
 

 قرارداد ساخت کاروان مسافرتی پارس                           

 بنام خدا
 --------  :به کد ملی  --------- :فرزند  ----------:  بین آقای فی ما پارس مسافرتی کاروانساخت  قرارداد 00/00/0400در تاریخ 

 منعقد گردید. خریداربه عنوان  ---------:  کد ملیبا  ------------:  فرزند  -------------  :اقای وعنوان فروشنده  به

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  :فروشندهآدرس و تلفن 

 -----------------------------  تلفن همراه :   ------------------------کد پستی : 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  و تلفن خریدار: آدرس

 -----------------------------  تلفن همراه :   ------------------------کد پستی : 

 :پارس کاروانابعاد اتاق 
 متر 2 از کف اتاق متر ، ارتفاع 2.04 عرض ,متر  4.65با اتاق  و مالبند حدود طول  ,متر  04.3اتاق با انبار جلو طول  متر ، 0440اتاق  طول

 :کاروان و پالک سوم رنگ , بدنه مشخصات

  MDFو کابین دوش حمام بصورت ترکیبی از جنس فایبر گالس و فومیز ضد آب و  ها کابینتبدنه از جنس فایبر گالس و 

 ------------------:   کشنده پالک خودرو                   .می باشد ---------------- :بیرونی کاروانرنگ  کد

 :پایه داخلی امکانات
 

 لیتری 30 مخزن آب -0

 لیتری 30 مخزن فاضالب -2

 فایبر گالس و فومیز ضد آب حمام نیکاب - 0

 کمپر کنترل پنل برق- 4

 گالس بریفا و درب ورودی و انبار جلو بدنه – 3

 برای دو بزرگسال و دو کودک 0.0متر در  2تخت خواب  - 6

 و نصب در بخش عقب کاروان برای تردد پالک سوم - 7

 با الستیک خودرویی معمولی ثابت شهیعدد پنجره و ش 3 - .

 مخصوص ست آچار - 9

 متر در سمت راست 04.0و  آشپزخانه پایین  در بخشو   چپ  سمت باال نتیکابمتر  0440  – 00

 یجا فندک - 00

 و رگالتور مخصوص کمپر گاز کامل و اتصاالت دو شعله ایرانی رو کار اجاق گاز - 02

 استیل با شب بند داخلاز جنس درب ورودی قفل  - 00

 هوا هیتهو فن – 04

 نفر 4بخش برای  4ی دارای کمد لباس -03

 بدنه یحرارت قیعا - 06

 امضا نماینده خریدار ..................................                          امضا خریدار ....................................                            امضا فروشنده .................................   
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 هیادو گاهیجا - 07

 و میز پذیرایی تخت خواب شوبا قابلیت  نفر . دور تا دور برای  مبلمان – .0

 و شیر آب سرد و گرم ییظرفشو نکیس - 09

 ثانتی متر عرض 43در ارتفاع  متر 0در متر طول  2در ابعاد  جلو قفل دار انبار -20

 ثانتی متر 30ثانتی متر طول در ارتقاع  0.0ثانتی متر عرض در  70مبلمان ها در ابعاد  ریزدر  وسایللوالیی  انبار 2 - 20

 دارای قطع کن اتوماتیک پمپ آب - 22

 کابین حمامو شیر دوش  ییروشو – 20

 ویژه کمپر USB لیشارژر موبا- 24

 ی دیجیتالشارژ باطر میزان شینما – 23

 متر 2متر طول در عرض  0440در ابعاد  کف پوش - 26

 از جنس فوالد و پروفیل آهن بصورت پیچ و مهره ای و برخی جاهای حساس جوش کاری  یشاس - 27

 یترمز اضطرارعدد سیم بکسل به عنوان  2 مجهز به -.2

 جلو چرخ سوم - 29

 طرف کاروان 4در  دستی عدد جک 4 - 00

 نفر 4برای  یجا کفش - 00

 با پریز داخل کابین  ولت 220 ولت به 02 مبدل برق - 02

 و بلوتوث و رادیو و ضبط صدای داخل کابین ریموت دار USB یصوت ستمیس - 00

  چراغ های خطر عقب و کنار و شب رنگ پشت کاروان -04

 جک دارمبلمان  وسط یناهار خور زیم - 03

 قفل دار آب درب باک - 06

 نفر 4برای  یجا لباس -07

 اختصاصی اکسل – .0

 در دو سمت خودرویی فنر تختست کامل  09-2

 خودرویی کمک فنرعدد  2 – 40

 اینچ خودروی معمولی 04رینگ  -40

 اینچ 04الستیک ایرانی   42

 ند خودرو کشندهباتصال به مالکوپلر وارداتی استاندارد برای  -40

 کابل و سوکت های مخصوص برای اتصال برق کاروان به خودرو کشنده-44

 چراغ خطر سوم اسپرت باالی درب ورودی-43

 تومان می باشد. 099000000جمع کل قرارداد:                                         0مبلغ امکانات سفارشی:                                ندارد  امکانات سفارشی:

 جهت واریز پیش پرداخت و اقساط قرارداد. ------------ :به نام ------شعبه:  ------بانک ملی ایران کد :  ---------------- شماره کارت :

در تاریخ  تومان 73000000 و 00/00/0402تومان در تاریخ  73000000پیش پرداخت و به عنوان   از کل مبلغ قرار دادتومان  99000000: نحوه پرداخت قرارداد

  واریز خواهد شد. 20/2/0400در تاریخ  تومان 73000000 و 00/00/0402 در تاریخ  تومان 73000000 و 00/00/0402

فته خواهد شد و در موقع تحویل به عنوان تخفیف در نظر گراین هزینه  اصفهانشهر خریدار به هزینه بلیت رفت و برگشت هواپیما از عدم استفاده از هدیه ویژه در صورت همچنین 

 پرداخت خواهد شد. بصورت نقدا کاروان به خریدار

ماه به مدت قرار داد اضافه  0بود. در صورت سفارش امکانات سفارشی خواهد ماهانه  اقساط کامل پرداختو  کامل مبلغ پیش پرداخت پس از پرداخت 00/00/0402زمان تحویل:   

 خواهد شد.

 دارد. را حکم واحد از نظر قانونی و حقوقی هااز آن هرکدامهر کدام نزد یکی از طرفین می باشد و نسخه به چاپ رسیده که  2 و در صفحه 2 این قرارداد در

 ..................................  خریدارامضا نماینده                             ................................. امضا فروشنده                            ....................................امضا خریدار 
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