
قرارداد فروش خودرو

ماده ۲: مشخصات خريدار:

شماره شناسنامه:

عبارتست از فروش يك دستگاه خودرو تويوتا

نام پدر:

کد ملي:محل تولد:

کد پستي:

شغل:

آدرس کامل پستي:

تلفن ثابت :

کد اقتصادي:شماره ثبت:به مديريت:نام شرکت:

کد پستي:تاريخ ثبت : به موجب معرفي نامه شماره:

تلفن هاي تماس:آدرس کامل پستي :

ماده ۱ : موضوع قرارداد:

ماده ۳ : 

ايفاي کامل مفادماده ۴ اين قرارداد تحويل مي گردد.

ريال مي باشد که با رعايت  مفاد آتي اين قرارداد تعيين مي گردد و  به شرح ذيل

۱-۴ قيمت خودروي موضوع قرارداد به حروف

۲-۴ نحوه پرداخت بهاء قرارداد :

 پرداخت مي گردد.

ريال به عنوان پيش پرداخت طي چک /فيش

ريال مي باشد و  مقرر گرديد خريدار در زمان امضاء اين قرارداد مبلغ 

شعبه عهده بانک

خودرو بر اساس رنگ مورد درخواست خريدار و در صورت عدم امکان از رنگهاي موجود تحويل خواهد شد ، در اين صورت خريدار حق 

به فروشنده پرداخت نمايند و ضمناً ، شرح ساير مبالغ پرداختني 

ماده ۴ : بها و شرايط فروش:

تاريخ پذيرش:

و به عدد

 (C.B.U) وارداتي

شماره پذيرش:

* تبصره : رنگ ، تجهيزات و ملزومات :

کد، نام ، امضاء و مهر نمايندگيامضاء  خريدار

سري :

فروشنده شرکت آريتا(سهامي خاص)

ماده ۵ : زمان تحويل:

خودرو موضوع اين قرارداد ظرف مدت 

ريال

روز کاري شرکت از روز وصول مبالغ پرداختني موضوع ماده ۴ اين قرارداد و منوط به 

کد و نام نمايندگي :

جمع کل مبالغ پرداختي 

 هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است  .

در تاريخ سررسيد

به پيوست مي باشدو خريدار خيارات غبن ولو غبن فاحش از خود سلب وساقط مينمايد.

بخشنامه :             _

* تبصره : مالک محاسبه زمان تحويل خودرو و محاسبه حقوق قراردادي خريدار ، پرداخت وجه چکهاي تعيين شده ميباشد.

تاريخ تولد:

تلفن همراه:

بديهي است شرکت آريتا در خصوص واريز و پرداخت مبالغ قرارداد به حساب بانکي سايرين حتي نمايندگيهاي مجاز مسئوليتي ندارد.

نام و نام خانوادگي:

تاريخ صدور:محل صدور:

فروشنده شرکت آريتا نمايندگي مرکزي شرکت ايرتويا (نماينده تويوتا موتور کورپوريشن در ايران) به شماره ثبت ۲۵۵۱۳ و کد
 اقتصادي ۴۱۱۳۶۵۹۵۳۶۸۶

صفحه :  ۱

به نمايندگي:

کشور سازنده :



ماده ۶: تعهدات طرفين قرارداد 

۳-۶  طرفين ضمن عقد خارج الزم توافق نمودند در صورت عدم وصول چك دريافتي موضوع بند ۲ ماده ۴ و يا واريز مبالغ نقدي به حسابهايي 

۴-۶ در صورت بروز شرايط فورس ماژور مانند زلزله، سيل ، جنگ ، آتشسوزي،تحريمهاي بينالمللي ، و يا وضع مقررات جديد مبني بر 

۷-۶ در صورت تاخير در تحويل خودروي موضوع اين قرارداد فروشنده موظف است نيم در هزار مبلغ پرداختي به ازاء هر روز تاخير پرداخت نمايد. 

۵-۶  در صورت درخواست خريدار مبني بر استفاده از تسهيالت اعتباري موضوع بخشنامه معتبر فروش اين قرارداد احراز شرايط مورد 

۶-۶ خريدار حق انتقال موضوع اين قرارداد را بدون اخذ مجوز كتبي فروشنده تحت هر عنوان از عناوين قانوني اعم از قطعي شرطي، وكالت،

۱-۶ فروشنده مراتب آمادگي خود را در خصوص تحويل خودرو از طريق ارتباط تلفني يا ارسال دعوتنامه از طريق پست سفارشي به آدرس 

کد، نام ، امضاء و مهر نمايندگيامضاء  خريدار

۲-۶ عدم مراجعه خريدار در دعوت به عمل آمده به شرح ماده ۱-۶ ظرف مدت ۱۵ روز اعالم کتبي شرکت مبني بر آماده تحويل بودن خودرو به  

مهر و امضاء شرکت آريتا(سهامي خاص)

اين قرارداد بدون مهر و امضاء هولوگرام شركت آريتا فاقد اعتبار مي باشد .

