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 تعهدنامه قبول شرایط و مقررات دریافت تسهیالت بابت کاال
 حقوقی( شخاص حقیقی و)ا

.................................................... ضمن اطالع وآگاهی از شرایط ومقررات اینجانب آقا/خانم/شرکت .................................................... به شماره ملی 

هه موارد ییف  ت دریا ت سغررر هالت ممل. .......................................... ریاا رارن آرسهن   رررر امی خال   و قموا کل باز پرداخت  شررررکت وارررر و مدت 

 دارم. .... ماهه بابت خرید ................................. شرکت رازنده  برند  ............................. را از آن شرکت محترم را..........................

ده  و نحوه شرایط و ضوابط اخذ سغ هالت وهزینه هان مرسمط آن سشکهف پروندهت بهمهت اعتماررنجی و رایرهزینه ها طمق جدولی که به امضا اینجانب رره -1
 محارمات مربوط به سغ هالت درخوارتی و بازپرداخت آن کامال شفاف و واضح سوضهح داده شد.

ئه  رم شرکت واررارن سامهن سورعه آرسهن بنا بر سشخهص خود نغمت به رد یا قموا پرونده اعتمارن اینجانب ومهزان سغ هالت اعطایی مخهر ارت وارا -2
 هش پرداختتههچ گونه سع دن بران شرکت واررارن آرسهن ایجاد نخواهد کرد.ودریا ت مدارک ومغتندات و واریزپ

 ایم.رقف ومهزان سغ هالت بنا بر سشخهص شرکت واررارن سامهن سورعه آرسهن مهماشد ودر این خصول حق هرگونه اعتراضی را ازخود رلب وراقط می نم -3
آرسهن مهماشد ودرصورت سشخهص ارائه وثهقه به عنوان سضمهنتحق ههچگونه اعتراض ویا سضامهن قابف قموا بنا به سشخهص شرکت واررارن سامهن سورعه  -4

 شکایتی نغمت به نگ دارن وثهقه نزد شرکت واررارن سامهن سورعه آرسهن را نخواهم داشت.
 ررات گارانتی مهماشد.شرکت واررارن سامهن سورعه آرسهن سع دن نغمت به رالم بودن کاالن مورد سقاضا نداشته وکاال شامف شرایط و مق -5
سحویف  ب ان کاال بر اراس قهمت روز زمان ثمت نام سعیین شده وقهمت ن ایی درزمان سحویف کاال بر اراس قهمت بازار محارمه خواهد شد. بدی ی ارت -6

 کاال منوط به سغویه حغاب از حهث سکمهف وجه پهش پرداخت و دریا ت کغرن خواهد بود.
ظور اطمهنان از خرید یا اجاره کاال سورط مشترن اخد مهگردد و بممل. پهش پرداخت ههچ مملغی سحت عنوان رود علی ممل. پهش پرداخت صر ا به من -7

 خواهد گر ت. نسعلق  غهرهالحغاب ت رود قطعی ت روددوران ت رود مشارکت و 
یا  روش اقغاطی بران واگذارن امواا منقوا و غهر اعطان سغ هالت سورط شرکت واررارن سامهن سورعه آرسهن  در چارچوب قرارداد اجاره به شرط سملهک  -8

از زمان  منقوا مورد سقاضا به مشتریان صورت می گهرد . قهمت  روش اقغاطی و ممل. کف اجاره ب اء در قراردادهان مربوطه براراس نرخ موردعمف شرکت
به سامهن و سدارک  می شود و هزینه هان مربوط (pmt) ص محارمهزمان دریا ت آخرین قغط یا اجاره ب ا بر ممنان روش مشخ سحویف کاال به مشتریان سا

 کاال سماما به ع ده مشترن ارت.
بابت  شرکت واررارن سامهن وسورعه ارسهن  مجاز ارت در صورسهکه اینجانب دوقغط یا معروض نغمت به پرداخت اقغاط اقدام نمایم نغمت به اخذ حکم  -9

 هرگونه اعتراضی را از خود رلب و راقط مهنمایم . به اجرا گذاشتن وثهقه اقدام نمایند و حق
مرکزن مهزان اینجانب اقرارمی نمایم که کلهه سوضهحات مربوط به سکمهف پرونده ت جمع آورن مدارک ت نرخ رود سغ هالت  مصوب شوران پوا و اعتماروبانک  -10

محارمه قهمت  روش اقغاطی و اجاره به شرط سملهک ت نحوه محارمه  پهش پرداخت ت نحوه  سغویه حغاب در صورت انصراف یا قمف از سحویف کاال ت نحوه
ق الذكر اقدام اقغاط    ساریخ سحویف امواا مشترن به اینجانب سف هم گردیده ارت و با آگاهی کامف و اختهار سام نغمت به دریا ت سغ هالت ج ت کاالن  و

مهماشم .ضمنا چنانچه قمف از دریا ت سغ هالت منصرف شوم شرکت واررارن سامهن نموده و سحت هر شرایطی متع د به بازپرداخت اقغاط سعیین شده 
سصمهم  سورعه آرسهن مجاز خواهد بود کلهه هزینه هان انجام شده را به سشخهص خود از ممال. پرداختی اینجانب کغر نماید و اینجانب حق اعتراض به

 را از خود رلب و راقط نمودموكغر هزینه ها و خغارات متعلقه  شرکت سامهن سورعه آرسهن
 قرارداد در یک نغخه س هه و سنظهم می گردد و سا پایان دوره نزد شرکت واررارن باقی خواهد ماند .  -11
کاالن  اینجانب در صحت و رالمت کامف عقالنی با علم به اینکه شرکت واررارن سامهن سورعه آرسهن  ر امی خال  صر ا اعطا کننده سغ هالت در خصول -12

الذکر قهد شده در قرارداد و صورسجلغه سحویف  به رؤیت اینجانب ررهده و به همان کهفهت   وق قرارداد مهماشداعالم می نمایم که کاال با مشخصات موضوع
و راقط صحت ت رالمت و قهمتی ارت که مد نظر اینجانب بوده و اینجانب كليه خيارات را نغمت به شرکت واررارن سامهن وسورعه آرسهن از خود رلب 

 می نمایم و از این بابت ههچگونه اعتراضی نخواهم داشت.
ررارن سامهن بدینورهله سایید مهنمایم که کلهه مندرجات درج شده در پررشنامه و ضمائم آن منطمق با واقعيت بوده و در صورتت اثمات خالف آن تشرکت وا -13

 و سورعه آرسهن حق هرگونه اقدام مقتضی را خواهد داشت .
 


