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 قرارداد اجاره به شرط تملیک  
 

 : طرفین قرارداد ۱ماده  
به  2واحد   8به نشانی کرج، رجایی شهر، فلکه اول، برج نیکامال، طبقه  41438( به شماره ثبت : اُچکموجر: شرکت جهان گستر کاالی پژواک ) -۱-۱

  www.Ochek.irبه آدرس اینترنتی  02691311111شماره تماس : 
 متولد: ...  .... .. صادره از: ............................ .......... شماره شناسنامه:.......................... فرزند ............................................. مستاجر: 1-2

  ...................تلفن ثابت:.............: .......................مراه )دوم(. ، تلفن ه............کد ملی: ............................. تلفن همراه )اول(: ..................
 کد پستی:........................................ ......آدرس محل سکونت:.............................................................................................................. 

 ..... ...............آشنایی:.............. ......نحوه ....................................کار:.................................................................................. محل آدرس
..................................  ................. شماره ملی: ............. فرزند: .صادر کننده چک: نام و نام خانوادگی: ...............................................  3-1

 . .......................... کد پستی: ............................................تلفن همراه: ............................. آدرس: ......................................................
 موضوع و مشخصات قرارداد    : ۲ماده  

تملیک عین مستاجره پس از پرداخت تمامی اقساط اجاره بها از طرف مستاجر به موجر طبق شرایط این قراردادکه به رویت   2-1
  .پرداخت گردد  ذیلبه شرح  مستاجر رسیده و مورد قبول قرار گرفته است 

 شماره سریال  دستگاهبرند و مدل  نوع دستگاه ردیف 
1    
2    
3    
4    
   مدت اجاره:   3ماده 

 به پایان میرسد.       /   /        شروع و در تاریخ          /       /         از تاریخ می باشد  که .ماه ..............مدت اجاره  1-3
   اجاره بها و نحوه پرداخت  : ۴ماده 

 . مي باشد تومان.................................... معادل، ریال...................................  ل االجارهمبلغ ما لک 1-4
را   تومان.................................... معادل ، .........................ریال........... مبلغ  متعهد گردید ،مبلغ مال االجاره  یمستأجر ضمن قبول

 :  گرددپرداخت  ذیل شرایط طبق  و باقیمانده  نمایدپرداخت  به عنوان پیش پرداخت نقدأ 
 :زیر صورت چک ها به شرح  2-4

 تاریخ  نام متعهد  مبلغ اسمی سند)ریال(  کد شعبه  ه شعب  نام بانک  شماره سریال  نوع سند  ردیف 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
 

   قراردادشرایط و آثار    ۵ماده  
 . بها، عین مستاجره به مالکیت مستاجر درآید  از پرداخت آخرین قسط اجاره سپ روز کاری  7طرفین قرارداد تعهد کردند که  ۱-۵
نسررربت بررره درخواسرررت جعبررره و ان قرررال  ، مسرررتاجر قررررارداد ۵مررراده  ۱طررررفین متعهرررد شررردند در صرررورت تحقرررق مفررراد بنرررد  ۲-۵

در صررررورت عرررردم درخواسررررت   .اقرررردام نماینررررد( ek.irwww.ochسررررامانه مرررروجر برررره آدرس )مالکیررررت سررررفار  خررررود از طریررررق 
، مرروجر مو ررف اسررت نسرربت برره ارسررال جعبرره و ان قررال مالکیررت، طبررق مشخصررات درج شررده انجررام امررور ایررن بنرردجر بابررت مسررتا

هرررار  500.000و چنانچرره مسررتاجر نسرربت برره دریافررت جعبرره دسررتگاه خررودداری کنررد ماهیانرره مبررغ  اقرردام نمایررد. 2بنررد  1در مرراده 
 تومرررررررررران برررررررررره عنرررررررررروان هرینرررررررررره انبررررررررررارداری از مسررررررررررتاجر دریافررررررررررت خواهررررررررررد شررررررررررد. 50.000ل معررررررررررادل ریررررررررررا
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اریخ بررره مالکیرررت در صرررورتی کررره مسرررتاجر در مررردت اجررراره، تمرررامی مبلرررغ اجررراره بهرررا را یکجرررا پرداخرررت کنرررد، عرررین مسرررتاجره از همررران تررر  3-۵
اقررردام  ۵مررراده  ۲اجررررای مفررراد بنرررد اخرررت، نسررربت بررره از تررراریخ پرد روز کررراری 7مسرررتاجر درآمرررده و طررررفین مکلرررف خواهنرررد برررود  ررررف مررردت 

تعهررد  دادگسررتری حسرراس سرر رده توانررد بررا پرداخررت اجرراره بهررای مرر کور برره نماینررد، در صررورت امتنرراع مرروجر از دریافررت اجرراره بهررا، مسررتاجر مرری
  .اجرا نمایدخود را 

فسخ کند.  به صورت یکطرفه موجر حق خواهد داشت قرارداد را ماید، تخلف نکاری  روز 3بیش از  ،اگر مستاجر از پرداخت اجاره بها در موعد مقرر 4-۵
مبالغ پرداخت شده تا آن زمان به عنوان اجاره بهای قرارداد، محاسبه خواهد شد و کاالی یاد شده به صورت امانت نرد مستاجر می در این صورت 

دم وصول چک، عین کاال را و در صورت تلف یا اتالف یا ایراد مثل یا  روز از تاریخ ع 4باشد و مستاجر متعهد است کاالی فوق ال کر را  رف مدت 
ا )حسب مورد( به موجر مسترد یا پرداخت نماید. در غیر این صورت عالوه بر جبران خسارت م کور در این بند در صورت تاخیر در استرداد  قیمت آن ر 

وجر نیر حق هرگونه اقامه  به عنوان خسارت تاخیر تا زمان استرداد یا پرداخت محاسبه می گردد و مدرصد از مبلغ لک  1یا پرداخت وجه الترام روزانه 
 را دارد.  صادرکننده چکدعوا و اقدام قانونی علیه مستاجر یا 

مستاجر نسبت به حفظ و نگهداری عین مورد اجاره تا پایان پرداخت اقساط متعهد می باشد و در صورت تعدی یا تفریط در نگهداری آن مسئول    5-5
 جبران خسارت خواهد شد.

