توافق نامه فروش طرح خدمات ویژه BAHMAN UMBRELLA
این توافق نامه بین فروشنده با مشخصات مندرج در جدول  1که از این پس ،به اختصار شرکت نامیده میشود و متقاضی با مشخصات و نشانی مندرج در جدول  2که به اختصار خریدار نامیده منطبق با قرارداد
خرید خودرو به شماره  ...........................مورخ  .......................................به شرح مواد آتی و در دو بخش اختصاصی و عمومی منعقد می گردد.

شرایط اختصاصی:

.1

 -1مشخصات فروشنده
نام شرکت:

شماره ثبت:

شناسه ملی:

پالک  279آدرس  :کیلومتر  13بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) -

کد اقتصادی:

تلفن 021-48027 :

کد پستی1399939711 :

پست الکترونیکی مدیریت ارتباط با مشتریcrm@bahman.ir:

سایت اینترنتی www.bahman.ir :

 -2مشخصات خریدار
اشخاص حقیقی:
نام خانوادگی:

نام:
تاریخ تولد:

شماره شناسنامه:

نام پدر:
صادره از:

تاریخ صدور:
E-Mail:

کد ملی:
تلفن همراه:

تلفن ثابت(با درج کد شهر):

نام بانک عامل:

شماره شبای خریدار:

کد پستی:

آدرس:
اشخاص حقوقی :
نام شرکت /سازمان:

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تلفن ثابت(با درج کد شهر):

تلفن همراه (نماینده شرکت):

نام بانک عامل:

کد اقتصادی:

شماره شبای خریدار:

E-Mail:
کد پستی:

آدرس:
 -3مشخصات محصول
نام محصول

تاریخ تحویل خودرو

شماره شاسی

قیمت خرید خودرو (ریال)

نوع پالک

کیلومتر فعلی
شخصی

دولتی 

عمومی

 -4نوع فروش ،قیمت و نحوه پرداخت
نوع فروش:

 نقدی

 اقساط
کد بسته خدمات ...................................... :

موضوع توافق نامه :بسته خدمات ..................................................
قیمت پایه خرید بسته  ................................................................................ :ریال
هزینه مازاد براساس بازه زمانی خرید  .......................................................................................... :ریال
مبلغ سود فروش اقساط  ..........................................................................................ریال (درصورت فروش اقساطی)
جمع کل بسته  .......................................................................................... :ریال

جمع کل مبلغ ثمن معامله بابت خرید بسته (بااحتساب  %9ارزش افزوده)  .......................................................................................... :ریال
 -5مشخصات واریزی به شرکت از بابت ثمن معامله
نوع سند تراکنش نقدی  /چک

ردیف

شماره تراکنش نقدی  /چک

تاریخ

بانک

شعبه

مبلغ(ریال)

1
2
3

شرایط عمومی:

.2

ماده  – 1تعاریف
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

اصطالحات ذیل به معنای تعاریفی که از آنها در این سند شده است ،به کار رفته اند:
شرکت :عبارت است از شخصیت حقوقی که پس از ارسال مدارک توسط متقاضی خرید و تایید وصول وجه مرتبط با بسته خدمات به حساب شرکت و تحویل چک های اقساط جهت انجام سایر موارد ذکر شده در بخشنامه مربوطه اقدام به
فروش بسته خدمات به متقاضی خرید می کند و در این توافق نامه ،شرکت "بهمن موتور" می-باشد.
خریدار :عبارت است از شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که به شرح این توافق نامه تقاضای خرید بسته خدمات مینمایند و در واقع متقاضی خرید هستند.
بسته خدمات  :عبارت است از موضوع توافق نامه که مورد معامله قرار گرفته است .
عامل :شخصی است که دارای رابطه قرارداد عاملیت با شرکت بوده و اقدام به فروش بسته خدمات به خریدار مینماید.
بخشنامه فروش بسته خدمات  :هرگونه شرایط فروش از قبیل موضوع توافق نامه ،موعد تحویل ،نحوه پرداخت و  ...در آن مشخص و به عاملیت اطالع رسانی شده باشد.
فروش نقدی :در فروش نقدی ،مشتری کل مبلغ تعیین شده در بخشنامه فروش را در یک نوبت به حساب شرکت واریز مینماید.
تضمین یاضمانت (گارانتی):
تعریف مدت گارانتی :دوره گارانتی در این توافق نامه به مدت زمانی گفته می شود که به دوره گارانتی خودرو ( 3سال یا  100هزار کیلومتر) اضافه می شود.
تبصره :قطعات مصرفی و خدمات مربوط به سرویس های دوره ای که طبق قانون حمات از حقوق مصرف کننده برعهده مشتری می باشد از شمول این تفاهم نامه خارج است.

