
 خدا به نام

 :آبیاری و گلخانهدرخواست خرید 

د اقالم زیر با قبول شرایط تعیین شده در ذیل این درخواست   .......... تقاضای خود را برای خری.......... آقای  احتراماً اینجانب

تلفننن                                     دارم و تقاضتتتا دارم ن تتتب  بتتت  ارستتتال و تمویتتتل آ  اقتتتدام  تتتردد.      اعتتتالم متتت  

 021-83507349معاونت:

 021-83507378فکس معاونت:                                   ......................................  همراه:  ...... ...........تلفن: ......................
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 امضاء تایید کننده امضاء معاون  امضاء صادرکننده . ردد م این ق م  توسط شرک  تکمیل 

 تریل  تن  15تن  10خاور وسیل  حمل: تمویل باربری                  ب  عهده خریدار هزین  حمل: ب  عهده شرک 

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

 ساع  پس از دریاف  کاال چک ثمن کاال را ارسال نماید. 48مشتری مکلف اس  ظرف مدت  .1

 در صورت خرید اعتباری چک ارسال  باید مطابق زما  توافق شده باشد. .2

و پس از فاکتور شد  کاال امکا  لغو سفارش و یا مرجوع نمتود   این تقاضای خرید ب  منزل  سفارش قطع  بوده  .3

 کاال تم  هیچ شرایط  برای مشتری وجود ندارد.

در صورت هر ون  تغییر قیم  از طترف شترک ا ایتن تغییترات شتامل سفارشتات قبتل از تغییتر قیمت  نبتوده و            .4

 اختصاص ب  سفارشات بعد از تغییر قیم  دارد.

 ردد مشتتری مکلتف است  هن تام تمویتل       سالم  کامل ب  مؤس   حمل و نقل تمویل م  با توج  ب  اینک  کاال با .5

 رفتن کاال در صورت مشاهده هر ون  عیب ظاهری از تخلی  و تمویل  رفتن کتاال ختودداری نمایتد. در  یتر ایتن      

 نماید. صورت حق هر ون  ادعای  در این خصوص را از خود سلب و ساقط م 

ساع  پس از تمویل در صورت هماهن   با شترک  و فقتط    48ابل استفاده حداکثر ظرف کاالی معیوب و یا  یر ق .6

 باشد. با کارتن سالم و تمویل کامل قطعات قابل مرجوع کرد  م 

 باشد. کاالی استفاده شده ب  هیچ عنوا  قابل مرجوع نمود  نم  .7

 شود. م وب نم واریز هر ون  وج  ب  ح اب کارکنا  شرک  ممنوع بوده و پرداخ  ب  شرک  م .8

های جدا ان  برای هریتک از کاالهتاا فروشتنده متعهتد است  در صتورت بتروز هر ونت           با توج  ب  وجود ح اب .9

 های فروش هیچ ون  خلل  در ت وی  بده  ناش  از این تقاضا ب  وجود نخواهد آمد. اختالف با سایر معاون 

....................... دارای کد مل  ......................... ن ب  ب  قبول تعهدات فوق با آ اه  اینجانب ............................. فرزند ..........

 نمایم. از مفاد آ  اقدام م 

 

 مهر و امضای مشتری