روز پس از ثبت سفار  امکان لغو سفار  خود را بدون پرداخت هیچگونه خسارتی خواهد داشت و موجر مو ف است  7مستاجر تنها به مدت   6-5
 7ساعت )از زمان درخواست لغو قرارداد( با مستاجر تسویه حساس کند. به دلیل باز شدن پلمپ کاالهای اقساطی ، چنانچه در کمتر از مدت  24طی 

 اشد امکان لغو سفار  از سوی مستاجر یا موجر وجود نخواهد داشد.روز کاال به دست مستاجر رسیده ب
بودن کاال از لحظه تحویل به مستاجر مسئولیت نگهداری از کاال بعهده نامبرده می باشد در خصوص  تلف یا اتالف مال   الکترونیکیبا توجه به  7-5

 االجاره  در هر صورت مستاجر مسئول جبران خسارت می باشد .  
 حق خرج چک مستاجر به غیر را خواهد داشت. ،در هر زمانخود در صورت صالح دید  موجر   8-5
همین ماده به هر عنوان به دیگری نخواهد داشت تخلف از این تعهد هیچ تاثیری در   ۳نقل و ان قال مورد معامله را به اس ثنای بند موجر حق   9-5

خواهد داشت قرارداد را فسخ کند و یا اینکه با اقامه دعوا به طرفین موجر و من قل اليه  اجرای تعهدات مندرج در این قرارداد ندارد و مستاجر حق 
 .ال ان قال را از دادگاه تقاضا کندابط
 باعث فسخ قرارداد در دادگاه می باشد.حق نقل و ان قال مورد معامله را به هر عنوان به دیگری نخواهد داشت تخلف از این تعهد مستاجر  10-5
اجر متعهد می گردد که اطالعات هویتی ، محل سکونت ، کار ، را به صورت کامل و صحیح قبل از امضای قرارداد ارائه دهد و اقررار بره مست  11-5

 .اصالت و صحیح بودن آن اطالعات که شامل تحویل ک ی مدارک مثبته به هنگام دریافت کاال نیر می باشد 
اختی اعم از پیش پرداخت یا اجاره بهاء چه به صورت نقد ، حواله یا چک هیچ گونه مسئولیتی  پرددر صورت کشف هر گونه فساد در وجه  12-5

 متوجه موجر نبوده و مستاجر شخصاً پاسخگو می باشد. الزم به ذکر است موجر صرفاً مو ف به اخ  مدارک هویتی خریدار می باشد . 
ماند و   ی م یحساس کامل، نرد موجر باق یهداخت کامل اجاره بها )اقساط( و تسو تا زمان بازپر  یستریرج یتو مالک یجیتالجعبه محصوالت د 13-5

به موجر مراجعه و موجر مو ف به اقدام نسبت  یتجعبه و ان قال مالک یافتتواند جهت در  یمستاجر م یی،نها یهاز تسو یروز کار  7پس از گ شت 
 باشد. یامر م ینبه ا
با رضایت و آگاهی کامل مستاجر بر روی دستگاه تنظیم، و در   ( iCloud، سرویس آی کلود ) 13بند  - 5ه ل عالوه بر ماددر اجاره محصوالت اپ 14-5

( خواهد داشت و این امر با iCloudصورت عدم وصول هر یک از چک های مستاجر به هر دلیل، موجر حق قفل کردن دستگاه را از طریق آی کلود)
رسیده است و نیر در صورت استفاده موجر از این سرویس در صورت عدم وصول هر یک از چک های  به اطالع ایشان رضایت کامل مستاجر بوده و 

مستاجر و پاک شدن کلیه اطالعات دستگاه، مستاجر حق هیچگونه اعتراض و ادعای حقوقی و کیفری در هیچ مرجع قضایی را نسبت به این موضوع 
 ط نمود. ندارد و این حق را از خود سلب و ساق

و چنانچه در روند روز کاری خواهد بود  2الی  1ویتی و چک ها به مدت هتحویل قرارداد، مدارک کلیه سفارشات در این قرارداد پس از   سالار  15-5
موکول و  رییگ سفار  به زمان د یلتحو ین،و بر اساس توافق طرف دموجر به مستاجر ابالغ خواهد ش یوجود داشته باشد، از سو یکاال مشکل ینتام
 قرارداد( فسخ خواهد شد.  ینرارداد )مطابق با مفاد هم ق یا
 یارسال را داشته باشند م مهیکه کاربران درخواست ب یباشد. در صورت یم گانی شرکت، کامال به صورت را نیارائه شده از ا یکاال ها هیارسال کل 16-5

 نند.خدمت اقدام ک نیا افتیتوانند با پرداخت مبلغ ذکر شده در فاکتور نسبت به در 
زار  کلیه خیارات از جمله خیار غبن فاحش ولو افحش به هر عنوان و ادعا و به هر میران با اقرار طرفین مبنی بر علم و اطالع کامل از عرف با 17-5

  .اسقاط گردید
 نسخ قرارداد   :   6ماده 

نسخه دارای   دوه بین طرفین تنظیم، امضا و مبادله گردید. هر نسخ دودر به رویت طرفین رسیده و        /    /    در تاریخ  و  ماده  6در  این قرارداد 
 .اعتبار واحد است
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