
 

 2شماره  «اقرارنامه و تعهد نامه»

............... ...................شماره شناسنامه ........................... متولد...........فرزند. ......................در تاریخ ذیل حاضر گردید: آقای /خانم....

و بعد الحضور وفق مواد .........ی:................شماره ملی................... به آدرس:.................................... کدپست صادره از ................... به 

و روان و بی هیچ اجبار قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران در کمال صحت عقل و نفس و سالمت روح  1283الی  1259

        اقرار نمودند که یک دستگاه خودرو..............................کارکرده به شماره شاسی ..................................   و اکراه و اضطرار

...... رنگ............................با کاربری.................................... ........................شماره پالک شهربانی... .......................شماره موتور..........

..................... تحویل .......فی مابین با......مبایعه نامه را به صورت کامالً سالم و با کیفیت مطلوب و قابل استفاده مطابق با مفاد 

سالم آن را دارم. همچنین اقرار می نمایم که خودرو مذکور دقیقاً مطابق با  گرفته و بدینوسیله اقرار به تحویل کامل و

درخواست و نیاز و کیفیت مورد نظر اینجانب بوده و قیمت کارشناسی رسمی دادگستری و مفاد نظریه کارشناسی و ارزش 

آن منطبق با وضعیت فنی و شرایط موجود (..................به شماره.......................... مورخه....................) شدهپایه نقدی اعالم 

خودرو مذکور بوده و منطبق با عرف تجاری و کامالً منصفانه و تامین کننده کامل منافع و نقطه نظرات اینجانب می باشد. 

د به مالک در حال مذاکره جهت اخذ تخفیف در ثمن پرداختی خوواسپاری ملت  از سوی دیگر چون مطابق اطالع، شرکت

شرکت مذکور میباشد، لذا اگر مذاکرات فوق منتج به تخفیف در قیمت خودرو و استرداد بخشی از ثمن به اولیه خودرو 

بوده و به هیچ عنوان خود را در میزان وجوه استرداد شده در  واسپاری شود، میزان تخفیف مزبور متعلق به واسپاری ملت 

غیر مالی نسبت به مبالغ حاصل  ذی حق نمی دانم و متعهد میشوم که هیچگونه ادعای مالی و یا    نتیجه تخفیف، ذینفع و

 از تخفیف مزبور در هیچ مرجعی قضائی و اداری و انتظامی و غیره نداشته باشم. 

تمام و  (ر بودهواسپاری ملت تامین کننده تسهیالت موضوع معامله مبایعه نامه  فوق الذک )مزبور می نمایم تسهیالت  راقرا

 کمال دریافت و صرف تهیه خودرو مذکور شده است.

به درستی اقدام نموده و داد فی مابین با شرکت واسپاری ملت می نمایم که نسبت به انجام تعهدات خود در قرار تعهد

 رضایتم از سوی شرکتکه  می نمایم را ایفا نمایم. اقرار واسپاری ملت  بموقع تعهدات مالی و غیر مالی خود در قبال شرکت

به تمامی تعهدات خود وفق قرارداد به نحو احسن عمل نموده و ضمن واسپاری ملت  کامل است و شرکتواسپاری ملت 

                   اعالم میدارم هیچگونه مطالبه، ادعا و اعتراضی علیهواسپاری ملت  عقد خارج الزم منعقده بین خود و شرکت

و نخواهم داشت و حق هرگونه ادعای بعدی در ارتباط با مفاد این سند را از خود سلب و اسقاط  ندارمواسپاری ملت  شرکت

 نمودم.

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

 

 توسط خریدار در دفتر اسناد رسمی تکمیل و صادر میگردد

 