خریدار
نام و امضاء

عاملیت شرکت بهمن موتور کد ..............................
امضاء و مهر
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سرویسهای دوره ای:



سرویسهای دورهای پیشبینی شده در کتاب راهنمای مشتری طبق توصیههای کارخانه سازنده خودرو بوده و انجام به موقع آن ها شما را در نگهداری خودرو در وضعیت مطلوب یاری نموده و شرایط رانندگی اطمینان بخشی را به ارمغان میآورد.
هنگام انجام این سرویسها ،سیستمها و قسمت های پیش بینی شده خودرو مورد بررسی و بازدید قرار گرفته و برخی تعمیرات ،تنظیمات و تعویض قطعات روی آن صورت میگیرد که عدم انجام به موقع این سرویسها با توجه به خساراتی که
به بار میآورند هزینههای تعمیر و نگهداری خودرو را افزایش میدهند .بر همین اساس ضرورت دارد که طبق جدول ارائه شده در کتاب راهنمای استفاده از خودرو (کتاب راهنمای مشتری) نسبت به انجام سرویسهای ادواری خود با مراجعه به
یکی از عاملیتهای مجاز خدمات پس از فروش بهمن اقدام فرمایید.



هزینه های مواد و قطعات مصرفی (از قبیل روغن ،فیلتر روغن ،ضد یخ و )...و اجرت تعویض آنها در هریک از سرویس های ادواری ،توسط مشتری پرداخت میگردد.
ماده  -2موضوع توافق نامه:
بر اساس این توافق نامه ،مدت زمان گارانتی از  36ماه یا  100هزار کیلومتر به  60ماه یا  150هزار کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) از تاریخ تحویل خودرو به مشتری تغییر یافت.این سند صرفا به عنوان درخواست خرید بسته خدمات به
صورت فروش فروش نقدی -اعتباری  ،محسوب و صرفاً پس از ارسال مدارک ،تایید وصول وجه خرید موضوع توافق نامه به حساب شرکت و تحویل چک های اقساط به شرکت جهت انجام سایر موارد ذکر شده در بخشنامه فروش مربوط به آن
و همچنین تکمیل توافق نامه و امضای آن توسط خریدار در حضور عاملیت و ممهور شدن به مهر و امضای عاملیت (که به معنای کنترل مندرجـات آن در سیستم می باشد) منعقد شده ،تلقی و در حدود ذکر شده در آن دارای اعتبار است.
درصورت عدم انجام و یا عدم رعایت هر یک ا ز موارد فوق ،رابطه قراردادی معتبر فی مابین طرفین ایجاد نشده و به همین علت این سند فاقد هر گونه ارزش و اعتبار قانونی بوده و از درجه اعتبار ساقط است و هیچ گونه الزامی برای شرکت ایجاد
نمی کند؛ لذا شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال خریدار نخواهد داشت.
ماده  -3وظایف و تعهدات خریدار:
خریدار متعهد است مبلغ موضوع توافق نامه را به صورت نقدی به شماره حساب  ....................................بانک  ..............................شعبه  ............ .................با شناسه واریز ............. ..........................................و در وجه شرکت بهمن موتور یا در صورت وجود شرایط
به صورت اینترنتی تا تاریخ  .....................در وجه شرکت مذکور واریز و به همراه مدارک مربوطه تحویل شرکت نماید .در صورت خرید اعتباری ،خریدارمی بایست نسبت به تحویل و وصول چک های اقساط راس زمان سررسید اقدام نماید  .بدیهی
است در صورت عدم وصول چک های تحویلی در سررسید موعد تعیین شده موضوع توافق نامه برای خودرو ابطال می گردد  .الزم بذکر می باشد پرداخت هر گونه وجه به حساب شخص دیگری غیر از شرکت حتی پرداخت به عامل ،بابت ثمن
