
 خدا به نام

 :ابزاردرخواست خرید 

دارم و تقاضیا دارم   د اقالم زیر با قبول شرایط تعیین شده در ذیل این درخواست اعالم می  تقاضای خود را برای خری      آقایاحتراماً اینجانب .

 021-83507349تلفن معاونت:                           نسبت به ارسال و تحویل آن اقدام گردد.

 021-83507378فکس معاونت:                                   ......................................  :همراه  ...... ................................. تلفن:

 3اقدام  2اقدام 1اقدام  تعداد کارتن/کیسه نام کاال ردیف
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 گردد. این قسمت توسط شرکت تکمیل م 

 

 

 

 امضاء تایید کننده امضاء معاونت امضاء صادرکننده

 

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

ساعت پس از  48مشتری مکلف است ظرف مدت  روزه  90روزه 60روزه 30روزه 15روزه 7نحوه پرداخت: واریز

 دریافت کاال چک ثمن کاال را ارسال نماید.

 در صورت خرید اعتباری چک ارسال  باید مطابق زمان توافق شده باشد. .1

ع نمیودن کیاال تحیت هیی      این تقاضای خرید به منزله سفارش قطع  بوده و پس از فاکتور شدن کاال امکان لغو سیفارش و ییا مر یو    .2

 شرایط  برای مشتری و ود ندارد.

در صورت هرگونه تغییر قیمت از طرف شرکت، این تغییرات شامل سفارشات قبل از تغییر قیمت نبوده و اختصاص به سفارشات بعد  .3

 از تغییر قیمت دارد.

ی مکلف است هنگام تحویل گرفتن کاال در صیورت  گردد مشتر با تو ه به اینکه کاال با سالمت کامل به مؤسسه حمل و نقل تحویل م  .4

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

 نماید. را از خود سلب و ساقط م 

ت هماهنگ  با شیرکت و فقیط بیا کیارتن سیال  و      ساعت پس از تحویل در صور 48کاالی معیوب و یا غیر قابل استفاده حداکثر ظرف  .5

 باشد. تحویل کامل قطعات قابل مر وع کردن م 

 باشد. کاالی استفاده شده به هی  عنوان قابل مر وع نمودن نم  .6

 شود. واریز هرگونه و ه به حساب کارکنان شرکت ممنوع بوده و پرداخت به شرکت محسوب نم  .7

ای هرییک از کاالهیا، فروشینده متعهید اسیت در صیورت بیروز هرگونیه اخیتالف بیا سیایر            های  داگانه بیر  با تو ه به و ود حساب .8

 های فروش هیچگونه خلل  در تسویه بده  ناش  از این تقاضا به و ود نخواهد آمد. معاونت

......................... نسبت به قبول تعهدات فوق با آگاه  از مفاد آن اقدام فرزند ................................. دارای کد مل  اینجانب ....................................

 نمای . م 

 مهر و امضای مشتری                                                                                                       


