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 اجاره بیلبورد تبلیغاتي  قرارداد

                                                ماده يك( طرفین قرارداد

 1سنندج خیابان فردوسي کوچه مطهر به آدرس   رادیـوان مـکی به به نمايندگي آقای ژيورتبلیغاتي  گروهاين قرارداد في ما بین 

 که در اين قرارداد طرف اول خوانده مي شود   087 33 66 4444تلفن :  ساختمان ژيور 13الک ـپ

................ .....................................................به آدرس ....... از .............................................................به نمايندگي  .................................. و جناب آقای

 از طرف ديگر که در اين قرارداد طرف دوم خوانده مي شود.   ...........................................تلفن ............

 برابر شرايط و مواردآتي قید شده در قرارداد منعقد مي گردد و مفاد اين قرارداد الزم االجرا مي باشد.

 تبصره يك(

خاتمه نیافته است تغییرات نشاني خود را به محض وقوع به صورت مكتوب  "د کامالطرفین قرارداد متعهد مي گردند تا زماني که قراردا

 به طرف مقابل اعالم نمايند.

 قرارداد و مبلغ مدت زمان، ماده دو( موضوع 

 

 

 شماره:  

 تاريخ:

 جمع مدت زمان اکران شروع قرار دادتاريخ  هزينه اجاره به ازای هر ماه سايز بیلبرد سازهمحل 

      

      

      

      

      

      



 
 

 

به طرف   "روز قبل از اتمام قرارداد درخواست خود را کتبا 20در صورت تمايل به تمديد قرارداد طرف دوم مي بايست حداقل  تبصره دو(

 اول اعالم نمايد . بديهي است در صورت عدم در خواست کتبي طرف اول تعهدی نسبت به تمديد قرارداد نخواهد داشت.

 ه حساب( مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت و تسويسهماده 

و هزينه چاپ و نصب  مبلغ .............................................................................................  مبلغ اجاره تابلو در اين قرارداد 

     (  .................................................................)  ............................................................................ ............................................................... که جمعا مبلغ 

 .گردد تسويه ذيل بشرح به چك فقره  .......مي باشد. که طي 

  

 ماده چهار( تعهدات طرف اول

 هزينه نگهداری از تابلو در مدت زمان قرارداد بعهده طرف اول مي باشد. 4-1

سبت نبا توجه به قوانین تبلیغات محیطي مبني بر اکرانهای فرهنگي در زمانهای خاص طرف اول مي تواند حداکثر يك هفته  (3تبصره

به اکران موضوع يا موضوعات فرهنگي اقدام نمايد. بديهي است مدت زمان گرفته شده از اکران طرف دوم به مدت قرارداد اضافه مي 

 گردد.

 تعهدات طرف دوم (پنجماده 

 بعدی به عهده طرف دوم مي باشد.اول و دوره های کلیه هزينه های طراحي و چاپ دوره  5-1

 .باشد مي دوم طرف بعهده  های بعدیاول و دوره هزينه نصب برای دوره  5-2

 تحويل تمام اسناد واحدها در زمان عقد قرارداد به طرف اول 5-3

طرف اول مي تواند نسبت به فسخ قرارداد به صورت يكجانبه اقدام و کلیه خسارت های  3در صورت عدم انجام تعهدات مالي ماده  5-4

 اول بايستي از ناحیه طرف دوم جبران گردد.وارده به طرف 

چنانچه پس از انعقاد قرارداد و قبل از اکران و شروع تاريخ قرارداد به هر عنواني طرف دوم از موضوع قرارداد منصرف گردد و  5-5

عنوان خسارت و توديع  از مبلغ کل قرارداد به %50قانون مدني مكلف به پرداخت  288نسبت به فسخ آن اقدام نمود با توجه به ماده 

 دين خود به طرف اول خواهد بود.

 مبلغ به ريال به تاريخ عهده بانك شماره چك رديف
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 حـوادث قهـری و غیـر متـرقبـه (ششماده 

در صورت بروز حوادث قهری و غیر مترقبه که تعريف و شرايط آن در قوانین موضوعه حاکم آمده تا زمان رفع موانع ناشي از اين 

 و مدت تعلیق به مدت قرارداد افزوده خواهد شد. حوادث اجرای تعهدات طرفین قرارداد خود به خود معلق شده

 (اقامتگاه طرفینهفتماده 

اقامتگاه طرفین همان است که در ماده يك اين قرارداد معین گرديده است و کلیه مكاتبات و ابالغات اعم از اداری و قضايي به نشاني 

 مقابل اعالم شده باشد.به طرف  "تغییرات اقامتگاه کتبا "های مذکور معتبر است مگر اينكه قبال

 تمامي مكاتبات بین الطرفین بايد به صورت مكتوب انجام گردد. تبصره چهار(

حكمیت اين اختالف بعده کارشناس رسمي دادگستری مربوط به امور  ، در صورت بروز هرگونه اختالفات في ما بین طرفین تبصره پنچ(

 تبلیغات مي باشد و نظريه نام برده الزم االجرا است.

  

 (مشخصات قرارداد هشتماده 

 نسخه متحدالمتن و االعتبار و پس از قرائت و تفهیم، امضاء و مبادله گرديد. 2صفحه در  3تبصره و  5ماده و  8اين قرارداد در

 خداوند به طرفین خیرو برکت عطا فرمايد.

  

  

 دوم طرف                                                                                       اول طرف                             

 

 


