قرارداد همکاري
اين قرارداد در تاريخ ..../..../.....بين دفتر خدمات مسافرتي و جهانگردي " آسمان پر ستتار یتي
هيئ

"بتا رياست

مدير آقاي سيد حسين خابنما ،به نشاني :نمايندگي دفتر تهران -خيابان پاسداران  -مقابل باشتگا بانت

مریزي  -برج سينا  -شمار  104تلفن  ( 23076 :یه دراين قراردادآژانس ناميد مي شود ) ازي

طتر وشتری

خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ......:نشاني........ :تلفن.......:موبايل ...... :با مديريت  (.........یه در اين قترارداد
همکار ناميد ميشود ) از طر ديگر ،مبتني بر شرايط زير منعقد مي گردد:
ماد ي

 -موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت اس

واگذاري امکان رزرو و حق فروش :تورهاي داخلي و ختارجي و بلتيط و رزرواستيون

هتل از طر آژانس به همکار.
تبصر  : 1همکار موظف به معرفي یانترهاي فروش جه

هماهنگي مي باشد و آژانس صرفا با رابط هماهنگي هتاي

الزمه را انجام خواهد نمود.
تبصر  :2همکار در تمامي موارد فروش (فروش تور  -بليط هواپيما و هتل ) موظف به رعاي

قيمت

هتاي اعت م

شد از طر آژانس مي باشد.
تبصر  : 3همکار متعهد مي گردد یه نسب

به ثب

گردد و درصورت بروز هرگونه اشکال تمامي مسوولي
ماد دو  -نحو پرداخ

دقيق مشخصات مسافر بود و در انتها امضتا از مستافر اختذ
اين امر بر عهد همکار مربوطه خواهد بود.

:

تبصر  :همکار موظف اس

مبلغ یامل هزينه خدمات را هنگام ثب

نام از مسافر دريافت

و يکشتنبه هتر هفتته

گزارش فروش هفته قبل (شنبه تا پنج شنبه) را به همرا مبالغ دريافتي پس از یسر یميسيون به آژانتس ارستال
دارد.
ماد سه  -مدت قرارداد :
مدت قرارداد از تاريخ انعقاد تا تاريخ.../..../....مي باشد و در صورت رضاي
مي گردد و قرارداد قابل تمديد خواهد بود.
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طرفين بعد از اين تاريخ الحاقيه ارستال

ماد چهار  -تضمين حسن انجام پرداخ
برگ چ

همکار ي

به شمار  .....بان

اختيار آژانس آسمان پرستار یي

تعهدات :
 ....ید  ....شعبه  ....به شمار حساب  .......به مبلغ صتد ميليتون ريتال در

قرار مي دهد و آژانس آسمان پرستار یي

احراز تخ لف صادرینند سند راساً با حق درج تاريخ در چ

نسب

مي تواند بنا به تشخيص خود در

به وصتول وجته ناشتي از آن اقتدام نمايتدو

صادرینند هرگونه حق و ادعايي را درخصوص اين تشخيص از خود سلب و استقا متي نمايد.ضتمنا چت
بدون تاريخ و در وجه آسمان پر ستار یي

بايس

متي

و هر گونه مطلب اضافي صادر گردد

ماد پنج  -ساير شرايط :
 عقد قرارداد توسط همکار با مسافر بر اساس مفاد و مقررات ستازمان ميتراف فرهنگتي و گردشتگري وهمچنين امضاي برگ قرارداد هتل يا تور توسط مسافر و همکار الزامي اس .
 درج شرايط تور ،شامل نام هتل ،نوع اتاق ،مدت اقام -ارائه یپي شناسنامه یودیان  2تا  5سال جه

و ساير خدمات در برگ قرارداد الزامي اس .

استفاد از نرخ CHDبراي بليط و تور الزامي اس .

 نرخ تورها ،توافق بين مسافر ،همکار و آژانس بر اساس پکيج ها بود و حق هرگونه ادعاي بعدي از آژانسو مسافر سلب شد و درج نرخ تور طبق پکيج ارسالي در تمامي واچرها الزامي مي باشد
 توجيه یامل مسافر درخصوص مقررات خريد بليط چارتر و قوانين ینسلي و تغييرات بلتيط .هتتل ،تتور،عدم انجام سفر يا ساير شرايط بعهد همکار بود و الزامي مي باشد.
 -در موارد فورس ماژور هيچگونه مسئوليتي باب

نمي باشد.

هزينه تور رزرو شد متوجه آژانس

 همکار حق واگذاري موضوع اين قرارداد را (ماد  )1را به غير ندارد -فسخ قرارداد :

ماد ش

طرفين قرارداد مي توانند با اع م یتبي ( يکما قبل) ،در هر زمان و پس از استترداد یامتل تمتامي اوراق بهتادار
تحويلي و تسويه قطعي؛ نسب
تبصر  :آژا نس مجاز اس

به فسخ قرارداد اقدام نمايند.

در صورت عدم مساعدت همکار در خصوص استرداد اوراق بهادار از محل چ

و با در نظر گرفتن باالترين نرخ ممکن خدمات ارائه شد  ،نسب
اين قرارداد در هف

رئيس هيئ

تضتمين

به جبران یليه خسارات ،اقدام نمايد.

ماد وچهار تبصر  ،در دو نسخه تنظيم و به امضاي طرفين قرارداد رسيد.

مديرعامل آژانس

مدير آژانس آسمان پرستار یي

سيد حسين خابنما
مهر و امضاء

مهر و امضاء
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مدارك مورد نياز جه

 -درخواس

یتبي جه

عقد قرارداد:

عقد قرارداد با امضاي مدير عامل

 یپي مجوز هاي بند الف و ب یپي شناسنامه مدير عامل و مدير فني -یپي صفحه اول شناسنامه سهامداران ( در صورت شری

بودن )

 آگهي تاسيس و آخرين تغييرات روزنامه رسمي -یپي سند مالکي

يا اجار نامه معتبر محل فعالي

 -معرفي نمايند تام االختيار از طر مدير عامل جه

امضاي قرارداد ( در صتورت عتدم حضتور

شخص مدير عامل )
 -ي

برگ چ

به مبلغ صد ميليون ريال از حساب آژانس  ،دارند مجوز يا مدير عامتل در وجته

آژانس آسمان پر ستار یي

بدون تاريخ و بدون توضيح .

بتا سپتاس
روابط عمومي
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