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 ءامضا گردد. این قسمت توسط شرکت تکمیل می

 صادرکننده

 امضاء تایید کننده امضاء معاونت

 تریلی تن  15تن  10خاور وسیله حمل: تحویل باربری                   به عهده خریدار هزینه حمل: به عهده شرکت

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

 ساعت پس از دریافت کاال چک ثمن کاال را ارسال نماید. 48مشتری مکلف است ظرف مدت  .1

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

قطعی بوده و پس از فاکتور شدن کاال امکان لغو سففارش و یفا مرعفوم نمفودن کفاال تحفت هفی         این تقاضای خرید به منزله سفارش  .3

 شرایطی برای مشتری وعود ندارد.

در صورت هرگونه تغییر قیمت از طرف شرکت، این تغییرات شامل سفارشات قبل از تغییر قیمت نبوده و اختصاص به سفارشات بعد  .4

 از تغییر قیمت دارد.

گردد مشتری مکلف است هنگام تحویل گرفتن کاال در صفورت   که کاال با سالمت کامل به مؤسسه حمل و نقل تحویل میبا توعه به این .5

مشاهده هرگونه عیب ظاهری از تخلیه و تحویل گرفتن کاال خودداری نماید. در غیر این صورت حق هرگونه ادعایی در این خصفوص  

 نماید. را از خود سلب و ساقط می

ست کود را زیر نظر متخصصین گیاه پزشک مصفرف نمایفد و چفون شفرکت واردکننفده از شفرایط نگهفداری، زمفان         مشتری مکلف ا .6

مصرف، مقدار دز مصرف، چگونگی مصفرف، شفرایط عفوی و محفیط و اخفتالب آن بفا سفایر سفموم و ترکیبفات شفیمیایی توسفط            

 ننده نیست.باشد لذا هی  گونه مسئولیتی متوعه شرکت واردک اطالم می کننده بی مصرف

های عداگانه بفرای هریفک از کاالهفا، فروشفنده متعهفد اسفت در صفورت بفروز هرگونفه اخفتالف بفا سفایر              با توعه به وعود حساب .7

 های فروش هیچگونه خللی در تسویه بدهی ناشی از این تقاضا به وعود نخواهد آمد. معاونت

 شود. به شرکت محسوب نمی واریز هرگونه وعه به حساب کارکنان شرکت ممنوم بوده و پرداخت .8
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