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 «قرارداد فروش اقساطی گوشی تلفن همراه » 

 ماده 1( طرفین قرارداد

حسام الدین مهدوی  یآقا یو حق امضا ندگییبا نما 10104057921 یشناسه ملخاص( به  ی)سهام آریو پیام ایرانیانشرکت  فروشنده :

 11/08/1396مورخ  21162شماره  یبه موجب روزنامه رسم (نایب رئیس هیئت مدیره)با سمت  و آقای میثم اعالیی (رعاملی)با سمت مد ابهری

کد پستی و  25936000تلفن ثابت ، طبقه اول 65، نبش الدن، پالک یدستگرد دیشه ابانی، خیعتیشر ابانی، خنتهرا ی و اقامتگاهبه نشان

1911839811  

 ......... :کد پستی  .........  :تلفن همراه ......... لفن ثابتت .........اقامتگاه و  به نشانی  .........    :به کد ملی   .........   اقای /سرکار خانم :خریدار 

 مورد معامله (2ماده 

  .........یک دستگاه 

 مبلغ مورد معامله  (3ماده 

 به شرح ذیل می باشد :آن ریال است و نحوه پرداخت   ......... :مجموع مبلغ قرارداد

 .و همزمان با امضای قراردادنقدی به عنوان پیش پرداخت   ......... ریال مورخ .........مبلغ  الف(

توسط خریدار در مطابق جدول ذیل ط و در تاریخ سر رسید تعیین شده قس 12 طی است که ریال ......... باقی مانده ی مبلغ قرارداد معادل ب(

 پرداخت خواهد شد.وجه فروشنده 

 پرداختو مهلت  تاریخ سر رسید مبلغ )ریال( عنوان ردیف

 .... .... قسط اول 1

 .... .... قسط دوم 2

 .... .... قسط سوم 3

 .... .... قسط چهارم 4

 .... .... قسط پنجم 5

 .... .... قسط ششم 6

 .... .... قسط هفتم 7

 .... .... قسط هشتم 8

 .... .... قسط نهم 9

 .... .... قسط دهم 10

 .... .... قسط یازدهم 11

 .... .... قسط دوازدهم 12

 

 



24957شماره :  

90/90/1401تاریخ :  

(خریدار)محل امضا  (فروشنده)محل امضا    

  

 
 

 پرداخت( نحوه 4ماده 

و یااااا شااااماره شاااابا  4657611374بااااه شااااماره حسااااا  در مهلاااات مقاااارر مبااااالغ ایاااان قاااارارداد ماااای بایساااات 

IR410120020000004657611374   و یااا از طریااق درگاااه اینترنتاای ناازد بانااک ملاات  6104337393393986و یااا شااماره کااار

در وجااه فروشاانده )شاارکت آریااو پیااام ایرانیااان( واریااز شااود و رسااید پرداخاات بااه فروشاانده ارایااه  www.ariomobile.irو  سااایت 

 گردد.

 تضامین  (5ماده 

شماره  و  ......... به شماره چک     ......... عهده بانک  ......... دیسر رس خیبه تار الیر   ......... به مبلغ  )صیادی( یفقره چک بانک کی داریخر

فروشنده  میو تسل لیتحو، عدم پرداخت  ایو  ریاز تاخ یقرارداد، خسارا  ناش اقساط پرداخت کامل نیبه عنوان تضم  ......... سریال سامانه صیاد 

 بدون نیاز به مراجعه به مرجع قضاییرا چک موصوف ، امکان وصول  هریک از اقساطد که فروشنده در صور  تاخیر خریدار در پرداخت نمو

روز  15همچنین چک مذکور لغایت طی  خریدار در این خصوص حق هرگونه ادعا و یا اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود.خواهد داشت و 

خریدار با فروشنده ، صرفا در نشانی فروشنده به خریدار عود  داده خواهد شد. در صور  عدم امکان حضور خریدار  کامل پس از تسویه حسا 

 خواهد شد.  و به بانک صادر کننده تحویل این قرارداد ( ، چک مذکور توسط فروشنده ابطال  1ماده  در نشانی فروشنده ) مندرج در

 چنانچه چک متعلق به خریدار نباشد، تکمیل فرم رضایت نامه مربوطه توسط صاحب چک الزامی می باشد.

 تعهدات فروشنده (6ماده 

امضای  تکمیل مدارک  روز کاری پس از پیش پرداخت و 3لغایت  )شده را در موعد مقرر  یداریخر یکاال دیفروشنده متعهد و ملتزم گرد .1. 6

 افتیدر دینموده و رس داریخر لیتحوگارانتی کار  و به همراه مورد تعهد در قرارداد  یلوازم جانب یبه صور  سالم به همراه تمام قرارداد(

 .دینما

 ( تعهدات خریدار7ماده 

در مهلت مقرر می باشد و در صور  تاخیر در پرداخت هر  3به موقع اقساط طبق جدول اعالمی در بند   ماده  خریدار متعهد به پرداخت .1. 7

 یک از اقساط، خریدار موظف به پرداخت خسار  تاخیر تادیه به فروشنده می باشد.

