قرارداد فروش اقساطی خودرو
ماده  : 1موضوع قرارداد:
موضوع قرارداد عبارت است از فروش یک دستگاه خودرو نیسان  .....................................................تیپ ..................................................
مدل  ..........................رنگ............................ :
تبصره  :1خودرو براساس مدل و رنگ مورد درخواست خریدار و در غیر اینصورت طبق اولویت تعیین شده توسط خریدار ،از مدل
ها و رنگهای موجود تحویل خواهد گردید.
توضیحات..................................................................................................................................................................... .................................................. :
ماده  : 2خریدار:
آقای/خانم  ..........................................فرزند  .......................کدملی  ...............................شماره شناسنامه  ...................متولد ....................
تاریخ تولد  ...........شغل  ...............به آدرس......................کدپستی...............تلفن..................شماره همراه...................یا شرکت.............با
مدیریت...........با شماره ثبت.................تاریخ ثبت .............کد اقتصادی..............شناسه ملی..................به نمایندگی ...........شماره معرفی
نامه(..................اصالت ًا از طرف خود/والیتاً/قیمومتاً/وصایتاً/وکالتاً/به نمایندگی و امضای مجاز/از طرف .................................به موجب
 ..................و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله)
ماده : 3فروشنده
شرکت جهان نوین آریا به شناسه ملی ................................................................... :و شماره ثبت.................................................................... :
به نشانی  .....................................................................................................................................................................شماره تماس...............................
ماده: ۴مدت معامله
مدت معامله  ...................ماه/سال شمسی از تاریخ  ......................لغایت  .....................می باشد.
ماده  : 5بها و شرایط فروش :
 -5-1قیمت خودروی موضوع قرارداد به عدد  .......................و به حروف  ......................................ریال می باشد که با عنایت به مفاد
آتی این قرارداد به شرح ذیل پرداخت می گردد و خریدار خیارات غبن ولوغبن فاحش را از خود سلب و ساقط مینماید .
 -5-2پرداخت های خریدار به شرح زیر می باشد:

ردیف

نوع پرداخت

شماره سند

تاریخ

نام بانک

نام شعبه

حساب شرکت

مبلغ (ریال)

تبصره  :2در صورتی که پرداخت ........قسط از اقساط به طور متوالی از طرف خریدار به هر دلیلی به تأخیر افتد؛ فروشنده حق دارد
معامله را ظرف مهلت  ......هفته از تعویق قسط اخیر ،فسخ و مورد معامله را عین ًا تحویل بگیرد و در صورت عدم استرداد با ارسال
اظهارنامه ،خریدار مکلف به پرداخت روزانه ...........ریال است و از تاریخ وصول اظهارنامه ،امین بوده و مسئول هرگونه تخلف خواهد
بود .بدیهی است پرداخت این مبلغ با خیار فسخ فروشنده جمع گردیده و مانع آن نیست.
تبصره :3مالک محاسبه زمان تحویل خودرو و محاسبه حقوق قراردادی خریدار ،پرداخت وجه چکهای تعیین شده میباشد .بدیهی
است شرکت جهان نوین آریا در خصوص واریز و پرداخت مبالغ قرارداد به حساب بانکی سایرین حتی نمایندگیهای مجاز مسئولیتی
ندارد (.پرداخت به فروشنده تلقی نمی گردد)
ماده  :۶زمان و مکان تحویل :
خودرو موضوع این قرارداد ظرف مدت ………………………..از روز عقد قرارداد و وصول مبالغ پرداختنی موضوع ماده 5
این قرارداد و منوط به ایفای کامل مفاد ماده مذکور ،تحویل می گردد .تحویل خودروهای ثبت نامی شعب تهران در محل اداره
تحویل شرکت و ثبت نامی نمایندگی ها ،در محل نمایندگی خواهد بود.
تبصره  :۴در صورت درخواست خریدار مبنی بر تحویل خودرو در یکی از نمایندگی های سایر شهرهای کشور که شرکت در آن
نمایندگی ندارد ،هزینه نقل و انتقال خودرو به عهده خریدار خواهد بود.
تبصره  :5روزهای پنجشنبه ،جمعه و ایام تعطیل بکلی جزء روزهای کاری مورد محاسبه قرار نمی گیرد.
تبصره  :۶مسئولیت هرگونه تخلف ،شکایت و کشف فساد اعم از راهنمایی و رانندگی ،کیفری و که با استفاده از مورد معامله تا
زمان تحویل به وقوع پیوسته باشد برعهده فروشنده بوده و از زمان تحویل مورد معامله توسط خریدار ,کلیه مسئولیت های متصوره
بر عهده خریدار می باشد.
ماده  :۷تعهدات طرفین قرارداد
 -1-۷فروشنده مراتب آمادگی خود را در خصوص تحویل خودرو از طریق ارتباط تلفنی ،ارسال پیامک یا ارسال دعوتنامه از طریق
پست به آدرس مندرج در این فرم و یا آدرس جدید خریدار که کتباً به شرکت اعالم گردیده به اطالع خریدار خواهد رساند و در
صورت تغییر آدرس و عدم اعالم آن از طرف خریدار به شرکت  ،دعوتنامه ارسالی به آدرس قید شده در قرارداد ,ابالغ شده تلقی
میگردد.

