده از تسهيالت شركت
خریداري نموده به غير را ندارد.
 01-1-9نماینده ملزم به حفظ اسرار شغلي و اطالعات محرمانه و عادي ناشي از این قرارداد بوده و در صورت افشاء و یا نشر آن ،كليه
هزینه ها و مسئوليت هاي ناشي از آن به عهده وي خواهد بود.
 03-1-9مسئوليت احراز شرایط و دارا بودن صالحيت فني كليه پرسنل تعميرگاه نمایندگي و همچنين تجربه و مهارت آن ها در
تعمير خودروهاي موضوع قرارداد و انجام سایر امور نمایندگي و همچنين مسئوليت ناشي از عملكرد آن ها ،كالً بر عهده نماینده
ميباشد و به منظور ارتقاء سطح ارتباط نمایندگي با شركت و به روز بودن اطالعات فني و مدیریتي نمایندگي ها ،نماینده موظف است
یك نفر كارشناس فني مطابق ضوابط شركت استخدام نماید به عالوه مسئوليت و هزینه تعميرات برگشتي در محدوده قصور نمایندگي
و همچنين مسئوليت و هزینه خواب خودرو مشمول قانون در محدوده قصور نمایندگي بر عهده نماینده مي باشد.
 11-1-9با توجه به این كه شركت جهت خرید ،واردات و تآمين لوازم و قطعات یدكي بر اساس عقود اسالمي از تسهيالت بانكي
استفاده مي نماید در این ارتباط و به نسبت مدت زمان استفاده از این تسهيالت هزینه هاي متعلقه را متحمل شده و به بانك پرداخت
مي نماید ،لذا چنانچه هر یك از مطالبات شركت از نماینده در سررسيدهاي مقرر به هر دليلي به حيطه وصول در نياید ،نماینده بدین
وسيله ضمن قبول شرایط ،متعهد مي شود ماهيانه  1/0درصد خسارت به عنوان وجه التزام تأخير در تأدیه دیون خود را مستنداً به
ماده  191قانون به شركت پرداخت نماید.
 10-1-9در هر زماني كه هر یك از اسناد پرداختني و تعهدات مالي نماینده در سررسيد مقرر به حيطه وصول در نياید ،در آن صورت
كليه دیون ،تعهدات مالي و مابقي مطالبات موجل شركت از نماینده به دین حال تبدیل شده و شركت مي تواند عالوه بر حق تقاضاي
صدور قرار تأمين و اجرایيه و تمليك و ثائق وي جهت وصول تمام مطالبات خود به شرح فوق ،عليه نماینده و به هزینه كامل وي
دعوي حقوقي و با كيفري مقتضي اقامه نماید و نماینده در این خصوص حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط نمود.
 11-1-9اموال و كاالها (به غير از خودرو) و اسناد و مداركي كه در رابطه با این قرارداد و یا در نتيجه آن به نماینده سپرده مي شود
نزد او امانت است و نماینده ملزم به استفاده از آن و نگهداري طبق ضوابط شركت بوده كه در موعد مقرر یا پس از انقضاي قرارداد باید
مسترد نماید .هر گونه سوء استفاده تعدي و تفریط در حفظ و استرداد اموال موجب مسئوليت نماینده بوده و در هر حال در صورت
تلف و یا نقص اموال ،نماینده ضامن است و در صورت فسخ قرارداد في ما بين به هر نحوي ،لوازم اماني نهایتاً طي  1هفته كاري مسترد
و در غير این صورت اجاره دستگاه ها و اقدامات دیگر این شركت به حساب بدهكاري نماینده منظور و از محل وثيقه اخذ خواهد
گردید .و نماینده موظف است به ازاء هر روز تأخير در استرداد اموال اماني به شركت مبلغ  01،111،111ریال معادل یك ميليون
تومان را در وجه شركت پرداخت كند واین وجه از محل تضمينات نماینده یا مطالبات احتمالي وي قابل وصول مي باشد.