معامله محسوب نشده و حقی بر ای وی در برابر شرکت ایجاد نمی کند .واریز وجه به حسابی غیر از حساب شرکت به معنای عدم واریز وجه بوده و در نتیجه شرکت مسئولیتی در برابر خریدار نخواهد داشت.
در صورت واریز وجه به حساب شرکت بر اساس بخشنامه ابالغی ،خریدار میبایست حداکثر ظرف مهلت مندرج در بخشنامه اعالم شده از سوی شرکت ،مدارک الزم را به عامل یا شرکت ،تحویل نماید .در صورت تحویل مدارک پس از موعد مقرر
این سند فاقد اعتبار بوده و هیچ گونه مسئولیتی را متوجه شرکت و عامل نمیکند.
در صورت انجام کامل تمامی موارد مندرج در ماده  2و بندهای  1و  2ماده  3این سند خریدار حق فسخ توافق نامه حاضر را صرفاً تا قبل از تخصیص خودرو دارد .در صورت فسخ ،صرفاً وجه دریافتی  ،حداکثر ظرف  20روز کاری پس از ثبت فسخ،
به خریدار پرداخت می گردد .فسخ خریدار قبل از مدت یک ماه از زمان انعقاد توافق نامه ،مشمول سود انصراف نمیشود.
در صورتیکه پس از دریافت پرونده و مستندات ،به علت کسری و یا نواقص مدارک ،امکان فروش بسته خدمات میسر نباشد ،خریدار موظف است حداکثر طی  7روز کاری نسبت به تکمیل مدارک مربوطه اقدام نماید؛ پس از انقضای مدت مذکور و
عدم رفع کسری و یا نواقص فروشنده می تواند نسبت به فسخ توافق نامه بصورت یک طرفه اقدام نماید.
با توجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب  1386/11/02مجلس شورای اسالمی و آئین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن ،بدینوسیله ،خریدار متعهد و ملتزم گردید ،ضمن رعایت قانون یاد شده و آئین نامه اجرائی آن و سایر مقررات مربوطه ،از
هرگونه اقدامی که منجر به پولشویی گردد ،خودداری نماید.
همچنین متعهد گردید به اشخاص ثالث اجازه استفاده از حسابها و خدمات بانکی و ابزارهای بانکداری الکترونیک خود را ندهد و همچنین اعال م نمود اطالعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات میباشد.
خریدار تایید و اعالم نمود که مشخصات اعالمی مندرج در این سند با مشخصات شناسنامهای وی منطبق و مورد تایید نامبرده میباشد .در صورت بروز هرگونه اشتباه ،کلیه مسئولیتها از قبیل پرداخت هزینه رفع اشتباه  -در صورت لزوم پیگیری
و سیر مراحل اداری و قضایی  ، -اصالح مشخصات یا صدور مجدد فاکتور ،سند و همچنین تاخیرات ناشی از آن ،بر عهده خریدار خواهد بود.
این توافق نامه با شخص یا اشخاصی منعقد می شود که مشخصات هویتی و شناسنامه ای ایشان در این سند درج شده است ،لذا چنانچه مشخصات اعالمی به شرکت با مشخصات هویتی و شناسنامه ای خریدار به هر علتی انطباق نداشته باشد و به
تشخیص شرکت مشخص گردد که ثبت نام مشارالیه از طریق سیستم ،حسب دستورالعملها و ضوابط اعالمی به روال عادی و طبیعی ممکن نبوده و به واسطه درج عمدی یا سهوی مشخصات هویتی به صورت غیر واقعی از نامبرده ثبت نام به عمل
آمده است ،توافق نامه منعقده فی مابین ،به علت نداشتن طرف واقعی و حقیقی برای معامله ،باطل و بی اثر بوده و شرکت صرفا ملزم است ظرف  7روز کاری پس از درخواست کتبی واریز کننده وجه ،نسبت به استرداد آن بدون تعلق گرفتن خسارت

