
 تاریخ: ...../...../.....
 شماره قرارداد:.............................

 
 بسمه تعالی  

 (خرید و فروش پهپاد )مبایعه نامه
 

 مشخصات طرفین:
به شماره  ................... :مدیرعامل/نماینده/فرزند ...........................  :خانم/یآقاشرکت/فروشنده:  

   .....................:صادره از محل ثبت/............. : شماره ثبت/شناسنامه
 ..............: متولد ........................ محل فعالیت/: تاریخ تولد/تاریخ ثبت 

 .................................................................... آدرس:............................:  شناسههه ملههی/کدملی 
 .......................... :تلفن.....................  کدپستی:

 
 ................... مدیرعامل/نماینده/فرزند...........................  ی/خانم:آقاشرکت/  :رخریدا

 ..................... : صادره از............. محل ثبت/: شماره ثبت/به شماره شناسنامه 
 .............. : متولد........................ محل فعالیت/ :خ تولد/تاریخ ثبتتاری 
....................................................................  ............................ آدرس::کدملی/شناسههه ملههی  

 ....کدپستی:..................... تلفن: ......................
 

 ورد معامله :مالف(
 با مشخصات:پرنده ... دستگاه ربات هوشمند ......... : تعداد 
 ............  ابعاد: ....................  وزن: ..............: ...رنگ  ..............................: مدل .......برند: ...... 

 ........ اسپید کنترل : ....................  خلبان خودکار: ..............تعداد موتور: ........... نوع موتور: .........
 کار کرده           /نو        : وضعیت نوع دوربین: .............................

  میزان ساعات کارکرد:............................
 خصات پالک :....................... تاریخ پالک : ...................مش – خیر بله /              دارای پالک می باشد: 

 خیر   می باشد:        بله /        فاکتوردارای   
  .....سایر توضیحات : ..............................................................................................................

 ات فنی به نحوی ثبت شود که از هرنظر معین باشد همچنین برند بکار رفته درج شود.()مشخص
 

تومان ...........................  : معادل  ریال ...................... :مبلغمعامله بهای کل له:بهای کل مورد معام ب(
 .تومان تعین شد................ ل .............ریال معاد......................  دستگاهاز قرارهر

 .................... بهه مبلهغ......................... به شماره  ... /..../ ....  چک مورخفیش/بیعانه خریداربعنوان 
 تمام تحویل فروشنده نمود. تومان ...........................ریال معادل 

ازاتحادیهه همزمان بااخذ استعالم  ... /.../ ...درمورخ  ........................معادل ریال : .................... مبلغ
 پرداخت می شود. وتحویل

 
 
 



 :مالحظات 
 

 «شرایطسایر پ(
صنایع هوایی وفضایی طرفین معامله متعهدشدند تامراحل نقل وانتقال را در تاریخ .../.../... در اتحادیه :1

 .ثبت نمایندایران کارگروه پهپادهای غیر نظامی 
 
انتقهال تحویهل و (مشهکالت اداری و عوامهل فهورم مها ور) بهه علتهی خهارج از اراده طهرفیندرصورتی که :2

 خواههدانتقهال  تهاریخ تنظهیم سهند موضوع معامله درتاریخ مقررممکن نشوداولین فرصت بعداز رفع ایهراد
 .بود

  
 جهت تنظیم سهند تهیهه وئید اتحادیه راتا مورد والزم  مدارک واسناداستعالمات وف است :فروشنده موظ3

  . ارائه نماید به هنگام تنظیم سند
 
 بهاشوقی بهه هرترتیهو و کیفیتهی کهه بهه ههر شهخق حقیقهی و حقه، خریدار حق واگهذاری مهورد معاملهه:4
  .ننموده ندارددر اتحادیه انتقال  مادامیکه تنظیم سنددر
 
 تسویه نماید. یکجا را  کلیه مانده مبلغ روز تنظیم سند شد خریدار متعهد:5
 
 استعالمات جهت انجام معامله شدند. موظف به اخذ نماینده او یافروشنده :6
 
 معاملهه دارای معارضهی باشهد مهورد یها خالف و فساد کشف شهود فروشنده تعهدات :چنانچه دراظهارات  و7

را  خریهدار سهاراتخفروشهنده مکلهف اسهت و. شرعی و قانونی مسئول و جوابگو خواههد بهودخود اواز نظر 
 نماید. جبران 

  
فروشهنده حهق  :درصورتیکه خریداردرزمان مقرراقدام به تسویه حساب وپرداخهت وجهه مربوطهه ننمایهد8

بهه مقطهوع خسهارت  ریهال................... مبلهغ  ارتشهد بعنهوان جبهران خسه متعههدخریدار فسخ داشهته و
 .فروشنده پرداخت نماید

  
بوده  غیرو خسارات و مسئول هرگونه استفاده وبهره برداری وی امله به خریدار واز لحظه تحویل مورد مع:9

 نقصان مورد معامله می باشد. عهده دارهرگونه کسر و
 

: نظر به رعایت قانون ومحدویتهای بهره برداری از مورد معامله خردار شخصا مکلف به اخذ هرگونه مجوز 10
فعلی مورد معامله غیرقابل انتقال می باشد لذا در این خصوص  مجوزهای و الزم از مراجع ذیصالح می باشد

 فروشنده مسئولیتی ندارد.
  

قانون مهدنی نافهذ و معتبهر اسهت و  10کلیه مفاد این مبایعه نامه برای طرفین تفهیم شده و برابر ماده :11
عقهد خهارج الزم  هیچکدام از طرفین حق نکول برهیچیک از مفاد مندرج درمتن آنرا نداشته بنابراین ضهمن

 .این بیع قطعی و غیر قابل فسخ می باشدوبیع ایجابا و قبوال جاری شد صیغه 
  

بموجههو ایههن مبایعههه نامههه دیگههر هیچگونههه حههق و حقههوقی اعههم از تخصیصههی و تقههدیری و فرضههی بههرای :12
 .نخواهد بود موردمعامله  نسبت بهفروشنده 



معامله معتبر می باشد وهر گونهه آمهوزش ، خهدمات  این قرارداد تنها در خصوص خرید وفروش مورد  :13
 غیرو به موجو قراردادهای جداگانه خواهد بود. نگهداری و سرویس و پس از فروش،

 
 لذابه هنگام خرید به دوبند اخیر توجه ویژه شود وتوافقات الزم بعمل آید. 

 
 /نهزد فروشهنده اول نسهخه  )نسهخه تنظهیم گردیهده سه توافق طرفین در  امه با تراضی واین مبایعه ن:14

حکهم واحهد بهه تنههایی از نسهخ کهه هرکهدام  اتحادیه خواههدبود( نسخه سوم نزد و دوم نزد خریدارنسخه 
و طرفین با علم و آگاهی از کم و کیف مورد معامله و بررسی  حدود اوضاع آن بارضهایت  است؛رشته معتبدا

د آنرا محترم می شمارند بنهابراین ازتهاریخ صهدور مهتن کامل مبادرت به امضاءاین مبایعه نامه نمودند و مفا
  .متعلق به خریدار است  وردمعاملهامضاءرسیده م هاین سند که ب

 
 
 
 
 
 
 

 مهر/امضاء اتحادیه  امضاء خریدارمهر/    شندهامضاءفرومهر/
 

    
 
 

 امضاءشاهد     امضاءشاهد                 


