
 
 

 

 

 

 پیش نویس قرارداد
کد   …………شناسه ملی  ..…………به شماره اقتصادی  ..…………شرکت اين قرارداد فی مابین 

که از اين پس شرکت  .…… ..…… ……به آدرس:  ………و دورنگار  .……به تلفن  ..………پستی 

کدپستی ..………شناسه ملی   ………شماره اقتصادی  ………شرکتنامیده می شود از يک سو و 

از سوی ديگر ، به شرح مواد و شرايط زير  .……… ………به شماره تماس ..……به شماره ثبت  .………

 منعقد می گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای کلیه مفاد آن می باشند. 

 

   موضوع قرارداد: -1ماده 
به نرخ دولتی ويا  تهیه بلیط کلیه پروازهای داخلی و خارجی مورد نیاز و ارائه بلیط ها توسط آژانس هواپیمايی

نرخهای مورد توافق و نیز ارائه خدمات مشاوره در امورچارتر ،  ويزای ترانزيت ، رزرو هتل، بیمه و تشريفات 

 فرودگاهی توسط آژانس و به درخواست شرکت.

 

 تعهدات آژانس:  -2ماده 

را تلفنی يا کتباً  از طريق  نماينده يا نمايندگان شرکت درخواست رزرو يا صدور بلیط ، ويزا ، رزرو هتل 1-2  

)پست الکترونیکی( يا حضوراً به آژانس يا نماينده آن اطالع میدهند و آژانس نتیجه رزرو را به E-MAIL فاکس و يا 

 رسانده و سپس بلیط تائید و صادر شده را ارسال و تحويل می نمايند. اطالع شرکت

به تمام نقاط در بهترين مسیرها و با نازل ترين قیمت و  آژانس تعهد می نمايد بلیط های داخلی و خارجی را 2-2

 درکوتاه ترين زمان ممکن رزرو و صادر نمايد.

آژانس متعهد می گردد بلیطهای داخلی و خارجی را طبق تاريخ و ساعت درخواست شرکت در همان روز مورد  3-2

 نظر تهیه و تحويل نمايد.

فزايش نرخ بلیط های داخلی و خارجی مراتب را با ذکر نوع پرواز آژانس متعهد می گردد در صورت کاهش يا ا 4-2

 و يا ساير ماهیت های آن کتباً به شرکت جهت بررسی و اعالم نظر گزارش نمايد.

( میسر نباشد، تهیه بلیط های ECONOMY CLASSآژانس متعهد میگردد چنانچه تهیه بلیط معمولی) 5-2

BUSINESS CLASS  و FIRST CLASS تايید مسئولین شرکت خواهد بود ؛ لذا کلیه بلیط های  منوط به

تامین گرديده و بر اساس نرخهای مصوب از سوی هواپیمايی  ECONOMY CLASSتهیه شده بايستی از نوع 

 جمهوری اسالمی ايران و ساير خطوط بین المللی باشد.

 

 

 
 

 



 
 

آژانس متعهد می گردد که مسئولین فروش پروازهای داخلی و خارجی را به شرکت معرفی و يک خط تلفن  6-2

 مستقیم و همچنین يک دستگاه رايانه جهت هماهنگی های الزم منحصراً به ارائه خدمات به شرکت اختصاص دهد.

زمان هواپیمايی کشوری داده می آژانس متعهد می گردد تخفیف های الزم بابت کارکنان دولت که از سوی سا 7-2

شود اخذ و به شرکت ارائه نمايد. خانواده شهدا و جانبازان شرکت در صورت ارائه کارت بنیاد شهید ويا بنیاد 

درصد قیمت ياتا در جهت مسیر  50درصد تخفیف قیمتهای داخلی اعالم شده توسط هواپیمايی و  50جانبازان از 

ايران بهره مند می شوند. الزم بذکر است ارائه اصل نامه يا کارت مربوطه هنگام خارجی هواپیمايی جمهوری اسالمی 

 رزرو و قبل از صدور بلیط الزامی می باشد.

آژانس متعهد می گردد مناسب ترين بلیط جهت مسافرين موضوع قرارداد را تهیه و رضايت مسافرين شرکت  8-2

 را جلب و در ارائه بهترين سرويس دهی کوشا باشد.

ضمن ارائه بهترين قیمت از بدو انعقاد  3-1آژانس متعهد می گردد با توجه به نحوه پرداخت مندرج در ماده  9-2

از مبلغ خام  درصد ……و داخلی  درصد .…قرارداد بصورت روتین در هر صورتحساب خارجی از مبدا ايران 

 طه کسر نمايد. بلیط تخفیف و به حساب بستانکاری شرکت منظور و از مبلغ صورتحساب مربو

ريال بعنوان ضمانت اجرايی قرارداد  .……آژانس متعهد می گردد در بدو قرارداد يک فقره چک به مبلغ  10-2

 بابت بلیط های ريفاندی در اختیار شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ايران قرار دهد.

 گردد..چک ضمانت فوق پس از اتمام قرارداد و تسويه حساب به آژانس مسترد می  11-2

آژانس متعهد می گردد در بلیط های خريداری شده نام آژانس را هم ذکر نمايد بطوری که مأمورين شرکت  12-2

 کامالً مطلع گردند بلیط خريداری شده توسط چه آژانسی صادر و تهیه گرديده است.

