«« قرارداد »»
با استعانت از خداوند متعال  ،قرارداد ارائه خدمات بشرح زیر  ،فی مابین طرفین  ،منعقد میگردد .
طرف اول:

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی نصارسیر مهرماهان ( مسئولیت محدود ) دارای شماره ثبت  58078و شناسه ملی به شماره
 14005790574با مدیریت سید جواد امینی به نشانی مشهدمقدس خیابان اندرزگو  ،بین اندرزگو  17و  19پالک

 258شالماره للنالن

 05132292020که منبعد در این قرارداد با عنوان نصارسیر نامیده می شود.
طرف دوم:

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی  ( ......................................................................................................سهامی خالا  /مسالولیت محالدود ) بالا
مالالدیریت  ........................................................بالالاله نشالالالانی ............................................................................................................................................................
دارای شماره ثبت  ....................................و شناسه ملی به شماره  ...................................................بالا شالماره لمالاس ...................................................
و شماره همراه  ....................................................که به منبعد در این قرارداد با عنوان شرکت نامیده می شود.
*ماده اول

موضوع قرارداد  :موضوع قرارداد ارائه خدمات مسافرلی و گردشگری شامل رزرو و لحویل بلیط هواپیما و رزرو هتل و یا در قالب لور میباشد.
*ماده دوم

مدت قرارداد :مدت قرارداد  ............................ماه از لاریخ  ........................................لغایت  ........................................می باشد.
*ماده سوم
تعهدات طرف اول قرار داد

طرف اول لعهد می نماید نسبت به محاسبه و پرداخت کمیسیون ( به طرف دوم ) بشرح زیر ( ،در زمانهای لوافق شده ) اقدام نماید.
 -1بليط چارتری درتمامی مسيرها  :به ازای فروش هربلیط « در زمان پیک و غیرپیک نت درصد » که بروی سامانه مشخص می باشد.
 -2هتل و تور  :به ازای فروش خدمات به هر ننر بابت هتل یا لور « نت » .
 -3تورهای خارجی  :طبق پکیج های اعکمی از واحد بازرگانی و فروش شرکت نصارسیر .
تبصره  : 1هرگونه انتقال وجه از سوی آژانس طرف قرارداد بایستی به یکی از شماره حساب های رسمی شرکت ،واریز گردد.

*ماده چهارم
تعهدات طرف دوم قرارداد

 -1طرف دوم ( شرکت ) متعهد می گردد نسبت به فروش بلیت و یا لور بر اساس قیمت های اعکم شده از طالرف شالرکت بالا همالاهنگی
قبلی به صورت مستمر فعالیت و اقدام نماید.
 -2مقرر شد  ،شرکت  ،خرید بلیط ،لور یا هتل را بصورت آنکین از سایت  Www.NassarTravel.Irخریدداری نموده و نسبت به ثبت
اطکعات کامل مسافر اقدام نماید و کلیه اوراق مربوطه شامل بلیط و واچر را از طریق سامانه دریافت نماید.
 -3شرکت (طرف دوم ) موظف است صورت حساب های کاری خود را طبق زمانبندی اعکم شده ازسوی امورمالی ،لسویه حساب نماید.
-4کلیه خدمات مشمول این قرارداد ارائه شده از سوی شرکت نصارسیر به شرکت رزرو قطعی للقی می گردد( .الزم بذکر است مسالئولیت
اطکع رسانی برنامه سنربه مسافر با شرکت می باشد).
 -5در صورت ارائه صورت حساب های کاری و عدم لسویه حساب در زمان لعیین شده معالادل  % 1از کمسالیون  ،بعنالوان جریماله ،کسالر
خواهد شد.
 -6شرکت متعهد می گردد که صورت حساب های خود را طبق زمان مقرر با نصارسیر لسویه حساب نماید در غیر این صورت و عدم اقدام
از سوی شرکت  ،ارائه خدمات  ،متوقف شده و نصارسیر  ،مختار به انجام اقدامات حقوقی به منظور وصول طلب خود خواهد بود.
 -7چنانچه بالدهی شالرکت از مبلال یکصددد میلیالون ریالال افالشایا یافالت شالرکت موظالف اسالت بکفاصالله کالل مبلال را بالا نصارسالیر
لسویه حساب نماید.
 -8در صورت مدیونیت طرف دوم ( شرکت ) هر گونه وجهی که در نشد نصارسیر به عنوان حق کمیسیون و غیره وجود دارد بالالا وجالالوه التالالشام و جالالرائ
لهالر شده و مابقی  ،به شرکت اعاده می گردد.
*ماده پنجم
ضمانت و حسن انجام تعهدات

شرکت برای حسن انجام کار یک فقالره چالک باله شالماره  ..................................از جالاری  ...................................بانالک ...................................
شعبه  ..............................به مبل  ......................................میلیون ریال در وجه شرکت خدمات مسافرت هوووی ی و جنووای ردی ییار ووير
منرماهان ( بدون هيچ یوع شرح د ری ) و به نصارسیر لسلی می نماید لا چنانچه به لشخیص نصارسیر لخلنی نسالبت باله بنالدهای
قرارداد از طرف شرکت صورت پذیرد نصارسیر بتواند  ،مبل آن را وصول نماید و شرکت حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشالت و صالرفاً
پس از پاس نمودن وجه چک می لواند ادعای خود را از طریق شروط حل و فصل قرارداد پیگیری و حل و فصل نماید .
تبصره  : 1کلیه جرائم و خساراتی که به دلیل عدم رعایت مفاد قرارداد به وجود آید به حساب شرکت منظور و اخذ خواهد شد.
تبصره  : 2درصورتی که چک شخصی باشد ،درج مهر شرکت در پشت چک الزامی است.

*ماده ششم
فسخ قرارداد

 -1در صورت عدم رعایت لعهدات از سوی شرکت یا ارلکاب هرگونه لخلنی که موجب ورودضرر وزیان مادی یا معنوی به نصارسالیر شالود
نصارسیر مختار است بصورت یکطرفه قرارداد را فسخ نماید  .شایان ذکر است لأییدیه فسخ مذکور نیازی به مراجعه به مراجع قضالایی
ندارد و طرف شرکت  ،نصارسیر را وکیل بک عشل خود قرار داده است که به این حق فسخ لمکین نمالوده و اعتالرا

نکنالد و کلیاله ی

حقوق خود را از این بابت ساقط می نماید.
 -2کلیه ی مکالبات اداری از جمله حقوق فسخ این قرارداد به موجب اظهارنامه رسمی به نشانی مندرج در این قرارداد باله طالرف مقابالل
ابکغ میگردد.
*ماده هفتم
موارد فورس ماژور

چنانچه به دلیل شرایط فورس ماژور ( قوه قاهره) نصارسیر نتواند به لعهدات خود عمل کند لالا زمالان امکالان اجالرای آن  ،لعهالدات معلالق
میگردد.
*ماده هشتم
حل اختالف
در صورت بروز هرگونه اختکف  ،موضوع از طریق مذاکره  ،حل و فصل شده و در صورت عدم نتیجه گیری از طریق مراجع قضائی  ،اقدام خواهد شد .
ی ن قریردید در تار خ  ...............................در  ......برگ و  .......یسخه متحدیلمتن  ،تا پ  ،تنظيم  ،یمضا و مبادله گرد د.

شرکت خدمات مسافرت هوایی

سید جواد امینی
مدیرعامل شرکت خدمات

……………………………

مسافرت هوایی و جهانگردی نصارسیر مهرماهان

