
 
 
 

 
 
 ن قراردادی: طرف 1ماده  

ــه شــماره شناســنامه .........................  فروشنده/فروشــندگان -1-1      ــد .............................. ب  ....................................... ................... فرزن
............ ساکن ......... متولد .......................................................کدملی .............................................. .......................................صادره از..................

..................... بــــــا وکالت/قیمومیت/والیت/وصــــــایت  ..................................................................................................  تلفــــــن ..........
ــد ...................... بــه شــماره شناســنامه ........................ متولــد ....................    ............................................... ... بموجــب .................... فرزن

................................ 
 ........................................... ............... فرزند .............................. به شماره شناسنامه............................................  خریدار/خریداران -2-1     

............ سـاکن  ........................................................کدملی .................................................. متولد ................................................صادره از ...........
........................ بـا وکالت/قیمومیت/والیت/وصـایت ..................................   ...........................  تلفن .......................................................................

 ..................... بموجب ............................... به شماره شناسنامه ........................ متولد ..........................................فرزند ...........
 مورد معامله  موضوع و مشخصات : 2ماده 
...............................  سیسـتم  عبارتست از انتقال ......................... دانـگ یکدسـتگاه ......................... از نـوع ............................. مـدل          

 یدر .......................... شـــماره راهنمـــایی و راننـــدگی ........................................ شـــماره شاســـ................ رنـــگ ..................... ســـیلن
منصـوبه در آن   با تمام متعلقات و منصوبات ، منصوبه و غیـر که  .................................................................. شماره موتور ..........................

 باشد . یم
 : ثمن معامله 3ماده 
 تعیین گردید . ) ریال... ..........................( و با حروف  ) ریال ...............( .................بعدد ثمن معامله به طور مقطوع  -1-3     
................................... شماره       چک  ینقداً / ط) ریال ...... .........................................( با حروف همزمان با این توافق مبلغ  -2-3     

ــا بــه فروشــنده  کــد ..................... عهــده بانــک ....................  شــعبه ........................ ــده ثمــن ب ( حــروف  پرداخــت گردیــد . باقیمان
 پرداخت خواهد شد . یدر زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسم) ... ریال .............................................

  معاملهط ی: شرا 4ماده 
در دفتـر   ............................................. بـه حـروف ...........  خ یطبق قـرارداد در تـار   ، م سندین متعهد شدند جهت تنظیطرف -1-4     
............................. حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هـر کـس کـه خریـدار     ی شماره .............اد رسماسن

، منوط به احراز انتقال  يمنتقلٌ الیه بعداز طرف فروشنده بنام ) تنظیم سند  (اجراي تعهد ، در ضمن  .معرفی نماید انتقال دهد 
، گـواهی سـر دفتـر    مربوطه در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی  و د می باشدقراردااز طریق ارائه 

 مثبت تخلف نامبرده می شود .
در حکـم   ، اردیـ م سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریعدم ارائه مستندات و مدارك الزم جهت تنظ -2-4     
 باشد . یعدم حضور م یمجاز به صدور گواهبه تقاضاي ذینفع کور ر موارد مذم حضور است و سر دفتر دعد

، بدنه ، توسط خریدار و یا کارشـناس منتخـب    یکامل فنمورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارك ، با رؤیت  -3-4     
 باشد . یصورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه م يو

 وزارت بازرگاني
 مجمع امور صنفي توزیعي ـ خدماتي

 اتحادیھ صنف مشاورین خودرو

خالصھ این قرارداد در صفحھ .................... دفتر ثبت 

.................... در  مشاور ، جلد .......... بھ شماره

 ثبت شده است   ۱۳ تاریخ      /    /   

 شماره سلایر  .........................

 مشاور خودرو شماره ..................