-1

-2
-3
-4

-5
-6
-7

یا سود به وی اقدام کند .همچنین خریدار و واریز کننده وجه ،حق طرح هرگونه ادعایی اعم از حقوقی و یا کیفری تحت هر عنوانی که باشد را از خود سلب و اسقاط نمودند .در صورتی که به هر علتی توافق نامه حاضر باطل تلقی نگردد ،به علت هر
یک از تخلفات عمدی یا سهوی ذکر شده در فوق ،توافق نامه حاضر پس از امضای خرید ار به خودی خود منفسخ و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و وجوه واریزی با شرایط مندرج در فوق و بدون تعلق سود و خسارت به واریز کننده مسترد خواهد
گردید.
شرایط و چگونگی گارانتی و تعهدات خدمات پس از فروش شرکت در دفترچه "شرایط و ضوابط گارانتی" و " دفترچه راهنمای مشتری " که به هنگام تحویل خودرو به خریدار ارائه میشود ،ذکر شده است .خریدار موظف به مطالعه آن و انجام
خدمات و سرویس های دورهای در عاملیتهای مجاز شرکت می باشد ،در صورت عدم رعایت شرایط مندرج در دفترچه مذکور ،شرکت مطابق ضوابط ذکر شده در دفترچه اقدام خواهد نمود.
شرایط استمرار گارانتی خودرو از  3سال به  5سال و اضافه شدن  50هزار کیلومتر:

-8
-9


عدم انجام هریک از سرویس های دوره ای تعیین شده در محل عاملیت های مجاز منتخب خدمات پس از فروش شرکت بهمن موتور در زمان و یا کیلومتر مقرر (مطابق جدول سرویسهای ادواری مندرج در دفترچه راهنمای مشتری) باعث
ابطال این توافق نامه خواهد شد.



کلیه تعمیرات مربوط به خودرو طبق استاندارد شرکت بهمن موتور و در شبکه نمایندگان مجاز منتخب خدمات پس از فروش شرکت بهمن موتور صورت پذیرد.



هرگونه دخل و تصرف در ساختار خودرو از قبیل نصب تجهیزات اضافی اعم از برقی ،مکانیکی و الکترونیکی منجر به ابطال این توافق نامه می گردد.
ماده  -4وظایف و تعهدات شرکت:
.1

عاملیت  /شرکت متعهد به تحویل فاکتور فروش بسته خدمات مطابق مشخصات مندرج در توافق نامه براساس تاریخ تحویل خودرو می باشد.

ماده  -5شرایط و نحوه پرداخت وجه:
.1

پرداخت هرگونه وجه یا امتیازی توسط خریدار به عامل ،ممنوع است .لذا عامل حق دریافت هیچ گونه وجه یا امتیازی را از خریدار ندارد .در صورت تخلف عامل از هر یک از موارد مذکور ،هیچ گونه تعهدی برای شرکت ایجاد نشده و کلیه مسئولیت ها و
عواقب آن بر عهده پرداخت کننده و عامل است.

