
بسمه تعالی
قرارداد همکاري

خانم با نمایندگی ءشاهین پرواز سمااین قرارداد فی ما بین شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردي 
به سهروردي، روبروي خیابان شهید بهشتی، نرسیده آدرسبهسمت مدیر عاملبه کیهانه خلیلی اسکویی

که از این پس آژانس نامیده می شود از یک  و شرکت 88507575:تلفن79پالكخیابان داریوش
آدرسبه سمت مدیر عامل.به با نمایندگی 

این قرارداد مشتري نامیده می شود از سوي دیگر تحت شرایط و از این پس در تلفن: 
مقررات   زیر منعقد می گردد.

:موضوع قرارداد1ماده 

موضوع قرارداد عبارتست از:

صدور بلیط شرکت هاي هواپیمایی خارجی و داخلی-1
صدور بلیط هاي چارتر در مسیر هاي داخلی و خارجی.-2
ردي و ایرانگردي.برگزاري و اجراي تورهاي جهانگ-3
برگزاري و اجراي تورهاي خاص (نمایشگاهی،آموزشگاهی،فرهنگی،...) -4
رزرواسیون هتل در سراسر ایران و جهان به صورت آنالین -5
خدمات اخذ روادید-6
CIPارائه خدمات -7

اخذ روادید ایران(میهمانان و گردشگران خارجی) .-7
صدور بیمه نامه مسافرتی -8



:مدت قرارداد2ماده 

به مدت یک سال تمام شمسی میباشد که در صورت رضایت طرفین با اعتبار این قرارداد از تاریخ
ابالغ مشتري قابل تمدید خواهد بود.

:نحوه رزرو جا و تهیه بلیط3ماده 

نامه به صورت کتبی به اطالع آژانس مشتري متعهد است اسامی مسافران را دقیقا برابر مندرجات شناسنامه و گذر-1
برساند.

آژانس متعهد است پس از دریافت اسامی اقدام به رزرو جا نموده و در صورت مثبت بودن رزرواسیون بلیط را -2
تهیه نماید.

جهت صدور بلیط هاي خارجی ارائه گذر نامه و ویزاي مقصد ضروریست-3

امور فی ما بین کتبا به آژنس معرفی نماید.مشتري متعهد است شخص معینی را جهت انجام -4

آژانس متعهداست تا پس از صدور بلیط،بلیطهاي صادرشده را درزمان مقتضی به مشتري تحویل نماید.-5

آژانس متعهد است یک نفر نماینده و یک خط تلفن مشخص را جهت هماهنگی صدور بلیط و حل و فصل -6
معرفی گردد.مسائل فی مابین بصورت کتبی به مشتري 

آژانس مکلف به تهیه بلیط در کوتاهترین زمان ممکن می باشد.-7

:نرخ خدمات4ماده 

قیمت بلیط ها بر اساس بخشنامه هاي شرکت هاي هواپیمایی خواهد بود.قیمت سایر خدمات طبق اعالم آژانس به 
مشتري و توافق فی ما بین می باشد.



:نحوه پرداخت5ماده 

روز نسبت به ارائه صورت درصد پس ازکسر مالیات آژانس در پایان هر،با کمیسیون طبق توافق دو طرف
اقدام نماید.ساب نسبت به تسویه بدهیحساب اقدام و مشتري متعهد است از تاریخ صورت ح

در صورت برگشت چک ظرف واگذاري مشتریان بعهده شرکت مسئولیت وصول چکهايتبصره:
ساعت تسویه خواهد شد 48مدت 

:نحوه ابطال و کنسل بلیط6ماده 

درصورتیکه مشتري بخواهدبلیطهاي صادرشده رابه هردلیلی تعویض ویاکنسل نمایدمبلغ استردادي پس ازکسر -1
جریمه هاي متعلقه براساس بخشنامه هاي شرکتهاي هواپیمایی مربوطه تعیین و الباقی به مشتري پرداخت خواهدشد.

زهاي چارتر غیر قابل استرداد می باشد.پروا-2

مسئولیت هر گونه خسارت ناشی از مغایرت مشخصات ارسالی آژانس با مشخصات شناسنامه یا گذرنامه که منجر -3
به صدور بلیط گردیده باشد به عهده مشتري خواهد بود.

عهده آژانس خواهد بود.مسئولیت هرگونه خسارت ناشی از بلیط صادر با مشخصات ارسالی از طرف مشتري ب-4

:فسخ قرارداد7ماده 

طرفین می توانند کتباً از یک ماه قبل جهت فسخ قرارداد اقدام نمایند.

:8ماده 

چک/ سفته به میزان ..................................ریال.به عنوان تضمین انجام تعهدات  شرکتبه منظور حسن
پرداخت می گردد و در صورت عدم واریز تعهدات نسبت به وصول  بدهی از محل چک/  قراداد به شاهین پرواز 

سفته  فوق الذکر اجازه  وصول به شاهین پرواز داده می شود .



نسخه در تاریخ ...................  تنظیم و بین طرفین امضاء و مبادله گردیده وهر دو نسخه 2ماده و 8ابن قرارداد در
.رداعتبار یکسان دا

شرکت  شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردي                       

شاهین پرواز سماء                                                                                ....................

مدیر عامل:........................مدیر عامل:                        


