
 بسمه تعالی 

 همکاری با آنی بار قرارداد

 طرفین قرارداد :

 طرف اول : آنی بار 

 طرف دوم : نماینده ی آنی بار 

 موضوع قرارداد : 

 همکاری بین آنی بار و نماینده ی آنی بار 

 مفاد قرارداد :

 سال محموله های صاحب بار ر جهت ارمعرفی صاحب بار توسط سیستم آنی بار به نماینده ی آنی با

 تعهدات طرف دوم :

  طرف دوم به عنوان نماینده ی آنی بار متعهد می گردد:

 به بهترین نحو ممکن ارسال بار را با تمام تعهدات الزم انجام دهد -1

 مسئولیت صفر تا صد حمل بار به عهده ایشان باشد و باید در قبال حمل بار پاسخگو باشد -2

ولیکن با معرفی آنی بار به صاحب بار از طریق آنی بار با طرف دوم آشنا شده است  هرچند که  -3

نماینده ، تمام مسئولیت حمل بار به طرف دوم واگذار شده و از این به بعد طرف دوم باید تمام 

 مسئولیت حمل بار را به عهده بگیرد

ل ، شناسایی راننده ، سالم بودن کامیون و راننده ، اعتبار بیمه کردن بار به صورت کامتبصره :   

 هوشمند ، معاینه فنی و تمام تعهدات و تمهیدات الزم از جمله تعهدات نماینده ی آنی بار می باشد

 فق انجامر صورت توافق با صاحب بار معرفی شده توسط آنی بار ، در اولین فرصت ممکن تواد -4

 شده را به اطالع دفتر مرکزی آنی بار برساند



حساب آنی بار  درصدی یا مبلغی که آنی بار به عنوان پورسانت معرفی اعالم می دارد را به -5

 (اخذ شده از راننده درصد کمیسون 11)مبلغ واگذار نماید 

ین قرارداد محسوب می : عدم پرداخت یا عدم اعالم توافق با صاحب بار به معنی فسخ ا 1 تبصره

 گردد 

معرفی آنی بار شامل تمام حملهای صاحب بار می گردد و طرف دوم نباید به پرداخت :  2تبصره 

باید درصد تمام حمل بارهای صاحب بار معرفی شده را به  درصد دفعه اول کفایت کند بلکه

 حساب آنی بار واریز نماید

بنابراین نماینده ی آنی بار باید تمام تعهداتی چون این قرارداد یک همکاری دوطرفه می باشد   -6

 که در حین انجام قرارداد ، طرف اول از طرف دوم درخواست می نماید را انجام دهد

 تعهدات طرف اول : 

که تماسهای مربوط به حوزه جغرافیایی اختصاصی آنی بار به عنوان طرف اول متعهد می گردد 

 معرفی نماید ی همان حوزه همان نماینده را به نماینده 

 فسخ قرارداد :

با اختصاص حق اول ولیکن طرف حسن همکاری دو طرف الزمه ادامه همکاری و قرارداد می باشد 

عدم اطالع رسانی شفاف و صادقانه طرف دوم مهمترین دلیل برای فسخ  ،فسخ قرارداد به خود 

 قرارداد می باشد 

 

 نماینده ی آنی بار                            آنی بار                                         

 