نموده و در اولین  آژانس متعهد می گردد درخواستهای ارائه شده را در هر حالت بصورت عملیاتی تلقی 13-2

 فرصت ممکن پاسخ درخواستها را به نماينده امورپشتیبانی شرکت به نحو مقتضی اعالم نمايند.

آژانس متعهد می گردد يک نسخه از صورتحساب های پروازهای داخلی و خارجی موضوع قرارداد را که  14-2

 بصورت جداگانه تهیه نموده به شرکت ارائه نمايد.
 

 داخت:شرایط پر -3ماده

نسبت به تسويه آن  روز کاری 15شرکت متعهد می گردد از تاريخ دريافت صورتحساب حد اکثر ظرف مدت  1-3

 اقدام نمايد.

صورتحساب بستانکاری بابت بلیط های ابطالی دريافت شده تا قبل از ارسال صورتحساب ، همزمان با  2-3

 صورتحسابها ، به شرکت ارسال می گردد.

 

 

 

 

 



 

 

ت ابطال بلیط داخلی از سوی شرکت هزينه قابل کسر از بلیط ابطالی بر اساس تعرفه های رسمی درصور 3-3

 هواپیمايی جمهوری اسالمی ايران و يا تعرفه و قوانین خطوط بین المللی بعهده شرکت خواهد بود.

هزينه مربوط در صورت لغو پرواز توسط خطوط هواپیمايی و خطوط بین المللی مسئولیت پیگیری و پرداخت  4-3

 به ابطال بلیط بعهده آژانس خواهد بود.

در صورتیکه شرکت طی مستندات اعالم نمايد قیمت بلیط خريداری شده در کالس صادره بیش از تعرفه نرخ  5-3

 هواپیمايی باشد آژانس ملزم به پرداخت  مبلغ مابه التفاوت بلیط مذکور می باشد. 

 

 کسر کسورات: 4ماده 

کسورات قانونی ازقبیل بیمه و مالیات با توجه به نرخ بلیط ) داخلی ، خارجی ( کالً بعهده آژانس  پرداخت کلیه 1-4

 می باشد.

 

 تعهدات شرکت: 5ماده 

شرکت تعهد می نمايد اسامی افرادی که بايد بلیط هواپیما برای آنها رزرو يا صادر گردد را با ذکر مشخصات   1-5

پاسپورت ( وتاريخ پرواز مقصد کارکنان در مسیر داخلی و يا خارجی را به مندرجات کارت ملی يا  کامل ) طبق

 آژانس اعالم نمايد.

شرکت تعهد می نمايد در صورت اعالم نیاز آژانس به کپی پاسپورت مسافرين جهت تهیه بلیط خارجی را    2-5

 ده شرکت می باشد.برای آژانس ارسال نمايد. در غیر اينصورت هر گونه خسارت ناشی از اين امر به عه

 

 حل اختالف: -6ماده 

درصورت بروز اختالف در تفسیر شرايط و مفاد قرارداد و يا اجرای تعهدات توسط طرفین ، ابتدا موضوع از طريق 

مذاکرات حضوری ظرف مدت يک ماه ، پیگیری و حل می گردد، در غیر اين صورت موضوع حل اختالف از طريق 

 ن حل و فصل خواهد شد.مراجع ذيصالح قانونی در تهرا

 

 فسخ قرارداد:  -7ماده 

در صورت عدم رضايت شرکت از خدمات و سرويس آژانس ، شرکت حق دارد با اخطار کتبی يک ماهه نسبت به 

 فسخ قرارداد به صورت يک جانبه اقدام نمايد و آژانس حق هر گونه اعتراضی دراين زمینه را از خود سلب می نمايد.

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 مدت قرارداد: -8ماده 

می باشد، که در صورت رضايت از نحوه عملکرد  ..……لغايت  ……مدت اين قرارداد يک سال شمسی از تاريخ 

 آژانس، براساس قرارداد جديد / الحاقیه قابل تمديد می باشد.

 

 فورس ماژور: -9ماده 

اراده طرفین با ارائه مدارک مستند در صورت تحقق شرايط فورس ماژور عواملی که غیر قابل پیش بینی و خارج از 

به حالت تعلیق درمی آيد و بالفاصله پس از رفع شرايط فورس ماژور طرفین مکلف به ايفاء تعهدات خود با شرايط و 

در مدت مقرر در اين قرارداد خواهند بود.چنانچه به موجب وقوع فورس ماژور انجام تعهدات به کلی غیرممکن گردد 

 اساس خدمات ارائه شده تسويه حساب به عمل می آيد.قرارداد منفسخ و بر

 

 نشانی طرفین : – 10ماده  

نشانی های مندرج در مقدمه قرارداد به منزله اقامتگاه قانونی طرفین قرارداد می باشد ، لذا کلیه مکاتبات و ارسال 

،طرفین موظفند ظرف مدت مراسالت از طريق نشانی های فوق الذکر قانونی تلقی می گردد.در صورت تغییر نشانی 

ساعت يکديگر را کتباً مطلع نمايند،در غیر اين صورت کلیه مکاتبات ،ابالغیه ها ،اخطاريه ها و.....ابالغ شده تلقی  48

 می گرددو عذر عدم اطالع پذيرفته نمی باشد.

 

 اختتامیه: -11ماده 

نسخه تنظیم و مبادله گرديد که من بعد  هرنسخه به تنهايی حکم واحد را  4در  بند 22و  ماده 11اين قرارداد در 

 دارد.

 

 

 