 19-1-9نماینده متعهد است در محل نمایندگي ،صرفاً به ارائه خدمات موضوع این قرارداد مبادرت ورزد و نمي تواند غير از موضوع
قرارداد خدماتي به سایر خودروها داشته باشد.
 11-1-9نماینده موظف به انجام كاليبراسيون كليه ابزار و تجهيزات ،جهت ارائه خدمات به مشتریان است.
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 -10-1-9به منظور دایر بودن دائمي محل نمایندگي و جلب رضایت مشتریان "نماینده" بدون اجازه كتبي و قبلي "شركت"
حق تعطيل كردن تعميرگاه بجز ایام تعطيالت رسمي را ندارد و همچنين مكلف است تعميرگاه را در ایام تعطيالت نوروزي و
ایام خاص به منظور ارائه خدمات به مشتریان طبق برنامه و ضوابط "شركت" فعال نگاه دارد.
 -18-1-9عرضه كاال یا خدمات كمتر از ميزان یا مقادیر خریداري شده یا مغایر با قرارداد از نظر كمي و كيفي ،عرضه كاال یا
خدمات به بهاي بيش از نرخ هاي تعيين شده توسط مراجع رسمي یا "شركت" ،نگهداري قطعات بصورت عمده و امتناع از عرضه
آن به قصد گرانفروشي یا اضرار به جامعه ،عرضه كاال بر خالف ضوابط توزیع ،عدم درج بهاي كاالها و خدمات مشمول به نحوي
كه براي مراجعين قابل رویت نباشد(به صورت نصب برچسب و یا اتيكت یا بصورت تابلو در محل واحد) خودداري از عرضه كاالي
داراي نرخ رسمي به قصد گرانفروشي یا تبعيض در فروش ،خودداري از صدور فاكتورها مطابق فرم ها و ضوابط تعيين شده و
صدور فاكتور ،خالف واقع ،فروش اجباري كاال همراه با كاالي دیگر ،تغيير مشخصات كاالهاي دیگر ،تغيير مشخصات كاالهاي
مشمول استاندارد ،استفاده از ظروف و وسایل بسته بندي و عرضه و فروش كاالهاي خارج از استاندارد ،دخل و تصرف در بسته
بندي یا جعبه محتوي كاالهاي مشمول استاندارد اجباري ،عرضه كاالهاي دیگر به جاي كاالهاي استاندارد بر خالف ضوابط
"شركت" ممنوع است و مسئوليت حقوقي و كيفري آن به عهده نماینده خواهد بود.
 -10-1-9انجام تبليغات در محدوده نمایندگي بر اساس سياست هاي اعالمي "شركت" و با هزینه "نماینده" امكان پذیر است.
"نماینده" متعهد است در انجام تبليغات ضمن رعایت شئون مجموعه رخش خودرو دیزل از تبليغات مضر و غير واقع امتناع
ورزد.
 -11-1-9در صورت لغو امتياز نمایندگي در اثر تخلف "نماینده" بر اساس نظر "كميسيون اعطا و لغو نمایندگي شركت"،
"نماینده" موظف به پرداخت جرایم تعييني از طرف آن كميسيون است.
" -13-1-9نماینده" موظف است حداقل یك اكيپ امداد سيار را با درخواست "شركت" و با شرایط زیر و مطابق دستورالعمل
هاي ابالغي راه اندازي نماید.
الف) ارائه خدمات امدادي سریع در كليه اوقات شبانه روز در محدوده منطقه مشخص شده و اعزام امدادگر به محل توقف
خودروي معيوب با اعالم مركز تماس "شركت" و انتقال خودرو به تعميرگاه در صورت عدم امكان تعمير و راه اندازي در محل.
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ب) بكارگيري حداقل دو نفر امدادگر كه داراي اطالعات مكانيكي و برقي خودرو باشند.