 -2-۷در صورت عدم مراجعه خریدار ظرف مدت  ۱5روز از تاریخ اعالم فروشنده مبنی بر آماده تحویل بودن خودروی موضوع
قرارداد و یا عدم تکمیل وجوه پیش بینی شده بابت خودروی موضوع قرارداد و تحویل چک های مربوطه طی مدت  ۱5روز پس از
ارسال دعوتنامه ,خریدار به موجب همین قرارداد به فروشنده وکالت  ،اختیار و نمایندگی داده تا خودرو را به سایر متقاضیان تحویل
داده و نوبت خریدار را به موعد دیگری موکول نماید .بدیهی است هر گونه تغییرات در تیپ  ,رنگ و قیمت خودرو بر مبنای
بخشنامه های جدید شرکت ,در زمان توافقی جدید تحویل خودرو به خریدار ممکن بوده و مشمول قرارداد حاضر خواهد بود و
فروشنده از این حیث مسئولیتی ندارد.
 -3-۷پس از انعقاد قرارداد و وصول مبالغ نقدی پیش بینی شده در ماده ی  5قرارداد و دریافت چک های اقساط بقیه ی مبلغ
قرارداد ,فروشنده  4دانگ از خودرو را بنام خریدار می نماید و  2دانگ از خودرو تا زمان وصول وجه آخرین چک ,در تملک
فروشنده باقی می ماند( .خودرو بصورت مشاعی ,مالکیت دارد).
تبصره  :۷فروشنده پس از وصول تمامی چک های ارائه شده برای اقساط ثمن خودرو 2 ,دانگ باقی مانده را عین ًا بنام خریدار می
نماید .خریدار هزینه ای بابت این نقل و انتقال پرداخت نمی نماید.
 -۴-۷طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند رسمی  ............دانگ باقی مانده در تاریخ(...........پس از وصول آخرین قسط) در دفتر
اسناد رسمی شماره ..........حاضر شده و فروشنده متعهد می گر دد سند را بنام خریدار منتقل نماید .خریدار حق درخواست تنظیم
هرگونه سند رسمی بنام خود برای دو دانگ باقی مانده را پیش از پرداخت آخرین قسط را از خود سلب و ساقط نمود.
 -5-۷با توجه به اینکه دستور العمل شماره گذاری خودروها دارای تاریخ انقضاء می باشد ،خریدار موظف است حداکثر ظرف مدت
یک ماه پس از دریافت اسناد شماره گذاری و اعالم شرکت مبنی بر آماده شماره گذاری بودن خودروی موضوع قرارداد ،نسبت به
شماره گذاری خودرو اقدام نماید ،در غیر این صورت ،مسئولیت عدم شماره گذاری خودرو و تغییر هزینه های مرتبط با آن بر عهده
خریدار می باشد.
 -۶-۷طرفین ضمن عقد خارج الزم توافق نمودند در صورت عدم واریز وجوه و عدم وصول چک های دریافتی موضوع بند  2ماده
 5و یا واریز مبالغ نقدی به حسابهایی غیر از حسابهای فروشنده ،فروشنده خودروی موضوع قرارداد را به دیگری واگذار نموده و
تعیین تکلیف وضعیت قراداد حاضر را به وصول و تکمیل وجوه طبق شرایط بخشنامه های شرکت و بر اساس شرایط روز شرکت
موکول نماید.
 -۷-۷در صورت درخواست خریدار مبنی بر استفاده از تسهیالت اعتباری موضوع بخشنامه فروش این قرارداد ،خریدار متعهد به
پرداخت اقساط و تامین وجه چکهای صادره در موعد مقرر می باشد .در صورتیکه خریدار هر یک از اقساط بدهی خود را در
سررسید مقرر پرداخت ننماید از زمان سررسید ,موظف به پرداخت جریمه ای معادل  ۱,5در هزار نسبت به کل بدهی پرداخت
نشده بصورت روزانه می باشد .همچنین اقساط معوق ،دین حال شده و تمامی مطالبات اعم از اقساط گذشته و خسارات و جریمه
دیرکرد و حق بیمه های پرداختی و حق الوکاله ها و هزینه های دادرسی متعلقه و سایر هزینه ها و مخارج و خسارات وارده را از
طریق مراجع قضایی و یا اجرائیه و یا هر گونه اقدام قانونی الزم ,مطالبه و وصول خواهد نمود.
 -8-۷در صورت بروز شرایط فورس ماژور مانند زلزله ،سیل  ،جنگ  ،آتشسوزی ،شورش های فراگیر و همچنین تحریم های
اقتصادی بین المللی که موجب عدم تحویل خودرو از سوی سازنده به فروشنده گردد و نیز تغییر قوانین ،مقررات ،ضوابط و شرایط

