شركة ايجل التجارية
تليفون 02005760010 /
فاكس 0115035170 /

بيع وصيانة وايجار وقطع غيار آالت التصوير

عقد ايجار

الموافق
أنه في يوم
أوال  :شركة ايجل التجارية
ويمثلها في هذا العقد السيد :

 100 /قد تم االتفاق بين كل من :
( طرف أول )
بصفته :

/

(طرف ثانى )

ثانيا  :شركة/

التليفون/
بصفته :

العنوان /
ويمثلها في هذا العقد السيد :

تمهيــــــــــــــــد
أقر الطرفين بأهليتها للتعاقد والتصرف حيث ان الطرف االول يمتلك االت تصوير
مستندات ماركة كونيكا مينولتا ويرغب الطرف الثانى فى ايجار احدى هذة االالت
واتفق الطرفان على مايلى.

البند األول :
التمهيد السابق جزء ال يتجزء من هذا العقد ومكمل لة

البند الثانى :
يمتلك الطرف االول آالت تصوير مستندات تعمل علي الورق العادي وبياناتها :
م

الموديل

رقم الشاسية

قيمة

يلتزم الطرف االول بموجب هذا العقد بالقيام بأعمال الصيانة الدورية آلالت موضوع
العقد  .باإلضافة إلي تلبية األعطال المفاجئة في خالل  30ساعة .

البند الرابع :
ال تقل فترة االيجار عن ستة اشهر.
مدة هذا العقد تبدأ من ( ) من شهر

سنة  100إلي ( ) من شهر سنة 100

البند الخامس :
جنيه ( فقط
يقوم الطرف الثانى شهريا بسداد مبلغ
االف نسخة وما يزيد عن ذلك تحسب النسخة
بواقع

البند السادس :

جنيها مصريا ال غير)
قرش مصرى فقط

قيمة هذا العقد تشمل ايجار االلة و قطع الغيار و مستلزمات التشغيل ماعدا الورق

البند السابع :
ال يحق للطرف الثانى خصم أي أجزاء من قيمة العقد في حالة عدم تشغيل برغبته أو
بسببه خالل الفترة الثابتة بالعقد .

البند الثامن :
يتحمل الطرف الثانى أي خسائر أو تلفيات ناتجة عن سوء االستخدام أو اإلتالف أو
التلف نتيجة الحوادث أو الحيوانات القارضة أو ارتفاع مستوي الجهد الكهربي  .على
ان يحدد الطرف االول قيمة هذة التلفيات.

البند التاسع :
فى حالة تبديد الطرف الثانى لاللة يلتزم بسداد قيمة االلة موضوع التعاقد

البند العاشر :
يتجدد هذا العقد من تلقاء نفسه بعد انتهاء مدته  ،ويحق للطرف االول زيادة قيمة العقد
سنويا بنسبة باآلتفاق مع الطرف الثانى وفى حالة رغبة احد الطرفين فى انهاء
التعاقد علية ابالغ الطرف االخر بمدة التقل عن شهر .

البند الحادى عشر :
قيمة هذا العقد ال يشمل ضريبة المبيعات

البند الحادي عشر :
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها .

الطرف األول

الطرف الثاني

االسم :

االسم :

التوقيع :

التوقيع :

الخاتم :

الخاتم :