.2

خریدار باید تمام وجوه اعالمی را در مواعد تعیین شده پرداخت نماید و در صورتی که هر یک از وجوه اعالمی در موعد تعیین شده پرداخت نشود .شرکت می تواند از هر گونه ترتیب اثر دادن به این سند خودداری کند و در نتیجه تعهدی برای شرکت
ایجاد نخواهد شد و در این صورت سند حاضر ،فاقد ارزش و اعتبار است .موضوعات ذکر شده در ماده  2و بندهای  1و  2ماده  3این سند از موضوع این بند خروج موضوعی دارد.

.3

واریز مبلغ این توافق نامه بر اساس ضوابط ذکر شده و در مهلت مقرر به حساب شرکت ،به معنای تقاضای خرید بسته خدمات بوده و داللت بر اطالع خریدار از مفاد بخشنامه فروش شرکت دارد.

ماده  - 6سایر شرایط:


گارانتی خودرو:



خدمات گارانتی محدود به تعویض و یا تعمیر قطعات معیوب (بنا به تشخیص واحد خدمات پس از فروش بهمن) و دستمزد مربوطه میباشد .



هر گونه خدمات گارانتی میبایست توسط عاملیت های مجاز خدمات پس از فروش بهمن موتور صورت پذیرد.



قطعات معیوب شامل گارانتی  ،متعلق به خدمات پس از فروش بهمن میباشد.


.1

گارانتی رنگ خودرو سه سال میباشد.
موارد خارج از تعهدات گارانتی :



قطعات مصرفی و قطعاتی که به دلیل استفاده خودرو دچار استهالک می شود طبق قانون حمایت ،از شمول این توافق نامه خارج بوده و مشمول گارانتی نمی شود.

خریدار
نام و امضاء

عاملیت شرکت بهمن موتور کد ..............................
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توافق نامه فروش طرح خدمات ویژه BAHMAN UMBRELLA


تعویض قطعات مصرفی و قطعات استهالکی که ناشی از عیب موجود در هر یک از مجموعههای خودرو باشد ،مشمول گارانتی میباشد.



لیست قطعاتی که عمر کارکرد آنها کمتر از دوره گارانتی خودرو است به شرح جدول ذیل میباشد.

زمان تضمین کارکرد

نام قطعات
باتری

 1سال یا  20هزار کیلومتر

لنت ترمز – المپ ها – تسمه ها – شمع موتور – تیغه برف پاک کن

 10هزار کیلومتر از زمان تحویل خودرو

کربن کنیستر – کاتالیست کانور تور حسگر دوم اکسیژن

 18ماه یا  30هزار کیلومتر

تایر

 2سال یا  40هزار کیلومتر



فرسودگی ناشی از استهالک عادی یا عوامل آسیب زننده خارجی تایر ،شامل گارانتی نمیباشد.



در خصوص تایر و سیستم مولتیمدیا ضمانت بر عهده شرکت عرضه کننده خودرو میباشد .



خدمات مورد لزوم مربوط به تست  ،تنظیم و بازدید در سرویسهای ادواری لحاظ شده است.



عوامل آسیب زننده به رنگ خودرو مانند مواد شیمیایی ،شیره درختان ،فضوالت پرندگان مشمول گارانتی نمیباشد.

 .2موارد نقص گارانتی:


در صورتی در اثر تصادف  ،سرقت ،آتش سوزی ،انفجار ،صاعقه یا حوادث طبیعی اعم از سیل ،زلزله ،تگرگ ،طوفان و ...وسیله نقلیه دچار عیب و نقص شود.



دستکاری سیستم کیلومتر شمار به طوری که تشخیص مسافت طی ممکن نباشد.



هر گونه تعمیرات فنی که در خارج از شبکه نمایندگان مجاز خدمات پس از فروش بهمن انجام پذیرفته باشد.