  ............................... حوزه ثبتي

 قوه قضائیھ 
 و امالک کشور سازمان ثبت اسناد 

 اداره کل امـور اسنــاد و سردفتـران 



ل ، بـه  یکه با استفاده از مورد معامله تا زمان تحو یو مدن يفری، ک یو رانندگ یینه تخلف اعم از راهنمات هر گویمسئول -4-4    
 . وسته باشد بعهده فروشنده استیوقوع پ

و حـق التحریـر بعهـده    ، حـق الثبـت   هزینه هاي نقل و انتقال اعـم از دارایـی و عـوارض شـهرداري بعهـده فروشـنده        -5-4     
 .................. می باشد..............
علم و اطالع کامل نسبت به عـرف   و باکلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین  -6-4     

 بازار اسقاط گردید . موارد تقلب و تدلیس از این موضوع مستثنی است .
 یـی ات اجرایـ قـوه قـاهره ماننـد مصـادره ، رهـن ، عمل     عامـل  ر از یغ یبه هر علتکه معلوم گردد مورد معامله یدر صورت -7-4     

دار نبوده ، فروشـنده موظـف اسـت    یبودن ، قانوناً قابل انتقال به خر یا غصبیر و ی، مستحق للغ یاسناد رسم يا اجرای يدادگستر
.......................................... ریال ) به عنوان خسارت دار متقبل شده ، پرداخت نموده و مبلغ به حروف ( ...یراکه خر یینه هایه هزیکل

 . مسترد نماید یرا با احتساب خسارت قانون یافتیپرداخت و ثمن در يعدم انجام تعهد به و
 خریـدار شـد/   تسلیم ............................ ساعت ............................حروف ...ر تاریخ با و کلیه اوراق و مستندات د مورد معامله -8-4     

 خواهد شد.
از حضـور ،   نـع تمدر صورت عدم حضور هر یک از طرفین براي تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شـده ، م  -9-4     

عنوان خسارت تاخیر اجراي تعهـد در وجـه   ........................... ریال ) ب......مکلف است به ازاي هر روز تاخیر مبلغ باحروف ( ................
 طرف مقابل پرداخت نماید . خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است .

 : در صورتیکه معامله بصورت اقساطی باشد   5ماده 
... قسط از اقساط بصورت متوالی از چک ها و یا سفته ها در حکم ثمن معامله می باشد در صورتیکه پرداخت ................. -1-5     

. خریـدار در صـورت اسـتنکاف از     مسـترد نمایـد  طرف خریدار به تاخیر افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسیله نقلیـه را  
ر استرداد مورد معامله ملزم و متعهد به تحویل مورد معامله و جبران خسارت وارده می باشد و در صورتیکه مـورد معاملـه بـه هـ    

علتی تلف شده باشد خریدار مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود . جبران خسارت پس از کسر میزان مبالغ پرداختی بوده و 
 مبناي قیمت مورد معامله به نرخ روز بازار محاسبه می گردد.

 .پس از پرداخت آخرین قسط فروشنده موظف است سند را به نام خریدار انتقال دهد  -2-5     
    6ه ماد

..................                                  حــــق الزحمـــــه مشـــــاور خــــودرو طبـــــق تعرفـــــه کمیســــیون نظـــــارت شهرســـــتان ......................        
که بالمناصفه  ....... ریال ) می باشد.........  مبلغ باحروف ( ....................................................................................................................................

 همزمان با امضاي این قرارداد به موجب قبض شماره ............................ پرداخت خواهد شد . بعهده طرفین است و
  7ماده 
ــروف .........................        ــا ح ــاریخ ب ــرارداد ، در ت ــن ق ــودرو   ای ــاور خ ــر مش ــاعت .......................در دفت ........................................... س

....... در سه نسخه بین .........................................................................................به نشانی ........................................................................................
مشاور خودرو مکلف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد بـه مهـر مخصـوص مشـاور ،      .یم ، امضاء و مبادله گردید طرفین تنظ

ر عتبـا نسخه اول و دوم را به خریدار و فروشنده تسلیم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگـانی کنـد . هـر سـه نسـخه داراي ا     
 در دفتر اسناد رسمی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد .یکسان است که با تنظیم سند 

 8ماده 
 - فنـی کارشـناس  نـام و نـام خـانوادگی    تایید می شود .       و حقوقی از لحاظ فنی حسب مورد این مبایعه نامه  و موضوع  معاملهمورد      

 حقوقی
 
 فروشنده 

 نام و نام خانوادگی
 

 خریدار
 نام و نام خانوادگی

 

 شهود 
 نام و نام خانوادگی

 

اسناد مورد با احراز هویت متعاملین و مدارك و 
معامله تمام مراتب مندرج در این مبایعه نامه بـه  
تائید و گواهی اینجانب ................................... 
 رسیده است  .           مهر و امضاء مشاور خودرو 


