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 .................................................................... :ضوبرُ قرارداد ًوبیٌذگی............ :

آدرس ٍ تلفي................................................................................................................................................................................................................................................ :
شزایط اخذ نمایندگی فزوش و توسیع کتابهای تیشهوشان در نمایندگی:

ً -1وبیٌذگی هتعْذ است در زهبى دریبفت ًوبیٌذگی اًتطبرات در هراکس استبىّب حذاقل  20/000/000ریبل ٍ در سبیر
ضْرّبی استبى حذاقل  10/000/000ریبل ،جْت اعتببر خریذ کتبة در ٍجِ ٍاحذ اًتطبرات ٍاریس ًوبیذ.
 -2کلیِ هحبسببت هبلی بخص اًتطبرات بِطَر هستقل ٍ تخفیف  %35پطت جلذ هحبسبِ هیضَد.
 -3حذاکثر هیساى هرجَعی کتبة برای ّر ًوبیٌذگی ً ٪5سبت بِ هجوَع خریذ پطت جلذ هیببضذ .آى ّن در صَرتی کِ
در ًیوِ اٍل اسفٌذهبُ ّر سبل تسَیِ (صرفبً در هَرد کتبةّبیی خَاّذ بَد کِ در سبل بعذ تغییر ًٌوبیٌذ).

ً -4وبیٌذگی هتعْذ است بِ کلیِ داًصآهَزاى ثبتًبهی در آزهَىّب ،کتبةّب را بب تخفیف  ٪10بِ فرٍش رسبًذ.
ً -5وبیٌذگی تب  2برابر هبلغ اعتببری هیتَاًذ کتبة دریبفت کٌذ هطرٍط بِ تسَیِ در پبیبى ّر دٍ هبُ ٍ ًْبیتبً در /11/30
ّوبى سبل.
ّ -6ر ًوبیٌذگی هتعْذ است در /11/30

ّوبى سبل در بخص اًتطبرات تسَیِ حسبة ًْبیی ًوبیذ.

 -7در ٌّگبم تسَیِ حسبة ًْبیی (/11/30

) هبلغ اعتببری ًیس در صَرت در خَاست ًوبیٌذُ هحبسبِ هیگردد ٍ یب

هیتَاًذ در حسبة هؤسسِ بِ عٌَاى اعتببر هحفَظ ببضذ.
 -8درصَرتیکِ ًوبیٌذگی بعذ از تسَیِ حسبة (ًْبیی) بب اًتطبرات ،هجذداً در سبل جذیذ کتبة خریذاری ًوبیذ هتعْذ است تب
ّ /2/31وبى سبل تسَیِ ًوبیذ.
ً -9وبیٌذگی هیتَاًذ جْت برگساری ّوبیصّب ٍ ًوبیطگبُّب طی درخَاست کتبی ،از کلیِ عٌبٍیي کتبةّبی هؤسسِ
بِصَرت اهبًی کتبة دریبفت ًوبیذ ،هطرٍط بِ ایي کِ حذاکثر یک ّفتِ بعذ از اتوبم هراسن هربَطِ ،ببقیهبًذُ کتبةّب را
صحیح ٍ سبلن هرجَع ٍ تسَیِ حسبة ًوبیذ.
ً -10وبیٌذگی هتعْذ است بِ ًحَ احسي در ًوبیطگبُّبی استبًی یب ضْر خَد کِ از سَی ٍزارت ارضبد ٍ ًْبدّبی دٍلتی
برگسار هیضَد بِ عٌَاى ًوبیٌذُی هؤسسِ تیسَّضبى حضَر یببذ.
تَضیح :ایي قرارداد در  10بٌذ تٌظین ضذُ است.
هْر ٍ اهضب هسئَل ًوبیٌذگی

اهضب هذیرعبهل یب قبئن هقبم یب هسئَل اهَر ًوبیٌذگیّب یب هسئَل ٍاحذ اًتطبرات