ج) تهيه صورتحساب هاي مربوط به انجام خدمات امدادي و غيره در فرم هاي مخصوص "شركت" و ارائه یك نسخه به مشتري
و یك نسخه به "شركت"
د) تامين قطعات ،ابزار و تجهيزات كافي و مناسب خدمات امدادي مطابق ليست هاي ارائه شده "شركت"
ه) رعایت نرخ نامه هاي مصوب "شركت"
و) تخصيص حداقل یك خط تلفن جهت امكان ارتباط از مركز تماس "شركت" بصورت شبانه روزي
 -91-1-9با توجه به اینكه "شركت" بابت به روزرساني اطالعات دستگاه عيب یاب مبالغي متحمل مي گردد .در صورت عدم
همكاري ،فسخ یا لغو امتياز نمایندگي ودر صورت عدم استرداد نمایندگي ،مبالغ هزینه شده به حساب "نماینده" منظور و از
محل تضامين اخذ مي شود.
 -90-1-9فراخوان
"نماینده" ملزم به ایجاد طرح هاي فراخوان وفق برنامه ریزي ها و دستور العمل هاي "شركت" مي باشد.
ب) معرفي پرسنل واجد شرایط جهت طي دوره هاي آموزشي مربوط به فراخوان
ج) "نماینده" ملزم به پذیرش خودروهاي مشتریان فراخوان بر اساس برنامه ریز ي ها و دستورالعمل هاي "شركت" از طریق
مركز تماس مي باشد.
 -99-1-9كليه پرسنل و كاركنان شاغل در محل نمایندگي ،همگي كاركنان و پرسنل نماینده محسوب شده و هيچگونه رابطه
استخدامي و بيمه اي مابين پرسنل نماینده و شركت وجود نداشته و ندارد و نماینده موظف به رعایت مفاد قانون كار و بيمه در
قبال كاركنان خویش ميباشد و شركت هيچگونه مسئوليتي در این خصوص ندارد.
 -99-1-9نماینده ميبایستي مطابق ماده  0قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان خودرو ،هر بار كه خودروي موضوع ضمانت،
مورد تعمير یا خدمات مختلف دوره اي قرار ميگيرد و یا بعد از اتمام دوره ضمانت ،خودرو ها را مورد تعمير یا سایر خدمات قرار
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مي دهد ،كليه نقص ها و عيب هاي اعالمي از سوي مشتري و شرح اقدامات انجام یافته و قطعات تعمير یا تعویض شده را مكتوب
و عالوه بر سابقه نمودن تسليم مشتري نماید.
مسئوليت كليه خسارات مالي و جاني وارده به مشتریان و اشخاص ثالث به دليل بروز هرگونه عيب و نقص كه از مداخالت نماینده
در خودرو بواسطه تعمير یا تعویض قطعات ایجاد ميگردد بر عهده نماینده است .همچنين در خصوص استفاده از قطعات و لوازم
غير استاندارد از سوي نماینده كه در هر دو مورد كليه مسئوليت هاي حقوقي و كيفري بر عهده نماینده بوده و شركت نيز به
تناسب موضوع حق طرح دعاوي حقوقي و كيفري مربوطه را عليه نماینده محفوظ مي دارد.
