
 به نام خدا

             تاریخ:..........................                     ودکــ                           آدینه وصل شرکت:    

مضا و مهر مشتریا  

ذیل این درخواست اعالم میدارم و تقاضا دارم  دراحتراما اینجانب ........................... تقاضای خود را برای خرید اقالم زیر با قبول شرایط تعیین شده 

 نسبت به ارسال و تحویل آن اقدام گردد.

 590-38053892فکس معاونت:                                                   همراه:                         تلفن:                                

 نام کاال ردیف
تعداد  مقدار 

  /کیسهکارتن

2اقدام  1اقدام 
 

 3اقدام 

 ر/کیلوتلی

            

          
 

            

            

            

            

            

            

         

   

  امضا معاونتامضا صادر کنندهاین قسمت توسط شرکت تکمیل می گردد

  

 امضا تایید کننده

  

 تریلیتن 11تن 11خاورباربریحویل ت:وسیله حملبه عهده خریداربه عهده شرکت:هزینه حمل

 روزه 01روزه  01روزه 31روزه 11روزه  7واریزنحوه پرداخت:

د.درصورت خرید مدت دار نسبت به ارسال چک طبق زمان توافق شده اقدام خواهد شد و در غیر اینصورت شرکت مجاز به عودت و تعویض چک خواهد بو -

آن وجود ندارد.و یا مرجوع  تلقی شده و پس از فاکتور شدن کاال، امکان لغواین خرید به منزله سفارش قطعی  -

نماید.ساعت پس از دریافت کاال چک را ارسال  83خریدار می بایست ظرف مدت  -

از دریافت کاالی معیوب ، قبل از تخلیه بندی درصورت مشاهده هرگونه مشکل در بسته توجه به اینکه تحویل کاال به باربری با سالمت کامل صورت می گیرد، خریدار می بایست -

خودداری نماید و در غیر اینصورت مسئولیت ناشی از عیب کاال به عهده ایشان می باشد.

دارد.نرا در صورت هرگونه تغییر قیمت از طرف شرکت، خریدار حق کنسل نمودن سفارشات قبلی خود اعم از اینکه حمل گردیده باشد یا در شرف حمل باشد  -

هرگونه سفارش در صورت قبولی از طرف شرکت قطعی تلقی خواهد شد و صرف ارسال سفارش مالک قطعی بودن خرید نیست. -

معاونت ها با یکدیگر )سم/کود/بذر/ابزار( با امضاء و مهر این درخواست متعهد می شوم در صورت بروز هرگونه اختالف با معاونت های  مالی با توجه به جدا بودن حساب های***

 بوجود نیاورم.دیگرمعاونت هافوق هیچ گونه خللی در تسویه اسناد و وجوه نقد 

 ....................................نام و تلفن گیرنده: .......  ...................توسط باربری ........................................................................آدرس حمل: شهرستان ........