اعمال هرگونه تغییرات در خودرو (نظیر :تقویت موتور ،دوگتنه سوز نمودن خودرو) ،حذف قطعات و جایگزین نمودن قطعات دیگر (همچون :استفاده از تجهیزات غیر استاندارد مثل رینگ ،تایر غیر استاندارد و تغییر در فنر بندی خودرو)



درصورتیکه لوازم جانبی و یا آپشنها که با برق خودرو در ارتباط می باشد ،در خارج از کارخانه یا خدمات پس از فروش بهمن نصب شده باشد .مانند :دزدگیر ،سیستم مولتی مدیا و موارد مشابه

عیوب مرتبط با استفاده نامناسب از خودرو :غفلت یا خطای راننده (همچون عبور خودرو از مسیری که آب با ارتفاع نامتعارف در آن وجود دارد و آب می تواند با ورود به موتور منجر به آسیب به آن گردد) ،قراردادن بار بیش از حد مجاز در

خودرو (حتی به مدت کوتاه) و استفاده غیر معمول نظیر استفاده در مسابقات رانندگی (حتی کوتاه مدت).
 .3طرفین از جهت هر گونه پیگیری قضائی را با استفاده از اختیارات مقرر در ماده  1010قانون مدنی محل اجرای تعهدات حاصل از این توافق نامه و همچنین طرح و پیگیری کلیه اختالفات و دعاوی ناشی از آن و همچنین ابالغ اوراق قضائی و
اظهارنامه را محل اقامتگاه شرکت واقع در تهران ،کیلومتر  13جاده مخصوص کرج ،تعیین نمودند.
 .4تمامی تماس ها ،اطالع رسانی و مکاتبات با خریدار بر اساس راه های ارتباطی (مانند تلفن ،آدرس و  ) ...اعالم شده در این سند ،انجام شده و به عنوان ابالغ تلقی می گردد .در صورت تغییر هر یک از موارد فوق ،خریدار موظف است مراتب را بالفاصله
به صورت کتبی به اطالع شرکت برساند .در غیر این صورت هر گونه ابالغ به شماره و یا آدرس مذکور ابالغ قانونی تلقی و مسئولیت عواقب ن اشی از عدم اعالم هر یک از تغییرات صورت گرفته بر عهده خریدار بوده و شرکت مسئولیتی ندارد.
 .5خریدار میتواند جهت طرح هر گونه شکایت یا دریافت اطالعات مربوط به قرارداد خودروی خود ،با واحد امور مشتریان به شماره تلفن  021-48027تماس حاصل نموده یا با نشانی :تهران ،بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) کیلومتر ،13
کد پستی  1399939711یا پست الکترونیکی  ، crm@bahman.irبا مدیریت ارتباط با مشتریان مکاتبه نماید یا به سایت اینترنتی گروه بهمن به آدرس  www.bahman.irمراجعه نماید.
 .6امضای خریدار نزد عاملیت  ......................................به کد  .............................واقع گردیده و مورد تائید و گواهی است.
 .7کلیات این توافق نامه (شرایط اختصاصی و عمومی) ،پس از تکمیل و امضاء خریدار در حضور عاملیت و ممهور شدن به مهر و امضاء عاملیت (که به معنای کنترل مندرجـات آن در سیستم میباشد) به عنوان یک قرارداد واحد منعقد شده ،تلقی و
در حدود ذکر شده در آنها دارای اعتبار است .درصورت عدم رعایت هر یک از موارد مندرج در سند حاضر (به ویژه ماده  2و بندهای  1و  2ماده  3آن) و سند شرایط اختصاصی ،هر دو سند باطل و از درجه اعتبار ساقط است و شرکت هیچ گونه
مسئولیتی در قبال خریدار نخواهد داشت.
 .8اسقاط کافه خیارات ،علی الخصوص خیار عیب و خیار غبن به جز موارد مندرج در این توافق نامه از خریدار به عمل آمد.
 .9هرگونه ادعایی مبنی بر وجود عیب یا نقص در خودرو تاثیری در تعهدات خریدار به پرداخت اقساط ندارد و ایرادات ادعایی از طریق شبکه خدمات پس از فروش ،قابل پیگیری خواهد بود
