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قرارداد فروش اقساطی کاال
ماده  :1این قرارداد به منظور انجام معامله فروش اقساطی بین امضاکنندگان ذیل :
الف  :آقای عبدالرسول واثقی به نمایندگی از فروشگاه اینترنتی قسط شاپ به نشانی :جهرم– بلوارشهید رجایی  -پل
اول– طبقه زیرین ماهان رایان – شماره تماس 171-45882245به عنوان فروشنده از یک طرف
ب  :آقا  /خانم  ......................................فرزند  ....................کد ملی  ..........................متولد..............
صادره از  ................کد پستی  ............................آدرس محل سکونت
 ..................................................................شماره تماس  ................................و آدرس محل کار
..................................................................................
شماره تماس  .........................که از این پس در این قرارداد اختصارا «خریدار» نامیده می شود
از طرف دیگر منعقد ،گردید .
تبصره  :خریدار ملزم گردید در صورت تغییر نشانی خود مراتب را به همراه آدرس جدید سریعا به فروشنده اعالم
نمایند و در غیر اینصورت کلیه اوراق و مکاتبات و اخطاریه های قضایی و اجرایی به نشانی مندرج در این قرارداد ،
ارسال و ابالغ شده تلقی می گردد .
ماده  :8موضوع قرارداد عبارت است از فروش اقساطی  ..........................................................با مشخصات
زیر به خریدار ..................................................................................... :
کاالی مذکور به رویت خریدار رسیده و خریدار از کیفیت و کمیت و بهاء آن کال و کامال مطلع بوده و اقرار به تحویل
و تصرف آن نمود .
ماده  :4کاالی مورد معامله فاقد  /دارای گارانتی شرکت  ..........................به مدت  ................طبق مقررات و
شرایط شرکت مذکورکه به اطالع کامل خریدار رسیده می باشد .
تبصره :در مواردی که کاالی خریداری شده فاقد گارانتی بوده و یا زمان گارانتی کاال به اتمام رسیده باشد ،خریدار در
صورت بروزهر گونه عیب و ایراد در کاالی خریداری شده  ،حق رجوع به فروشنده ندارد و هیچ گونه مسئولیتی
متوجه فروشنده نخواهد بود .
ماده  :5کل بهای فروش اقساطی مورد معامله  ............................به حروفی  .....................................با تراضی
و توافق طرفین تعیین گردید که خریدار ضمن قبول آن  ،مبلغ  .........................به حروفی ..............................
را نقدا پرداخت نمود و متعهد شد مابقی به مبلغ  ..........................به حروفی  ........................................در
 .................قسط به فروشنده بپردازد  .اولین قسط به مبلغ  ...............................به حروفی و سررسید آن روز

 ......................می باشد و اقساط بعدی به مبلغ  .........................به حروفی  ...............................و سررسید
هر یک به فاصله  ..............ماه از سررسید قسط قبل می باشد .
تبصره :در صورتیکه خریدار قبل از سررسید اقساط موضوع این ماده مبادرت به واریز تمام یا قسمتی از بدهی خود
بنماید  ،مشمول تخفیف در بهای مورد معامله خواهد شد .
ماده :4خریدار با امضاء این قرارداد کلیه خیارات خصوصا « خیار غبن و عیب » را از خود سلب و ساقط نمود .
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ماده  :2تأخیر در پرداخت هر قسط بیش از ده روز و یا تخلف از هر یک از شرایط و یا عدم انجام هر یک از تعهدات
مندرج در این قرارداد موجب حال شدن کلیه مطالبات موعد نرسیده فروشنده می گرددو در آن صورت فروشنده می
تواند کلیه مطالبات خود بابت معامله موضوع قرارداد را پس از اعالن کتبی به خریدار و اتمام مهلت مقرر در نامه
ارسالی یکجا و دفعتا از خریدارو به استناد این قرارداد از طریق صدور اجراییه یا سایر مراجع قانونی وصول نماید .
تبصره  :واریز اقساط معوقه به حساب فروشنده پس از اقدام حقوقی و یا درخواست صدور اجراییه بر علیه خریدار
 ،مانع از پیگیری روند حقوقی پرونده ومطالبه یکجای تمامی اقساط باقیمانده بر ذمه خریدار ،توسط فروشنده
نخواهد شد .
ماده  :7هر گاه فروشنده برای وصول مطالبات خود اجرائیه صادر یا اقدامات قانونی معمول نماید  ،تمامی هزینه
های مربوطه اعم از حق الوکاله  ،هزینه های دادرسی  ،هزینه های اجرایی ثبت و غیره بر ذمه خریدار می باشد .
ماده  : 2دفاتر و اسناد حسابداری فروشنده در هر مورد معتبر و مورد قبول خریدار است  .تشخیص تخلف از هر
یک از شرایط و تعهدات این قرارداد با فروشنده می باشد  .دفاتر و اسناد حسابداری فروشنده از نظر اعالم به مراجع
قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت جهت صدور اجرائیه یا محاسبات بعدی در جریان
عملیات اجرایی در هر مورد مالک عمل می باشد .
ماده  :9به منظور تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از این قرارداد موارد مشروحه ذیل در وثیقه فروشنده و مستقر
گردید .

 چک  /سفته به شماره  .....................بانک  ................شعبه  ....................از جاری  .............................بهمبلغ  .................... ....صادر کننده از طرف خریدار در وجه فروشنده در خصوص چک  ،بدون تاریخ با حق درج
تاریخ توسط فروشنده .
تبصره :در صورت عمل نمودن خریدار به تمامی تعهدات ناشی از قرارداد حاضر و پرداخت تمامی دیون خود به
فروشنده  ،چک یا سفته فوق الذکر به صادر کنندگان آن مسترد می گردد .
ماده : 11این قرارداد بر اساس توافق طرفین در حکم سند رسمی الزم االجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرایی مفاد
اسناد رسمی الزم االجرا می باشد و تمامی امضاکنندگان با آگاهی و هوشیاری کامل قبول نمودند که کلیه مندرجات
قرارداد حاضر را پذیرفته و نسبت به آن هیچ گونه اختالفی ندارند و خریدار حق هر گونه ایراد و اعتراض را نسبت
به مفاد قرارداد و نیز نسبت به اقدامات اجرایی فروشنده برای وصول مطالبات خود و ایفای تعهدات خریدار در هر
مرحله از عملیات اجرایی  ،از خود سلب و ساقط نمود.
این قرارداد در 11ماده و  4تبصره و در دو نسخه تنظیم و به رویت کامل فروشنده و خریدار رسید و ایشان ضمن
اقرار به اطالع و آگاهی کامل از مفاد این قرارداد و پذیرش تبعات حقوقی و قانونی ناشی از آن با آگاهی و هوشیاری
کامل نسبت به امضا تمامی صفحات مبادرت نمودند و یک نسخه از این قرارداد به هر یک از آنها تسلیم گردید .
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