
 بسمه تعالی

   تاریخ:

   شماره:

 قرارداد خرید کابینت:

................................ که در این قرارداد به  ایع تولیدی کابینتمابین صن 31...../....../...... این قرارداد در تاریخ

 .................................................. / شرکتخانم شنده نامیده می شود از یکطرف و از طرف دیگر آقای/روعنوان ف

 .........................................................................................به آدرس و تلفن: .....................................................

 که منبعد در این قرارداد خریدار خوانده می شود بشرح زیر منعقد می گردد

 ویژگی مشخصات سفارش ردیف ویژگی خصات سفارشمش ردیف

  قرنیز 33  کابینت آشپزخانه 3

  دستگیره + مگنت 32  مشخصات درب 2

  مایکروفر++ فر+ گاز+ هودسینک 31  مشخصات صفحه 1

  جک 34  یونیت زیر سینک 4

  نوع و جنس تاج 5

 کد رنگ 35

  درب

  نما  زیر چراغ 6

  صفحه  نوع پایه 7

  انواع اکسسوری 8

 ارتفاع کابینت 36

  زمینی

  دیواری  ریل 9

     لوال 31



 بهاء سفارش:

مجموع هر متر کابینت زمینی و دیواری طبق سفارش فوق به میزان هر متر طول ........................ ریال می 

باشد. که متراژ تقریبی این کار با توجه به طراحی مورد تائید طرفین در حدود ................................. می باشد 

ر مجددا محاسبه می گردد و با توجه به متراژ و جمع هزینه های جانبی که به و متراژ دقیق بعد از پایان کا

 پیوست این قرارداد می باشد، برآورد کل مبلغ طبق فرمول زیر می باشد.

 

 ......... ریال.................................... = قیمت کل ..............( + هزینه های متفرقه.............* قیمت هر متر ................)متراژ کل

 ریال............................... قیمت کل.......................... * درصد حمل و نصب ............. = قیمت نهایی قابل پرداخت مشتری.....

 

 توضیحات: متراژ کابینت به شرح ذیل است:

 محاسبه می گردد. %61سانتی متر یا  61 تر(م سانتی 55و عمق  91مینی )ارتفاع یک متر طول کابینت ز -3

 محاسبه می گردد. %41سانتی متر یا  41 تر(م سانتی 11و عمق  71)ارتفاع  دیوارییک متر طول کابینت  -2

 محاسبه می گردد. %91سانتی متر یا  91حداقل  تر(م سانتی 51و عمق  91)ارتفاع  اوپنیک متر طول کابینت  -1

 محاسبه می گردد. %381سانتی متر یا  381 تر(م سانتی 61و عمق  241الی  221)ارتفاع  کابینت کمدییک متر  -4

 گردد.محاسبه می%81یا متر سانتی81 متر(سانتی 11و عمق  341الی  321تفاع )ار یک متر طول کابینت ویترین ساده -5

و حجم  %25قیمت کابینت و نمای دوبل  %21میل  36ی نمای اضافه بر اساس متر مربع می باشد. نوع محاسبه نما -6

 5قیمت کابینت محاسبه می گردد و اگر نوع ورق هایگالس و یا ابعاد کوچک با قیمت باال باشد بهدرصد فوق  %11دار 

 درصد اضافه می گردد.

 می باشد. %41*  (61+61و کنجی دیواری ) %61 * (91+91کنجی زمینی بیرون در بیرون ) -7

 متر کابینت یک عدد کشو می باشد. 5/2تعداد کشوهای بکار رفته به ازای هر  -8

 ریال اضافه قیمت گرفته شود. 32111در هر کشو اضافه به ازای هر سانتی متر کشو  -9

 ریال جداگانه محاسبه شود. 32111بابت یونیت پی وی سی زیر سینک به ازای هر سانتی متر  -31



به کابینت هوایی اضافه شود و باالی یخچال با  %31سانتی متر ارتفاع بیشتر کابینت هوایی باید  31به ازای هر  -33

 عمق هوایی هم همانگونه به میزان درصد هوایی محاسبه می گردد.