مندرج در اين فرم و يا آدرس جديد خريدار كه كتباً به شركت اعالم گرديده به اطالع خريدار خواهد رساند و در صورت تغيير آدرس و عدم 

اعالم آن از طرف خريدار به شركت ، دعوتنامه به آدرس مقيد در قرارداد ابالغ شده تلقي ميگردد.

منزله انصراف خريدار از تحويل گرفتن موضوع قرارداد بوده و خريدار به موجب همين قرارداد به فروشنده وکالت ، اختيار و نمايندگي داده تا 

موضوع قرارداد را بنا به تشخيص خود به هر مبلغ و هر شرط منتقل نموده و اقدام به استرداد وجوه دريافتي پس از کسر خسارات وارده به
 خريدار نمايد.

غير از حسابهاي شرکت آريتا (فروشنده) ، اين قرارداد منفسخ و فروشنده اختيار دارد خودروي موضوع قرارداد  را به ديگري واگذار نمايد.

ممنوعيت واردات خودرو كه فروشنده را از انجام تعهدات موضوع اين قرارداد و تحويل خودرو باز دارد،قرارداد خود به خود فسخ و فروشنده

صرفاً موظف به استرداد اصل وجوه دريافتي از خريدار ظرف مدت يکماه مي باشد.

نظر شرکت ها و موسسات اعتباري طرف قرارداد فروشنده جهت اخذ تسهيالت از سوي خريدار الزامي بوده و خريدار بايستي مفاد 

قرارداد مربوطه را کامال رعايت نمايد. خريدار به موجب اين قرارداد به فروشنده وکالت داد نسبت به تسهيل اعتبار از موسسات اعتباري اقدام
 و کليه هزينه هاي مربوطه را از پرداختهاي خريدار کسر نمايد .

رهني و غيره را از خود ساقط نموده و بنابراين انجام هرگونه انتقال حقوق اين قرارداد بدون اجازه كتبي فروشنده باطل است.

۱۳۹۵/۰۴/۲۳ تاريخ چاپ :
شماره پذيرش :

تاريخ پذيرش :

صفحه : ۲



۱-۷   ماليات بر ارزش افزوده به عهده خريدار مي باشد که در قيمت نهايي خودرو لحاظ شده است. 

۳-۷ تحويل خودرو به خريدار و يا نماينده قانوني وي طي وكالتنامه محضري با ارائه كارت شناسايي معتبر انجام ميپذيرد.

۴-۷ فروشنده خودرو موضوع قرارداد را در مرحله قبل از تحويل،مورد بازرسي فني PDI و  PDS قرارداده و به صورت صحيح و سالم در 

محل نمايندگي مربوطه به خريدار تحويل خواهد نمود. 

ماده ۷ : ساير موارد

۸-۶ خودروي موضوع قرارداد تحت پوشش گارانتي و خدمات پس از فروش شركت ايرتويا (  نماينده رسمي تويوتا كورپورشين ژاپن در ايران) 

ميباشد.

کد، نام ، امضاء و مهر نمايندگيامضاء  خريدار

۵-۷ بهاي خودرو در سراسر كشور براساس مفاد اين قرارداد يكسان ميباشد.

مهر و امضاء شرکت آريتا (سهامي خاص )

ماده ۸ : كليات

اين قرارداد بدون مهر و امضاء هولوگرام شركت آريتا فاقد اعتبار مي باشد .

۲-۷ قيمت نهايي خودرو شامل کليه هزينه هاي مربوط به شماره گذاري ازجمله ماليات ها، فيش۱۰%، عوارض شهرداري ،

اين قرارداد در ۸ ماده  ، ۱۵ بند و ۴ نسخه که تمام نسخ حکم واحد را دارند تنظيم و مبادله گرديده است .

پالک و ساير موارد مربوط نيز مي باشد که در زمان خريد از قيمت نهايي خودرو کسر شده و مشتري موظف است اين  

هزينه ها را در مرکز شماره گذاري شخصا پرداخت مي نمايد. 

۱۳۹۵/۰۴/۲۳ تاريخ چاپ :
شماره پذيرش :

تاريخ پذيرش :

صفحه : ۳

۹-۶ قيمت اين قرارداد با رعايت قوانين و مقررات حاکم بر واردات خودرو در زمان انعقاد قرارداد ميباشد. لذا هرگونه تغيير در مقررات و قوانين 

کشور که باعث کاهش يا افزايش هزينه هاي دولت مرتبط با واردات خودرو از قبيل تعرفه هاي گمرکي و سود بازرگاني ، ماليات بر ارزش افزوده ،
 اسقاط خودرو و ... در قيمت نهائي خودرو لحاظ و در زمان تحويل خودرو تسويه ميگردد. 
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