
 

 

 

 بسمه تعالي

 ( دیزل ژنراتور سرویس و نگهداری رارداد ـق )

 

به آدرس .......................................آقای به نمایندگی .........................................................شرکت  این قرارداد فی مابین

  .............................تلفن تماس  .......................................................................................................................................

 نمایندگی ........................ به..…………    نمایندگی شرکتبه  ......................آقایو  طرفیک از به عنوان کارفرما و 

اد آن نسبت به و مفمنعقد می گردد.  ....................... به عنوان پیمانکارتلفن آدرس .....................................................

 می باشد. طرفین الزم االجرا

 شرک

 

 : موضوع قرارداد -1ماده 

 
 برند...............سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور 

  

 سریال:  تیپ: :نوع دستگاه

 تعداد سیلندر: توان: نوع کوپله:

 

 

 احتمالی سنسور روغن و آب و تسمه  تعویض 

 بدون احتساب  قیمت روغن و فیلترها غن و ضد یخ در طول مدت قرارداد تعویض رو 

  سالیانه سری بازدید......... روز یک بار  ..........سرکشی متناوب به دستگاه هر 

  سرکشی درخواستی در صورت بروز مشکل بدون احتساب قیمت قطعات احتمال و قطعات داخلی ژنراتور

  و موتور

 

 : مبلغ قرارداد _ 2ماده

 

 ریال  (........................................) ـ مبلغبهای کل قرارداد موضوع ماده یک این قرارداد 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 بصورت نقد قبل از هر دوره سرکشی  نحوه پرداخت : _ 3ماده

 

و در صورت هزینه قطعات در صورت بروز مشکل را به عهده نمی گیرد.  ....................................شرکت  : یکتبصره 

 نیاز دستگاه به قطعات هزینه آن قبل از سرویس دریافت می شود. 

 

هزینه های غیر قابل پیش بینی و غیر مترقبه اعم از  کلیه .........................................شرکت :  تبصره دو

:سیل،جنگ،زلزله،آتش سوزی و سهل انگاری و کارکرد بیش از حد از توان دستگاه که منجر به استهالک زود هنگام 

 دستگاه شود را به عهده نخواهد گرفت.

 

 

 مدت قرارداد: – 4ماده 

 

 می باشد.                              مدت یک سال خورشیدی از تاریخبه 

 

 : سایر شرایط – 5ماده 

 

 قرارداد تعهد دیگری نخواهد داشت این یکمنهای تعهدات ماده   پیمانکار:  تبصره یک

با آگاهی و هوشیاری کامل نسبت به انجام مفاد این معامله اقدام نمودند و خود را شرعاً و  طرفین معامله : تبصره دو

 قانوناً متعهد به انجام این قرارداد می نمایند.

: اقامتگاه طرفین در صدر قرارداد قید گردیده و مادامیکه تغییر آدرس کتباً به طرف مقابل اعالم نگردیده  تبصره سوم

د و می باش   ،کلیه مکاتبات و مراسالت و نامه ها به آدرس مذکور ارسال می گردد که به منزله ابالغ و اطالع قانونی 

 ادعای عدم اطالع به هیچ وجه مسموع نخواهد بود.

 

           

 کارفرما  شرکتپیمانکار                                                                                                         شرکت    

                                  .............................                                                                  ........................................ 


