
.از بهاي فروش هر نسخه خواهد بود% 20پورسانت فروش ، معادل -1

.تارا قسمتی از کاتالوگ ها ،بروشورها و سایر موارد مورد نیاز را به صورت رایگان ارسال خواهد کرد گروه- 2

.برنامه به صورت رایگان  به تعداد مشخصیوآموزشآزمایشیدر اختیار قرار دادن نسخه- 3

.عهده خواهد گرفت برراجهت فروشنه هاي تبلیغات از هزی% 20تارا گروه-4

.خدمات پشتیبانی مربوط به برنامه فروخته شده را بر عهده خواهد گرفت تاراگروه- 5

.محاسبه خواهد شد % 10خریدار از تخفیفات ویژه مدارك تحصیلی ، پورسانتدر صورت استفاده -6

تارا گروه ونمایدواریزمبلغ را به حساب شرکت،می بایست بالفاصله پس از فروش نسخهعامل فروش–7
.حساب ایشان واریز نمایدبه شماره در اسرع وقت رامبلغ پورسانت،تسویهپس ازنمایدتعهد مینیز 

هزینه ارسال بسته نرم افزاري فروخته شده به عهده گروه نرم افزاري تارا می باشد، الزم به توضیح است -8
.منوط به ارائه اطالعات خریدار براي صدور فاکتور می باشد و راه اندازي ارسال

.میباشد مصوب فروش گروه نرم افزاري تارا عامل فروش موظف به اعالم قیمت ها براساس لیست- 9

نسخه هاي داراي قفل نرم افزاري قابلیت عودت را ندارند و نسخه هاي داراي قفل سخت افزاري تا یک ماه از -10
.از قیمت مصوب فروش قابلیت عودت را دارا می باشند % 10تاریخ خرید و با کسر 

.در زمان عودت نسخه ، عامل موظف به برگشت کامل مبلغ پورسانت می باشد -11

عامل فروش



.از بهاي فروش هر نسخه خواهد بود% 30پورسانت فروش ، معادل -1

.نماید ریال از محصوالت خرید 50،050،000مبلغ براي شروع فعالیتنماینده محترم میبایست- 2

.به تعداد مشخصصورت رایگانبرنامه بهیآموزشآزمایشی ودر اختیار قرار دادن نسخه ي- 3

.عهده خواهد گرفت بر را جهت فروش از هزینه هاي تبلیغات% 50گروه تولیدي تارا-4

.خدمات پشتیبانی مربوط به برنامه فروخته شده را بر عهده خواهد گرفت گروه تولیدي تارا- 5

.گروه تولیدي تاراطرح هاي تخفیفی و تشویقی ارائه شده توسط بهره مندي از -6

ثابت جهت ارائه خدمات به متقاضیان خرید و حتی نماینده می بایست داراي مکان و شماره تماس- 7
. خریداران نسخه هاي تارا باشد 

به صورت رایگان ارسال خواهد ورها و سایر موارد مورد نیاز را قسمتی از کاتالوگ ها ،بروشگروه تولیدي تارا- 8
.کرد

.محاسبه خواهد پورسانت % 20در صورت استفاده خریدار از تخفیفات ویژه مدارك تحصیلی ، - 9

نرم افزارهاي مالی تارا تبلیغات به نماینده محترم متعهد میگردد تا در روزنامه هاي کثیراالنتشار جهت -10
ارسال نماید گروه تولیدي تارارا به صورت ماهانه انجام دهد و گزارش آن

.عنوان ضمانت ه بریال بدون تاریخ52,000,000یک فقره چک به مبلغ ارائه –11

نمایندگی فروش



گروه تارا واریز نماید وبه حساب شرکتنماینده می بایست بالفاصله پس از فروش نسخه مبلغ تسویه را –12
توسط ایشان واریز حساب اعالمی در اسرع وقت مبلغ پورسانت را به شماره ،تسویهپس ازنمایدتعهد مینیز

.نماید 

آخرین مدارك تحصیلی و دوره هاي ,کارت ملی , شناسنامه ازتصویریک برگنماینده می بایست–13
.آموزشی خود را به گروه تارا ارسال نماید

ل بسته نرم افزاري فروخته شده به عهده گروه نرم افزاري تارا می باشد، الزم به توضیح است هزینه ارسا-14
.منوط به ارائه اطالعات خریدار براي صدور فاکتور می باشد و راه اندازيارسال

.مصوب فروش گروه نرم افزاري تارا میباشد نماینده موظف به اعالم قیمت ها براساس لیست-15

نسخه هاي داراي قفل نرم افزاري قابلیت عودت را ندارند و نسخه هاي داراي قفل سخت افزاري تا یک ماه -16
.از قیمت مصوب فروش قابلیت عودت را دارا می باشند % 10از تاریخ خرید و با کسر 

.موظف به برگشت کامل مبلغ پورسانت می باشد نمایندهدر زمان عودت نسخه ، -17