ماده  : 4تضامین
 -0-4نماینده به منظور حسن انجام تعهدات و شرایط ناشي از این قرارداد مكلف است به عنوان وجه التزام ،وثيقه ملكي یا وثيقه
نقدي یا ضمانت نامه بانكي یا چك به ميزاني كه متعاقباً توسط شركت اعالم ميگردد در اختيار شركت قرار دهد تا چنانچه در
اثر تخلف نماینده از هریك از تعهدات خویش در این قرارداد خسارتي متوجه "شركت" شود و یا اینكه "شركت" جهت وصول
مطالبات خود از "نماینده" هزینه اي از قبيل هزینه دادرسي ،حق الوكاله وكيل ،هزینه هاي بانكي و غيره متحمل شود خسارت
و هزینه هاي مزبور را از محل وثيقه و سایر اوراق بهادار "نماینده" بر طبق تشخيص خود تامين و برداشت نماید" .نماینده"
بدین وسيله حق هر گونه اعتراض را در این خصوص به نحو الزام آوري از خود سلب و ساقط مينماید ،بدیهي است در صورتيكه
"نماینده" قصد اخذ اعتبارات از "شركت" را داشته باشد ميباید تضمين عليحده مطابق با ضوابط و شرایط اعالم شده در اختيار
"شركت" قرار دهد .ميزان مطالبات و خسارات بر طبق دفاتر و مدارك "شركت" محاسبه مي شود و همچنين ميزان وثيقه با
توجه به حجم معامالت " نماینده" تعيين خواهد شد و در هر زماني كه "شركت" تشخيص دهد مي تواند آن را افزایش داده و
"نماینده" ملزم به رعایت و اجراي آن مي باشد .چنانچه "نماینده" به هر یك از شركت هاي طرف این قرارداد یا سایر اشخاص
ثالث منجمله شركت هاي رخش خودرو دیزل بدهكار گردد به موجب این قرارداد و ضمن عقد خارج الزم به شركت وكالت با
حق توكيل و غيرقابل عزل اعطا نمود تا راساً و بنا به تشخيص خود نسبت به پرداخت یا وصول مطالبات مذكور از محل مطالبات
احتمالي نماینده یا اسناد تضميني در خصوص این بند اقدام نماید.
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" -1-4نماینده" عالوه بر تامين و ارائه وثایق و تضامين مورد نياز اخذ امتياز نمایندگي به "شركت" ،موظف ميباشد كه مبلغ
سيصد ميلي ون ریال (كه رقم آن در هر دوره تمدید یا تجدید قرارداد ،توسط "شركت" تعيين خواهد شد) را بعنوان سپرده در
نزد "شركت" تودیع نمایند تا در مورد نقض تعهدات قرارداد و یا ورود خسارت و یا تحميل هزینه ها از طرف "نماینده" به
"شركت" ،آن وجوه یا هزینه ها از محل سپرده مزبور برداشت شود.
 -9-1در صورت فسخ قرارداد یا لغو امتياز نمایندگي و یا چنانچه "نماینده" به هر علتي اعم از عمدي یا سهوي نتواند به مفاد
قرارداد عمل نماید .مبلغ سپرده مرقوم در بند  1-1تا انجام تسویه حساب نهایي و با حق برداشت "شركت" به نحو فوق الذكر،
در نزد "شركت" باقي خواهد ماند.
" 1-1نماینده" به محض تقليل سپرده در بند  1-1به هر دليلي ،باید نسبت به تكميل آن اقدام نماید .بدیهي است در صورت
عدم تكميل سپرده تا سقف مقرر و یا عدم جلب رضایت "شركت" ظرف یكماه پس از دریافت اخطار" ،شركت" مي تواند بدون
رعایت هيچ تشریفاتي قرارداد را راساً فسخ و امتياز نمایندگي را لغو و اقدامات متعاقب آن را اعمال نماید.
