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 ءامضا .گردد این قسم  توتط شرک  تکمیل می

 صادرکننده

 امضاء تایید کننده امضاء معاونت

 تریلی تن  15تن  10خاور وتیله حمل: تحویل باربری                  به عهده خریدار  هزینه حمل: به عهده شرک 

 روزه  90روزه 60روزه 30روزه 15روزه 7نحوه پرداخ : واریز

 تاع  پس از دریاف  کاال چک ثمن کاال را ارتال نماید. 48مشتری مکلف ات  ظرف مدت  .1

 در صورت خرید اعتباری چک ارتالی باید مطابق زمان توافق شده باشد. .2

یا مرجوع نمنودن   این تقاضای خرید به منزله تفارش قطعی بوده و پس از فاکتور شدن کاال امکان لغو تفارش و .3

 کاال تح  هیچ شرایطی برای مشتری وجود ندارد.

در صورت هرگونه تغییر قیم  از طنرف شنرک ا اینن تغیینرات شنامل تفارشنات قبنل از تغیینر قیمن  نبنوده و            .4

 اختصاص به تفارشات بعد از تغییر قیم  دارد.

ردد مشنتری مکلنف اتن  هن نام تحوینل      گ با توجه به اینکه کاال با تالم  کامل به مؤتسه حمل و نقل تحویل می .5

گرفتن کاال در صورت مشاهده هرگونه عیب ظاهری از تخلیه و تحویل گرفتن کناال خنودداری نمایند. در  ینر اینن      

 نماید. صورت حق هرگونه ادعایی در این خصوص را از خود تلب و تاقط می

الع رتانی ناکنافی و نادرتن  در زمنانا    به دلیل عدم نظارت فروشنده مسئولی  هرگونه اتتفاده نادرت  و یا اط .6

قبل در صورت عدم آگاهی مقدار و نحوه مصرف بذور که منجر به بروز خسارت گردد به عهده خریدار می باشد. 

 مشورت نمایید. معاون  فنی شرک با کاش  بذور از 

یعی و جنوی خنار    از آنجایی که شرک  شرایط ن هداری خاکا آبا روشا زمان کش ا میزان آبیاری و عوامل طب .7

باشند و تعهند    باشد و مسئولی  کلیه عواقب در مورد عملکرد بذرها بنه عهنده خریندار منی     از نظارت فروش اه می

 باشد. شرک  در قبال بذور فروخته شده فقط تا مرحله تبز شدن می

هرگوننه  های جداگانه برای هرینک از کاالهناا فروشننده متعهند اتن  در صنورت بنروز         با توجه به وجود حساب .8

 های فروش هیچ ونه خللی در تسویه بدهی از این تقاضا به وجود نخواهد آمد. اختالف با تیر معاون 

 شود. واریز هرگونه وجه به حساب کارکنان شرک  ممنوع بوده و پرداخ  به شرک  محسوب نمی .9

دارای کد ملی ......................... نسب  به قبول تعهدات فوق با آگاهی اینجانب ............................. فرزند ................................. 

 نمایم. از مفاد آن اقدام می

 آدرس :

 مهر و امضای مشتری


