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مشغول مي باشم  ،اعالم مي نمايم كه پس از

دريافت مجوز ازسازمان زيباسازي شهرداري محل اشتغال خود ،شخصا اقدام به درخواست طراحي و نصب تابلوي تبليغاتي
فروشگاه خود به ابعاد ارتفاع(

متر)*طول(

متر) به گروه صنعتي بارز نموده و تعهد مي نمايم كه ضوابط مندرج در اين

تعهدنامه را اجرا نمايم و در صورت تخلف ،نماينده قانوني گروه صنعتي بارزكليه حق و حقوق جهت پيگيري از طريق مراجع
ذيصالح را دارا مي باشد.
شرايط تعهد نامه
 -1مالك فروشگاه متعهد مي شود كه در طول بهره برداري از تابلوي بارز  ،محصوالت گروه صنعتي بارز را در فروشگاه خود عرضه نموده
و تايرهاي بارز را در پشت ويترين و در معرض ديد مشتريان قرار دهد .در صورت عدم فعاليت مالك فروشگاه بر روي برند بارز
،گروه صنعتي بارز مي تواند بدون اطالع قبلي نسبت به جمع آوري تابلوي خود اقدام نمايد.
 -2مالك فروشگاه در اين قرارداد متعهد مي گردد كه مبلغ عوارض ساالنه سازمان زيبا سازي شهرداري و ساير حقوق قانوني مترتب بر
تابلوي خود را در ايتداي هر سال پرداخت و اسناد مربوطه را به شركت ارسال نمايد.
 -3مالك فروشگاه متعهد مي شود كه نسبت به پرداخت مفاصا حساب نوسازي و اخذ پايان كار با كاربري تجاري يا اداري اقدام نمايد.
 -4مالك فروشگاه متعهد مي شود كه تابلوي درخواست شده روي سردرب فروشگاهي نصب خواهد شد كه داراي پروانه فعاليت از
اتحاديه ذيربط است.
 -5مالك فروشگاه اقرار مي نمايد كه تمامي مدارك ارائه شده از قبيل پروانه اشتغال  ،مالكيت ملكي و اسناد ديگر ارائه شده قانوني بوده و هيچ
گونه خدشه اي به آن وارد نمي باشد .در صورت اثبات جعلي بودن آن حاضر به پذيرش مجازات قانوني ميباشد.
 -6مالك فروشگاه اقرار مي نمايدكه محل نصب تابلو در حريم قانوني و اختصاصي ساختمان متعلق به خود بوده و در غير اين صورت
رضايت نامه از مالك يا مالكين مشاع محل نصب را ارائه دهد .در مواردي كه ملك به صورت مشاع باشد و در صورت عدم ارائه
رضايتنامه گروه صنعتي بارز محق به جمع آوري تابلو است.

 -7مالك فروشگاه متعهد مي شود هر گونه تغيير در ابعاد يا طرح تابلو در مدت اعتبار مجوز را قبل از اجراي تغيير  ،با سازمان زيبا
ساز ي و گروه صنعتي بارز هماهنگ نموده و نسبت به اخذ مجوز قانوني اقدام نمايد .در صورت عدم هماهنگي و يا عدم ارسال سوابق
پرداخت عوارض تابلو گروه صنعتي بارز حق جمع آوري تابلو را داشته و هرگونه هزينه هاي مترتب درصورت عدم اخذ مجوز بر
عهده مالك فروشگاه ميباشد.
 -8نصب فيوز ،جعبه تقسيم و كابل كشي تا كنار محل نصب تابلو به عهده مالك فروشگاه بوده و صاحب فروشگاه مسئول صحت و ايمني
آن و برق فروشگاه است.كليه مراحل نصب و تاييد حسن انجام كار با حضور صاحب فروشگاه انجام مي شود و لذا مسئوليت ها و يا
خسارات جاني و مالي احتمالي پس از نصب تابلو به عهده صاحب فروشگاه است.
 -9مالك فروشگاه متعهد مي شود كه در طول بهره برداري از تابلوي بارز  ،برق تابلو را از تابلو برق اختصاصي خود اخذ نمايد .در صورت
هرگونه شكايت از تخلفات احتمالي  ،مالك فروشگاه مسئوليت پاسخگويي را داشته و گروه صنتي بارز مسئوليتي به عهده
نخواهدداشت .
 -10مالك فروشگاه ضمانت مي نمايد كه تابلوي سردرب مغازه را در تمام فصول تا ساعت  11شب روشن نگاه داشته و كليه هزينه هاي
روشنايي را پرداخت نمايد.
 -11مالك فروشگاه متعهد مي شود كه در طول بهره برداري از تابلوي بارز ،آن را تميز و سالم نگه داشته وكمال دقت را در نگهداري تابلو
به عمل آورد .
 -12مالك فروشگاه تعهد مي نمايد كه از تاريخ نصب به مدت  5سال ،طبق قرارداد حق جابجايي و نقل و انتقال تابلوي فروشگاه سردرب
را ندارد .چنانچه متعهد قصد جابجايي تابلوي سردرب را داشته باشد؛ بايد مراتب را  3ماه قبل از تخليه مغازه كتبا به گروه صنعتي
بارز جهت پيگيري اعالم و نسبت به اخذ مجوز جابجايي و تغيير آدرس از سازمان زيبا سازي شهرداري وگروه صنعتي بارز (به صورت
مكتوب) اقدام نمايد.
 -13همچنين هرگاه اجاره نامه يا تاريخ قرارداد مورد اجاره به پايان برسد و مالك فروشگاه قصد تغيير شغل يا تخليه مغازه را داشته باشد ،
موظف است مراتب را از  3ماه قبل به صورت مكتوب به گروه صنعتي بارز جهت پيگيري اعالم نمايد.
 -14هزينه نصب و تعويض تابلو در اثر خسارتهاي طبيعي احتمالي به عهده گروه صنعتي بارز مي باشد .وليكن چنانچه در اثر سهل انگاري
هر گونه خسارتي به تابلو وارد شود مالك فروشگاه متعهد مي شود كه هزينه هاي نصب و يا تعويض مجدد را پرداخت نمايد.
 -15تابلوهاي سردرب فروشگاه جزء الينفك اموال و دارائيهاي گروه صنعتي بارز بوده و به طور اماني در اختيار صاحب فروشگاه است.لذا
بعد از اتمام قرارداد يا درصورت عدم رعايت تعهدات  ،گروه صنعتي بارز مي تواند بسته به صالحديد خود اقدام به جمع آوري تابلو
نمايد .در اين صورت به محض مطالبه شركت  ،مالك فروشگاه مكلف است تا تابلو را صحيح و سالم به شركت عودت نمايد و همچنين
شركت بدون اعالم قبلي حق تصرف تابلو را دارد .همچنين گروه صنعتي بارز اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه در صورت
تمايل تابلو را به مالك فروشگاه اهداء نمايد.