وصول مطالبا  خود  یرا برا ازیموردن ینوناقداما  قاکلیه که  نمود اعطاءحق را به فروشنده  نیدر صور  عدم انجام تعهدا  خود ا داریخر .2. 7

در تلفن همراه  ی)مانند قفل نمودن گوش شدهیداریخر یاز کاال داریاستفاده خرامکان از  یریجلوگ شامل تواندیاقداما  م نیانجام دهد. ا

تضامین ارایه شده کل همچنین وصول کلیه مطالبا  و خسارا  از محل سپرده و و است  توسط سامانه همتا یراتمخاب یاپراتورها هیکل

 .باشدبدون نیاز به مراجعه فروشنده به مرجع قضایی توسط خریدار 

 ( شرایط عمومی8ماده 

 شدهیداریخر یکاالیا فروش ، ترابرد یو اقساط خود به فروشنده،حق واگذار ونید هیکل تسویهقرارداد و  نیامد   انیتا پا داریخر  .1. 8

 را ندارد. یگریبه شخص دموضوع این قرارداد را )شامل گوشی، سیم کار  و بسته همراه( 

خصوص  نیرا در ا یتیمسئول چگونهیهر فعل مضر،فروشنده ه ایو ... و  یضربه خوردگ لیاز قب یکیزیف بینحوه کارکرد دستگاه، آس  .2. 8

شرکت  یبرعهده صرفا  و انجام تعمیرا  نواقص ،و یع هیکلرفع و  بودهبند از قرار داد ن نیا شاملی با گارانت یذکر است کاالها انیشا ندارد.

 .باشدی کننده م یگارانت

http://www.ariomobile.ir/
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 ارایه فاکتور رسمی فروش مورد معامله، منوط به پرداخت کلیه اقساط و تسویه حسا  با فروشنده می باشد. .3. 8

و تضامین ارایه شده خود را  (   هزینه های مربوطه) پس از کسر  خریدار امکان انصراف از خرید و درخواست عود  وجوه پرداختی .4. 8

تنها در صور  عدم باز نمودن و عدم مخدوش نمودن بسته بندی )وکیوم( دستگاه و جعبه مربوطه را دارا خواهد بود. بدیهی است در صور  

ی آن، اعالم درخواست انصراف و درخواست عود  وجه روز از زمان تحویل مورد معامله، باز یا مخدوش شدن جعبه بسته بند 7گذشت بیش از 

 خریدار مسموع نخواهد بود.

اقدام  نیازمحل تضام داریخر ونیفروشنده می توانند نسبت به حال نمودن د دار،یاز اقساط توسط خر کیدر صور  عدم پرداخت هر  .5. 8

 .دینما

، درخواست خود مبنی بر صدور فرم ثبت نام سیم کار  ) موجود  « تعیین مالکیت سیم کار  فرم »خریدار میتواند از طریق تکمیل  .6. 8

را همزمان با امضای این قرارداد اعالم نماید. بدیهی است در صور  تکمیل فرم سال (  18) افراد باالی در بسته همراه مورد معامله ( به نام غیر 

نظر خود انتقال داده و در این رابطه هیچ ادعای دیگری نخواهد مربوطه، خریدار مالکیت سیم کار  موجود در بسته را به غیر و شخص مورد 

داشت. همچنین مسئولیت های ناشی از بهره برداری و استفاده از سیم کار  مربوطه بر عهده مالک سیم کار  خواهد بود. در صور  عدم 

با فروشنده وجود نخواهد  قساط و تسویه حسا تا پایان پرداخت ا سیم کار  تکمیل فرم تعیین مالکیت سیم کار ، امکان انتقال مالکیت

 داشت و دستگاه گوشی و سیم کار  صرفا به مالک سیم کار  تحویل داده خواهد شد. 

( بوده و خریدار صرفاً Lockدر طول مد  قرارداد در حالت قفل ) خریداری شده همراه  گوشی های دستگاهسیم کار  اول  درگاه  .7. 8

سیم درگاه در گوشی های دو سیم کارته، همچنین . خواهد داشت بر روی این درگاه ارایه شده به همراه گوشی راامکان استفاده از سیم کار  

درگاه دوم، از سایر سیم کار  های این و خریدار می تواند بر روی خواهد داشت ( قرار  unlockغیر قفل )  در حالت و محدود نبودهکار  دوم 

خریدار در صور  تمایل به استفاده از سیم کار  سایر اپراتور های تلفن همراه  توصیه می شوداستفاده نماید.  خود با اپراتوری ایرانسل دلخواه

 ترابرد نماید.سیم کار  مورد نظر خود به اپراتور ایرانسل )غیر ایرانسل( بر روی درگاه دوم گوشی های دو سیم کارته، 

وقع اقساط توسط خریدار، درگاه دوم سیم کار  گوشی خریدار نیز توسط فروشنده در حالت قفل شده : در صور  عدم پرداخت به م 1تبصره 

 خواهد داشت.را صرفا امکان استفاده از سیم کار  ارایه شده به همراه گوشی خریدار قرار خواهد گرفت و 


