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 سیبیتا  وزن کاهش  برنامه نمایندگی اعطای قرارداد

 ........................ بهخانم/آقای   و  سیییییبیتاکاهش وزن  دکتر فرید ذاکر طراح برنامه   مابین  قرارداد  این
 .گرددمی منعقد  ذیل  شرایط  با و نماینده  عنوان

  باشد.می.................  شهر  در  سیبیتا  وزن کاهش  برنامه نمایندگی اعطای  موضوع قرارداد (  1

مدت قرارداد از تاریخ ................... در صییییورت ا راز شییییرایط مندرر در قرارداد  به شیییی ل    (2
 .باشدالعمر میمادام

 .باشد  دارا   برای فعالیت را  الزم  قانونی  مجوز  الزم است نماینده (  3

 ( اخذ نمایندگی سه ش ل دارد: 4
 پرداخت اولیه سی میلیون تومان + ده درصد از درآمد ماهانه )پس از کسر مخارر(  –ش ل اول 
 پرداخت اولیه پنجاه میلیون تومان + پنج درصد از درآمد ماهانه )پس از کسر مخارر(   –ش ل دوم 
 میلیون تومان )بدون درصدی از درآمد ماهانه(  هفتادپرداخت اولیه  –ش ل سوم 

 
 :  در بانک پارسیان م فرید ذاکر ساب بان ی سیبیتا به نا

 02000017313005شماره  ساب: 
 IR330540104302000017313005شبا:  

 6221061071741146کارت بان ی: 

 سیییوی  از  مبلغ تعهد شیییده )پنج یا ده درصییید درآمد( مربوط به ماه قبل  اول هر ماه   روز هفت در طی  (5
 .  شودمی  واریز  به  ساب سیبیتا نماینده

گیرد  های برنامه سییبیتا در اختیار نماینده قرار مینامهشییوه مطالب آموزشیی و مسیتندات و اطاعات و  (6
  مقررات  شیودمی  متعهد نماینده  و  داشیته  را   امانت   م  تا با روش و روی رد سییبیتا آشینا شیود. این مطالب

ار بنیدد تیا مطیالیب و مقیاالت برای هیای الزم را بیه کی بینینمیایید و همیه تمهییدات و پیش   رعیاییت  را   داریامیانیت
 استفاده کاری و تجاری در اختیار دیگران قرار نگیرد.



های کاری خود را در اختیار نماینده قرار  دهد و تجربههای الزم را به نماینده ارائه می( سییییبیتا آموزش 7
 دهد و در طی مدت هم اری پاسخگوی سواالت نماینده خواهد بود.می

 تاست.یکند که هم ار یا نماینده برنامه سیبمی ذکرسربرگها و صف ات اینترنتی خود  درنماینده (  8

 ( نماینده اجازه واگذاری نمایندگی سیبیتا را به افراد و مراکز دیگر ندارد.  9

 شیخصیی  هبابرنام  را   سییبیتا متد یا   تواند متد سییبیتا را به تنهایی مورد اسیتفاده قرار دهد ومی ( نماینده10

 .های خود م دودیتی نداردخاقیت  و هاایده کارگیری  به در و تلفیق کند خود

 شخص  هیچ  نمایندگی سیبیتا را به  نماید عمل خود  تعهدات به  نماینده کهمادامی    گرددمی  متعهد ( سیبیتا11
 .  ننماید عرضه نمایندگی  ت ت منطقه  در دیگر

شیود تا مراجعین خود را شیخصیا در اپلی یشین  سییبیتا به نماینده داده می( دسیترسیی الزم به اپلی یشین  12
 سیبیتا ثبت نام نماید.

 یابد.( یک صف ه از سایت سیبیتا به معرفی نماینده اختصاص می13

تعهدات نماینده تا ت میل  به دلیل عدم ا راز شیییرایط مندرر در قرارداد  در صیییورت خاتمه قرارداد( 14
یابد  هرچند مدت قرارداد تمام شییییده باشیییید و تعهدات  اند ادامه می ثبت نام کردهبرنامه مراجعینی که قبا

غیرمشیییهود در جهت  فر  رمت نام و اعتبار سییییبیتا به صیییورت نام دود در  یطه مسیییئولیت نماینده  
 .باشد. سیبیتا نیز مورف است همواره  رمت نام و اعتبار نماینده را  فر نمایدمی

ها و ضیمائم دیگر و مطالب و مقاالت و پرسیشینامه( در صیورت خاتمه قرارداد  نماینده الزم اسیت همه 15
ها و اسیناد مربوط به برنامه سییبیتا را عودت دهد و از آن به بعد به هیچ وجه مورد به طور کلی همه فایل

 استفاده قرار ندهد.

 و  تخطی و این که هرگونه  طرفین  برای  آن بودن نافذ  و  قرارداد روشیییینی  و  صییییرا ت  به  توجه  ( با16
  خسیییارت   جبران  به ملزم متخطی  و  کننده  عدول  لذا   گرددمی زیان  و  خسیییارت  بروز  موجب آن  از  عدول
 فصیییل  و   ل  مسیییائل مذاکره با که  مواردی و در باشیییدمی دیگر  طرف  رضیییایت  جلب تا مادی یا معنوی
مراجع    م  صیورت  این غیر در  و  فصیل خواهد شید  و   ل  موارد  الطرفینمرضیی  َ َ م طریق  از نگردد

  .باشدمی نافذ و  االجرا الزم طرفین  برای دادگستری

 مفاد  از آگاهی  و سیامت طرفین و  صی ت کمال در.....................  مورخ  در بند 16قرارداد شیامل   این
 تأیید  را   آن  وصیییول  و باشیییدمی طرفین نزد  بوده و  وا د   م  دارای  نسیییخه هر دو که  نسیییخه دو در  آن
  .باشدمی  االجرا  الزم طرفین  به  نسبت و گردید  جاری و منعقد  نمایندمی

 

 نماینده  امضاء                   نمایندگی واگذارکننده  امضاء