را به کارفرما تحویل سازنده موظف است از تاریخ دریافت پیش پرداخت به مدت .......................... روز ساخت و نصب  -32

داده و کارفرما نیز محل نصب کابینت را جهت تحویل کار آماده سازی نماید. در غیر این صورت اگر هر کدام از طرفین به 

 .د.......... ریال بابت خسارت به طرف مقابل پرداخت نمایبلغ ...........................تعهد خود عمل ننمایند موظفند به ازاء هر روز م

 %25فقره چک هنگام تنظیم قرارداد دریافت می گردد که تاریخ چک ها  2نقدی و الباقی طی  %51طریقه پرداخت  -31

آن پس از حمل و الباقی در پایان نصب دریافت می گردد. در صورتی که شرایط پرداخت به صورت دیگری توافق گردد 

 ان قرارداد در بند توضیحات ذکر شود.شرایط پرداخت در پای

ساعت پس از قرارداد حق  24قرارداد نماید، حداکثر تا در صورتی که کارفرما )سفارش دهنده( بخواهد تغییر یا نسخ  -34

طبق سفارش کارفرما در جریان خواهد بود با توجه به مراحل  فسخ به او داده می شود. در غیر اینصورت از آنجایی که

 پیشروی کار ملزم به پرداخت خسارت به مجری کار می باشد.

تهیه نقشه اجرائی، پیش فاکتور و هزینه های جانبی آشپزخانه پس از انجام اندازه گیری های الزم و توافق با خریدار  -35

 به تائید طرفین برسد. که به پیوست قرارداد می باشد حتما باید

 تهیه و ساخت کابینت های آشپزخانه طبق مدل و رنگ ذکر شده در نقشه سفارش بر اساس استاندارد. -36

 پرداخت کلیه حقوق دولتی که قانونا به این قرارداد تعلق می گیرد بعده مشتری می باشد. -37

ا تسویه حساب کامل تلقی می شود نپردازد، عمال سفارش دهنده مادامی که آخرین مبلغ بدهی خود را که اصطالح -38

جنس دریافتی را به رسم امانت نزد خود داشته که بدین ترتیب سفارش گیرنده در وصول طلب خود عندالزوم می تواند آن را 

 کارگاه( بدهکار خارج تا دریافت طلب ممکن شود.-از محل استفاده )خانه

............ درصد می باشد. و ضمنا حمل کاال از طبقه همکف به باال با هزینه اجرت حمل و نصب و طراحی ........... -39

 خریدار انجام می گیرد.

برگ تنظیم که هر نسخه حکم واحد را داشته و طرفین با آگاهی و تائید و امضاء مفاد  چهاراین قرارداد در دو نسخه و  -21

 آن متعهد به اجرای شرعی و قانونی آن هستند.

وسائل مورد نیاز مصرفی در سفارش مانند )دستگیره، لوال پمپی، المپ هالوژن، ریل، جک، هود، سینک و گاز( هزینه  -23

 در صورت تهیه توسط سفارش گیرنده جدا از مبلغ ساخت کابینت محاسبه خواهد گردید.

 تعیین شده هیچگونه اعتبار قانونی ندارد. اعتبار این قرارداد بمدت ................................ بوده و بعد از پایان مدت -22



ا ز، یخچال، فر و مایکروفر و سینک رگا خریدار باید در زمان سفارش کابینت ابعاد و اندازه تجهیزات آشپزخانه از قبیل -21

 به فروشنده اعالم نماید.

 

 توضیحات:

 

 

 

 

 

 امضاء پیمانکار        مضاء کارفرماا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 پیش فاکتور کابینت

 تاریخ: .............................................     ................................ :نام خریدار

 مبلغ کل به ریال مبلغ واحد به ریال تعداد/متراژ شرح ردیف

    کابینت زمینی 3

    کابینت دیواری ارتفاع ............. 2

    کابینت دیواری ارتفاع ............. 1

    دو پلهکابینت دیواری  4

    کابینت زمینی 5

    اوپن 6

    11قدی عمق کابینت  7

    45کابینت قدی عمق  8

    61کابینت قدی عمق  9

    ویترین دیواری بلند 31

    ویترین قدی 33

    میلیمتر 36نمای  32

    یمترمیل 12نمای  31

    نمای حجم دار 34

    صفحه 35

    ستون 36

    تاج اضافه 37

    کنجی زمینی 38

    کنجی دیواری 39

21     

23     

22     

    جمع

 

 امضا فروشنده        امضا خریدار



 هزینه های جانبی کابینت

 تاریخ: .............................................     ................................ :نام خریدار

 مبلغ کل به ریال مبلغ واحد به ریال تعداد/متراژ شرح ردیف

    پلیمر 3

    کشو اضافه 2

    هزینه نصب یراق آالت و تجهیزات 1

    هزینه شیشه 4

    هزینه نورپردازی 5

    هزینه اتصاالت خاص و حرفه ای 6

    ریل 7

    لوال 8

    جک 9

    قرنیز 31

    پایه 33

    دستگیره 32

    مگنت 31

    صفحه کورین/ کوارتز / ...... 34

35     

36     

37     

38     

39     

21     

23     

22     

    جمع

 

 امضا فروشنده       امضا خریدار 


