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 طرفین قرارداد
 44114767تلفن:  12، واحد 49آدرس: تهران، بلوار فردوس غرب، سازمان برنامه مرکزی، همافر، پالک  14006441925شناسه:  فروشنده: شرکت نگاه آسمان

 تلفن: آدرس:  کدملی: نام و نام خانوادگی:

 گردد. شروع روز شمار بازه تحویل، یک روز بعد از روز واریز مبلغ پیش فاکتور است. روز کاری تحویل می 45تا  30در بازه زمانی سفارشات  زمان تحویل

 اسناد و خدمات تحویل

 صدور فاکتور و پالک پهپاد

)طبق استاندارد سازمان تحویل می گردد.  پهپاد فاکتور معتبر و استاندارد شرکت نگاه آسمان با درج نام کاال و شماره سریال پهپاد، در زمان تحویل

صادر و به خریدار داده  رقمی نیز 10ثبت نام در سامانه سازمان هواپیمایی کشوری با فاکتور معتبر صورت می گیرد و پالک هواپیمایی کشوری( 

 خواهد شد. )تمام مراحل را نگاه آسمان برای شما انجام میدهد(

 ** ونی پهپاداسناد ارزشمند واردات قان

 بسیار مهم و ارزشمند

رقمی، یک نامه حاوی نوع واردات قانونی کاال و شرح ریز مراحل  10عالوه بر فاکتور و ثبت در سامانه سازمان هواپیمایی کشوری و صدور پالک 

این سند بسیار ضمیمه شده است. رنامه انجام شده و مجوزات گرفته شده به خریدار داده میشود که در کنار این نامه سند گمرکی، قبض انبار و با

ا ارائه ارزشمند بوده و در صورت ضبط پهپاد در حین پرواز و یا ضبط پهپاد در خارج از حالت پرواز به موجب واردات غیر قانونی و قاچاق وسیله، ب

ری با گزارش ضبط پهپادها در حین پرواز یا در در سال های اخیر گزارش ها و پرونده های بسیاانید وسیله را رفع توقف نمایید. این مدارک می تو

و نداشتن گزارش شده است که متاسفانه عمده آنان به دلیل عدم واردات قانونی و نظارتی حین حمل و نقل توسط ارگان ها و سازمانهای امنیتی 

 سند گمرکی ضبط شده است.

 به دلیل خرید قانونی و مستقیم از شرکت بر روی پهپادها وجود دارد.گارانتی یک ساله بی قید و شرط دی جی آی  گارانتی دی جی آی در ایران

 خدمات پس از فروش تعمیرات و تامین قطعات نیز توسط شرکت نگاه آسمان با قدرت ارائه می گردد. خدمات دائمی نگاه آسمان

 د.اپراتوری نگاه آسمان شرکت نمایدر دوره های آموزشی خلبانی و  به صورت رایگان خریدار می توانید  آموزش استاندارد در آکادمی نگاه آسمان

 تعهدات نگاه آسمان

 نگاه آسمان دریافت گردیده است. ریال مورد تایید می باشد و از سوی            پیش پرداخت به مبلغ                             

 باشد.  تحویل از تاریخ                     میتاریخ شروع بازه زمانی 

 ، طبق نرخ سود بانکی به صورت روز شمار، میزان مبلغ تاخیریه محاسبه و در هنگام تحویل کاال به شماره حساب خریدار واریز می گردد.در صورت تاخیر در تحویل

روز کاری  45کاری کاال را تحویل نمایند در صورت درخواست مشتری اصل پول همراه با مبلغ تاخیریه روز  45در صورتی که شرکت به هر شکل ممکن نتواند در موعد مقرر بیش از 

 ساعت به حساب خریدار واریز می گردد. 48محاسبه )طبق سود بانکی( و تا 

 امضاء طرفین
  

 مهر و امضاء خریدار )فروشنده( مهر و امضاء نگاه آسمان

 


