
  مبایعه نامه خرید و فروش پهپاد

 : ساعت معامله /        / تاریخ معامله

 مشخصات خریدار

  ملی کد  نام خانوادگی  نام

  کدپستی  تلفن ثابت  شماره همراه

  آدرس سکونت

 مشخصات فروشنده

  کد ملی  نام خانوادگی  نام

  کدپستی  تلفن ثابت  شماره همراه

  آدرس سکونت

 مشخصات پهپاد

  سریال ریموت  سریال بدنه  نام / مدل

  حساب فروشنده ریال                                            قیمت توافق شده

و مبلغ آن را به صورت کامل به  همعامله با قیمت توافق شده خریداری نمودمورد خریدار یک دستگاه پهپاد را از فروشنده در تاریخ 

، اطالعات و بندهای درج شده در این مبایعه زیر این برگه . خریدار و فروشنده با امضاء و اثر انگشته استحساب فروشنده واریز کرد

 نمی توانند از عذر عدم اطالع استفاده نمایند. ،آنتایید همه موارد  نو ضم هنامه را به دقت مطالعه کرد

 رد توافق:دهای موبن

 فین مورد معامله باقی خواهد ماند و دارای ارزش یکسان است.این مبایعه نامه در دو نسخه تهیه شده است که هر یک از آن در نزد طر

 موارد یکسان و همسان درج شده در دو برگه مبایعه نامه معتبر و قابل استناد است.

 ط به پهپاد بر عهده خریدار می باشد.از تاریخ مورد معامله به بعد، کلیه مسئولیت های مربو

 در صورتی که پهپاد مورد معامله دارای فاکتور اولیه است، فروشنده موظف به ارائه آن به خریدار است.

 می باشد.و قابل استناد این مبایعه نامه معتبر طرفین در دو برگه در صورت امضاء و اثر انگشت 

ک از سازمان هواپیمایی کشوری است، فروشنده موظف به انتقال مالکیت آن از طریق سامانه سازمان در صورتی که پهپاد مورد معامله دارای پال

 را به سازمان عودت نماید. قبلی آن هواپیمایی کشوری به خریدار بوده و همچنین باید سند مالکیت

 

 .ها گرددبرگه فیش واریزی ضمیمه  همچنین وکپی کارت ملی یا مدارک شناسایی خریدار و فروشنده 

 سریال ریموت کنترل پاک شده، در قسمت مربوط به آن، عبارت )پاک شده( درج شود.در صورتی که شماره 

 گیرد.(ین معامله صورت شماره سریال بدنه باید حتما موجود و در قسمت مربوطه درج شود. )درصورت مخدوش بودن یا نبود سریال، نباید ا

  

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی:

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی:

 (2شاهد )امضاء  (1امضاء شاهد ) امضاء و اثر انگشت فروشنده امضاء و اثر انگشت خریدار

 nauav.irسایت: وب  –نگاه آسمان 

 