تاثیرگذار بر امور گمرکات و واردات خودرو به کشور ،که فروشنده را از انجام تعهدات خود بازدارد ،در ابتدا فروشنده موظف است تا
مراتب را بصورت کتبی به اطالع خریدار برساند و تا رفع شرایط فورس ماژور بوجود آمده کلیه تعهدات طرفین به حالت تعلیق در
آمده و در صورت تداوم وضعیت فورس ماژور بیش از یک ماه ،هر یک از طرفین مجاز خواهد بود تا نسبت به فسخ این قرارداد ظرف
مهلت دو هفته از پایان مهلت یک ماهه مذکور اقدام نماید .بدیهی است در صورت فسخ قرارداد ،فروشنده صرفاً موظف به استرداد
اصل وجوه دریافتی به خریدار ظرف مدت بیست روز می باشد.
 -9-۷خریدار حق انتقال موضوع این ق رارداد را بدون اخذ مجوز کتبی فروشنده تحت هر عنوان از عناوین قانونی اعم از قطعی
شرطی ،وکالت ،رهنی و غیره را از خود ساقط نموده و بنابراین هرگونه انتقال حقوق این قرارداد بدون اجازه کتبی فروشنده غیر نافذ
و کان لم یکن است.
 -10-۷در صورت تاخیر در تحویل خودروی موضوع این قرارداد ,مدت تاخیر از زمان سررسید بصورت روز شمار با نرخ ماهیانه دو
ونیم درصد محاسبه و به خریدار پرداخت میگردد.
 -11-۷خریدار قبل از صدور سند و شماره گذاری خودرو در طول مدت قرارداد ,می تواند نسبت به فسخ قرارداد به صورت کتبی
اقدام نماید .در این صورت شرکت ظرف مدت  20روز از تاریخ دریافت درخواست کتبی فسخ ،نسبت به استرداد باقیمانده وجوه
دریافتی به خریدار اقدام می نماید .
ماده  : 8سایر موارد
 -1-8مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار می باشد که طبق بخشنامه فروش شرکت در قیمت نهایی خودرو لحاظ شده است.
 -2-8خودروی موضوع قرارداد دارای پوشش بیمه شخص ثالث سال اول می باشد که حق بیمه آن در قیمت نهایی خودرو لحاظ
شده است.
 -8-3هزینه های مربوط به شماره گذاری ازجمله مالیات ها ،فیش ،%۱0عوارض شهرداری و پالک ,حسب مورد طبق بخشنامه
فروش فروشنده ,عهده ی خریدار یا فروشنده می باشد .بدین معنا که خریدار حق اعتراض در مقابل جرای بخشنامه را ندارد و
پیشاپیش موافقت خود را با جزء الینفک بودن این بخشنامه نسبت به قرارداد حاضر ,اعالم می دارد .انجام توافقات خاص با موافقت
طرفین در این مورد ممکن می باشد.
 -۴-8تحویل خودرو به خریدار و یا نماینده قانونی وی طی وکالت نامه محضری با ارائه اصل نسخه قرارداد و کارت شناسایی معتبر
انجام میپذیرد.
 -5-8خودروی موضوع قرارداد تحت پوشش گارانتی و خدمات پس از فروش شرکت جهان نوین آریا (نمایندگی رسمی نیسان
ژاپن در ایران ) می باشد و دوره گارانتی آن طبق قانون حمایت از مصرف کننده خواهد بود و خریدار ملزم به رعایت مفاد اوراق
گارانتی خواهد بود .دفترچه گارانتی همزمان با تحویل خودرو به خریدار تحویل می گردد و تحویل خودرو به معنای تحویل گرفتن
این اسناد و اقرار آن است.

 -۶-8فروشنده خودروی موضوع قرارداد را در مرحله قبل از تحویل و نیز با حضور خریدار در زمان تحویل ،مورد بازرسی فنی
 PDIو  PDSقرارداده و به صورت صحیح و سالم به خریدار تحویل خواهد نمود .تحویل گرفتن خودرو به معنای اقرار به این امر
می باشد.
تبصره :8متعلقات خودرو شامل رادیو پخش ,چرخ زاپاس ,جک ,آچار چرخ ,کف پوش و مثلث خطر ,دفترچه گارانتی ,دفترچه
ضمانتامه فارسی و راهنمای فارسی می باشد که در زمان تحویل خودرو ,به خریدار تحویل خواهد گردید .تحویل گرفتن خودرو به
معنای اقرار به تحویل گرفتن اقالم و اسناد مذکور می باشد.
 -۷-8بهای خودرو در سراسر کشور براساس مفاد این قرارداد یکسان میباشد.
ماده  : 9تعداد مواد و نسخ قرارداد
این قرارداد در  ۹ماده۸ ،تبصره و  2نسخه که تمام نسخ حکم واحد را دارند تنظیم و مبادله گردیده و بدون مهر و امضاء و هولوگرام
فروشنده فاقد اعتبار می باشد.

خریدار
..........................

فروشنده
جهان نوین آریا