 -16مالك فروشگاه متعهد مي شود كه پس از اتمام دوره قرارداد خود با گروه صنعتي بارز  ،در صورت ادامه همكاري قرارداد جديدي را
منعقد نموده و در غير اين صورت نسبت به جمع آوري رويه تابلو اقدام نمايد .درصورت عدم جمع آوري رويه مسئوليت تسويه حساب
از جمله تعهدات مالي زيبا سازي شهرداري(عوارض تابلو) به عهده مالك فروشگاه خواهد بود.
 -17در صورت ساخت تابلو و عدم نصب آن توسط فروشنده (مالك فروشگاه) ،متعهد مشمول جريمه و پرداخت خسارات وارده خواهد بود.
 -18مالك فروشگاه متعهد مي شود در زمان اجراي طرح سامان دهي تابلو ها و يا هر طرح اجرايي ديگر تابلو بارز را جمع اوري نموده و
تابع مقررات سازمان زيبا سازي باشد.
 -19مالك فروشگاه اقرار مي نمايد صدور مجوز نصب تابلو هيچ گونه حقي را از نظر صنفي و كسبي و تغيير كاربري ملك براي ايشان
ايجاد نمي كند و در صورت نداشتن پايان كار دال بر تجاري يا اداري ،گروه صنعتي بارز مجاز است ضمن لغو مجوز نسبت به جمع
آوري تابلو فوق الذكر اقدام نمايد.
 -20مالك تنها مجاز به استفاده تابلوي سردرب بارز باالي فروشگاه مي باشد و در صورت داشتن تابلوي غير بايستي تابلو را جمع آوري
نمايد.
 -21مالك فروشگاه به عنوان ضمانت يك برگ سفته به مبلغ  70.000.000ريال (براي تابلوهاي فلكسي) و يا يك برگ سفته به مبلغ
 ( 340.000.000براي تابلوهاي كامپوزيت) را در اختيار گروه صنعتي بارز قرار داد  .اين سفته در پايان قرارداد و يا در زمان جمع
آوري تابلو و پس ارائه اسناد تسويه با شهرداري به مالك فروشگاه تحويل داده خواهد شد.
اينجانب :
را در تاريخ

................................................................................................................

/

/

مفاد كامل اين تعهدات را با دقت مطالعه نموده و قبول دارم و با كمال رضايت آن

مهر و امضاء مي نمايم.

نام و امضاء مالك فروشگاه :
مهر فروشگاه

نام و امضاء كارشناس بازاريابي :

نام و امضاء نماينده گروه صنعتي بارز :
مهر فروشگاه

نام و امضاء مدير اداره كل بازاريابي و صادرات
مهر اداره كل بازاريابي و صادرات

"رضايت نامه نصب تابلو"
مشخصات تابلوي نصب شده:
ابعاد :

................

×

................

وضعيت روشنايي :
□روشنايي خوب

□تابلو از نظر روشنايي داراي اشكال است

وضعيت رويه تابلو:
□نصب صحيح رويه

□چاپ صحيح رويه و مناسب بودن رنگ ها

وضعيت برق :
□عدم وجود اتصال(كل سيستم روشنايي تابلو پس از اتصال به برق شهري پس از  1ساعت مشكلي نداشت)
تعداد رشته مهتابي سرويس شده :
تعداد رشته مهتابي استفاده شده :
نوع و قدرت مهتابي نصب شده:
تعداد استارت استفاده شده:
نوع استارت استفاده شده :
نوع ونام ترانس نصب شده :
رشته مدل
*
نوع كابل نصب شده  :كابل
نوع و نمره سيم استفاده شده :
□شيرواني نصب شده □ /نصب نشده
نوع ورق مورد استفاده:
تاريخ نصب ................................................................................ :

واقع در آدرس :
مالك فروشگاه ........................................................................... :
اينجانب .............................................................................. :
 ........................................................................................................................................................................................................................................................اعالم مي دارم پس از كنترل ،
تابلوي نصب شده توسط آقاي  ................................................................................ :را با روشنايي كامل و بدون هر گونه اتصال و مشكلي
تحويل گرفته و از نحوه نصب و رفتار تابلو ساز رضايت كامل دارم.
.........................................

نام و نام خانوادگي مالك فروشگاه:
نام و نام خانوادگي نصاب:

نام و نام خانوادگي كارشناس مسئول تبليغات محيطي :

محل مهر فروشگاه :
محل مهر نصاب:

