ماده  – 6تعهدات خريدار
خريدار متعهد است نسبت به تحويل دستگاه در زمان اعالم فروشنده بالفاصله اقدام نمايد .
ماده  - 7تعهدات فروشنده

 . 1گارانتي تمام مجموعه به مدت يک سال از تاريخ تحويل دستگاه و راه اندازی در محل و ده سال خدمات پس
از فروش مي باشد .
* ارائه خدمات گارانتي منحصر به قطعات اساسي دستگاه بوده و قطعات استهالكي و مصرفي و همچنين در هرمورد
كه استفاده نا صحيح خريدار موجب بروز حادثه و خسارت باشد شامل گارانتي نخواهد بود.
* كليه هزينه های مربوط به حمل و نقل مورد معامله جهت ارائه گارانتي با خريدار مي باشد.
 . 2نصب و راه اندازی در محل ،آموزش مستمر در مزرعه و برگزاری كالس های كاربردی به عهده فروشنده مي
باشد.
.3دستگاه مورد معامله تا تسويه حساب كامل و وصول چکهای صادره به عنوان امانت نزد خريدار مي باشد كه در
صورت عدم وصول چک فروشنده حق مرجوع كردن دستگاه و دريافت كرايه برگشت و غرامت را دارد.
 . 4تعهد فروشنده به ارائه خدمات گارانتي تنها در قبال خريدار مي باشد.
ماده  – 8حوادث پيش بيني نشده
در موارد خاص و فورس ما ژور (طبق قوانين جاری ايران ) كه رفع آن خارج از حيطه خريدار و فروشنننده مي باشنند و
انجام بخ شي يا تمامي قرارداد را نا ممکن سازد طرفين با توافق ن سبت به ف سخ يا تغيير در شرايط قرارداد اقدام و در
صورت فسخ هيچ يک از طرفين حق مطالبه خسارت نخواهند داشت ،تامين قطعه يدكي از اين بند مستثنا است.
ماده  – 9حل اختالف
در شرايط بروز اختالف طرفين سعي مي نمايند در مرحله اول با ت شکيل جل سات كار شنا سي م شترك و مذاكره موارد
اختالف را حل و فصل نموده در صورت عدم توافق داور مرضي الطفين اقدام به حل اختالف نموده و در صورت عدم حل
اختالف از طريق مراجع ذيصالح قانوني حل اختالف خواهد شد.
الزم به ذكر است تا زمان تصفيه حساب كامل دستگاه به صورت اماني نزد خريدار مي باشد.
اين قرارداد در  9ماده و  2نسننخه تنميگ گرديده كه هر كدام حکگ واحد را دارد و از تاريخ اميننای اين قرارداد الزم
االجرا بوده و طرفين موظف به تعهدات خويش مي باشند.