 .10در صورتی که هر یک از اقساط در موعد مقرر پرداخت نشود و یک روز از تاریخ آن بگذرد .به صورت شرط نتیجه شرکت نماینده خریدار جهت انشاء و اعمال یکی از موارد مندرج در بندهای الف و ب خواهد بود.
الف .تمامی اقساط آتی با انقضای مهلت یک روز از تار یخ عدم پرداخت قسط سررسید شده به حال تبدیل و شرکت مجاز به وصول کلیه مطالبات خود از محل چک های اقساطی و چک ضمانت و سایر اسناد تضمینی ضامن (به طور هم زمان با
چکها و سایر اسناد خریدار) در عرض یکدیگر و به صورت تضامنی بوده و همچنین ماهیانه دو و نیم درصد دیون حال شده ،به صورت روز شمار به عنوان خسارت تأخیر از زمان حال شدن دیون تا زمان وصول ،محاسبه و از خریدار یا بدهکار و
ضامنین هر یک از ایشان ،متضامناً وصول خواهد شد.
ب .به محض انقضاء یک روز از تاریخ سررسید قسط پرداخت نشده  ،شرکت به صورت شرط نتیجه ،وکیل خریدار جهت اقاله توافق نامه و تعیین میزان خسارات وارده به خودرو از بابت افت قیمت ،عیوب موجود ،تعیین اجرت منافع مورد استفاده و
تفویت شده ،ابطال کارت سوخت و توقیف خودرو نزد هر شخصی ،حتی خریدار و فک پالک از آن میشود .بدیهی است مطالبات و خسارات شرکت از محل دارایی های خ ریدار یا بدهکار و چک های اقساطی و همچنین ضامنین هر یک از ایشان،
متضامناً وصول خواهد شد.
تبصره :حقوق و اختیارات مندرج در بندهای فوق برای هر یک از اقساط به طور مستقل ایجاد می شود و شرکت در اعمال نمایندگی خود از سوی خریدار در اجرای هر یک از بندهای مذکور برای هر یک از اقساط به طور مستقل ،مجاز و مختار است.
همچنین در هر یک از دو فرض فوق ،آن مقدار از ثمن معامله که پرداخت شده است ،به عنوان خسارت قطعی تخلف از انجام تعهد ،به نفع شرکت ضبط شده و با سایر خسارات پیش بینی و تعیین شده قابل جمع است .خریدار و بدهکار و ضامنین
هر یک از ایشان ،حق هرگونه ایراد و اعتراض در اجرای ماده فوق را از خود سلب و اسقاط نمودند.
ماده  - 7فورس ماژور ( قوه قاهره):
در صورت وقوع فورس ماژور (عوامل قهریه) و وقوع حوادث غیرمترقبه و یا پیش بینی نشده ،اجرای این توافق نامه معلق شده و هر یک از طرفین به تنهایی مجاز به فسخ توافق نامه بوده و صرفاً وجوه پرداختی با رعایت شرایط ذکر شده در این
توافق نامه به خریدار مسترد میگردد.
ماده  -8حل اختالف:
در صورت بروز هر گونه اختالف در تفسیر مواد یا اجرای مفاد این توافق نامه ،رئیس اداره حقوقی شرکت گروه بهمن به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین و رأی وی قطعی و الزم االجرا است .نحوه دعوت طرفین از طریق شماره تلفنهای اعالمی
در این توافق نامه یا شمارههای کتبی اعالم شده توسط خریدار یا ارسال دعوتنامه کتبی به نشانی مندرج در این توافق نامه است .ابالغ رأی داور از طریق ارسال پستی خواهد بود.
ماده  -9اقامتگاه طرفین:
نشانی مندرج در شرایط اختصاصی توافق نامه یا نشانی دیگری که به صورت کتبی به طرف مقابل اعالم شده است می باشد.
ماده  - 10نسخ و تاریخ توافق نامه:
این توافق نامه در  10ماده و در تاریخ  ...........................................در سه نسخه واحد تنظیم و پس از امضاء و مهر ،بین طرفین مبادله گردید
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