ماده :5شرایط فسخ قرارداد
 0-0عالوه بر امكان فسخ قرارداد در موارد فوق الذكر "شركت" ميتواند در صورت تحقق هر یك از موارد ذیل بر اساس بررسي
و تصميم كميسيون اعطاء و لغو نمایندگي مبني بر تایيد موضوع ،قرارداد را بصورت یك جانبه و بدون نياز به مراجعه به مراجع
قضایي فسخ نماید:
الف) قصور و تقصير "نماینده" در اجرا مفاد قرارداد و نقض تعهدات باالخص در صورت برگشت اسناد بانكي
ب) فوت ،حجر وحبس (محكوميت قطعي كيفري به حبس به هر ميزان) "نماینده"
ج) انحالل و ورشكستگي "نماینده" (شخص حقوقي)
د) توقيف یا منع قانوني "نماینده" از فعاليت نمایندگي به مدت بيش از یك ماه از سوي مراجع ذیصالح قانوني
ذ) واگذاري تمام یا بخشي از انجام موضوع قرارداد به غير (بدون مجوز شركت)
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و)عدم فعاليت نمایندگي بيش از  91روز بدون اطالع "شركت"
ه) اعالم نماینده به شركت دو ماه قبل از تصميم به فسخ و قبول شركت
ي) در صورت تخلف نماینده از مفاد قرارداد یا اجراي تعهدات قراردادي
 -1-0در صورتي كه قرارداد فسخ یا خاتمه پيدا كند ،طرفين مكلفند ظرف یكماه از زمان اعالم فسخ یا اختتام ،نسبت به تسویه
حساب نهایي (مشتمل بر پرداخت كليه بدهكاري ها ،استرداد تضامين ،اسناد ،اوراق بهادار و  )...اقدام نمایند .ضمن آنكه "شركت"
مجاز است مراتب اختتام قرارداد را به مراجع دولتي و غيردولتي ذیربط و غيره اعالم و یا مضافاً مراتب را از طریق انتشار آگهي
در روزنامه سراسري و محلي به اطالع عموم برساند.
ماده :6فورس ماژور
در صورت بروز حوادث غيرمترقبه و خارج از اراده و اقتدار طرفين قرارداد از قبيل جنگ ،آتش سوزي ،زلزله و  ...كه مانع از اجراي
مفاد قرارداد توسط هر یك از طرفين گردد .طرف حادثه دیده تالش كامل خود را به منظور رفع مانع پيش آمده بعمل آورده،
حادثه و مراتب را ظرف  11ساعت به طرف دیگر اعالم خواهد نمود .بدیهي است در صورت تایيد مراتب ،مسئوليت طرف حادثه
دیده در رابطه با اجراء تعهدات ناشي از این قرارداد تا رفع موانع كه بيش از  1ماه نخواهد بود ،معلق خواهد شد و در صورت عدم
امكان رفع مانع در این مدت ،طرف دیگر حق فسخ یكجانبه قرارداد را بدون حق اخذ خسارت در آن مدت ضمن تسویه حساب
في مابين خواهد داشت.
ماده :7مرجع حل اختالف
در صورت بروز هر گونه اختالف در تفسير و اجراي مفاد و مواد این قرارداد یا مواردي كه با این قرارداد ارتباط مستقيم دارد،
مدیر حقوقي "شركت" بعنوان داور مرضي الطرفين در مورد اختالف ،راي صادر مي نماید و راي صادره براي طرفين قطعي و
الزم االتباع و اجرایي است .نماینده از سمت مدیر حقوقي ،ارتباط وي با شركت و فعاليت وي علم و اطالع كامل داشته و با رعایت
اصول آزادي و حاكميت اراده نامبرده را به عنوان داور مرضي الطرفين انتخاب نموده و حق طرح هرگونه ادعا و اعتراض به هر
علت را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نموده است.
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ماده :8اقامتگاه طرفین
اقامتگاه قانوني طرفين قرارداد ،نشاني قيد شده در مقدمه این قرارداد است و هر یك از طرفين در صورت تغيير اقامتگاه خود،
موظف مي باشند كه مراتب را ظرف یك هفته به طرف دیگر اطالع دهند .در غير اینصورت ،كليه مكاتبات و ابالغ ها به همان
آدرس قبلي ارسال خواهد شد و هيچ یك از طرفين بعداً نميتوانند با ادعاي تغيير نشاني و ادعاي عدم اطالع از مكاتبه یا اخطار
ارسالي یا عدم وصول آن ها ،از خود سلب مسئوليت نمایند.
ماده :9فسخ قرارداد
این قرارداد در  3ماده با بندهاي ذیل آن ها در  1نسخه (یك نسخه براي "نماینده" و یك نسخه براي "شركت") در محل اقامت
"شركت" تنظيم ،امضاء و مبادله گردید و هر كدام از نسخ آن حكم واحد را دارد.
اسامي و مهر و امضاء طرفين قرارداد
"شرکت"

"نماینده"
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