
 ل)ومتن قرارداد خريد و فروش خودرو (اموال منق

 3 از 1 صفحه

 :طرفين قرارداد-1ماده

 به شماره شناسنامه ..................... فرزند  ............................... خانم/آقاي :شندگانفروفروشنده/
 به نشاني .......................................... ملي كد  ...........................................

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

 به شماره شناسنامه ..................... فرزند  ................................... خانم/آقاي : خريدار/خريداران
 به نشاني ......................................... ملي كد  ...........................................

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

 :موضوع و مشخصات مورد معامله-2ماده

 سيستم ...............مدل .................نوع از ...................... دستگاه خودرو دانگ يك ...................عبارت است از انتقال 
شماره  ......................شماره شاسيو رانندگي ي شماره راهنماي ............... سيلندر ..................... رنگ ...........

 .ن مي باشد آدر  ..................منصوبات آن از قبيل  كه با تمام تجهيزات، متعلقات و .....................موتور

 :ثمن معامله-3ماده

 .ال تعيين گرديد ري ................................................بهاي معامله 

عهده  ................................، طي چك شماره اًريال نقد  ................................................ همزمان با اين توافق، مبلغ
 باقيمانده مبلغ با حروف به فروشنده پرداخت گرديد. .............................. شعبه  ...……………بانك

زمان تنظيم سند در دفتر اسناد رسمي پرداخت خواهد  ريال در ....................................................................................
 .شد

 :شرايط معامله-ماده4

به همراهي يكديگر به مركز  ...................تاريخ  يم سند، طبق قرارداد درطرفين متعهد شدند جهت تنظ -4-1
حاضر شوند و  .................... در دفتر اسناد رسمي شماره ................... تاريخ تعويض پالك مراجعه كنند و در

ضمن، اجراي   كس كه خريدار معرفي نمايد، انتقال دهد. در  گرديد سند را بنام خريدار يا هر  فروشنده متعهد 
موكول به احراز انتقال از طريق ارائه  از جانب فروشنده به نام انتقال گيرنده بعدي،تعهد به تنظيم سند 
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 3 از 2 صفحه

دفتر  اسناد رسمي مربوطه، گواهي سر هر يك از طرفين در دفتر قرارداد مي باشد و در صورت عدم حضور
 .مي شود مثبت تخلف نامبرده

ه و عدم پرداخت ثمن توسط خريدار، فروشند   عدم ارائه مستندات و مدارك الزم جهت تنظيم سند از سوي  -4-2
موارد مذكور به تقاضاي ذينفع مجاز به صدور گواهي عدم حضور  دفتر در در حكم عدم حضور است و سر

 مي باشد

 كارشناس  يا  و  توسط خريدار  رويت كامل فني، بدنه،  مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارك، با -4-3
 .ميت و كيفيت آن اگاه مي باشدك از و گرفت صورت وي منتخب

 زمان تا معامله موردكيفري و مدني كه با استفاده از  مسئوليت هرگونه تخلف اعم از راهنمايي و رانندگي، -4-4
 .باشد بعهده فروشنده است پيوسته بموقع تحويل،

 و حق التحرير بعهدههزينه هاي نقل و انتقال اعم از دارايي و عوارض شهرداري بعهده فروشنده، حق الثبت    -4-5
 .مي باشد  ................................

به هر ميزان با اقرار طرفين و با علم و اطالع  غبن به هر عنوان و بهر ادعا و كليه خيارات از جمله خيار -4-6
 .اسقاط گرديد  كامل نسبت به عرف بازار

 مبلغ خيرأت روز مكلف است به ازاي هر در صورتي كه عدم اجراي تعهد از جانب فروشنده باشد، وي -4-7
به طرف مقابل پرداخت   اجراي تعهد   خيرأريال به عنوان خسارت ت  .............................................................................

 .آن قابل جمع است خسارت مذكور عالوه بر انجام تعهد اصلي بوده و با كند.

عامل قوه قاهره مانند مصادره، رهن، عمليات  در صورتيكه معلوم گردد مورد معامله به هر علتي غير از -4-8
  قابل انتقال به خريدار نبوده،  اًرسمي، مستحق للغير و يا غصبي بودن، قانون  ناداجرايي دادگستري يا اجراي اس

و مبلغ  هايي را كه خريدار متقبل شده است پرداخت نمودهفروشنده موظف است كليه هزينه 
پرداخت نمايد و ريال به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به وي  .............................................................................

 .دريافتي را مسترد نمايد  ثمن
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 3 از 3 صفحه

دفتر اسناد رسمي تعيين شده، ممتنع از حضور   م حضور هريك از طرفين براي تنظيم سند دردر صورت عد   -4-9
ريال بعنوان خسارت  ............................................................................. مبلغ خيرأمكلف است به ازاي هر روز ت

خسارت مذكور مستقل از تعهد اصلي بوده و با آن   نمايد. تاخير اجراي تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت
 .قابل جمع نيست

در صورت عدم پرداخت مابقي ثمن توسط خريدار ، فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسيله نقليه را  -4-10
 .مسترد نمايد 

  .پس از پرداخت آخرين قسط فروشنده موظف است سند را بنام خريدار انتقال دهد  -4-11


