قرارداد اجاره

این قرارداد فیمابین:
مسرررتأجر ..........:فرزنرررد .........بررره شرررماره شناسرررنامه .......................بررره
نشانی..................:
موجر ........ :فرزند  .....به شرماره شناسرنامه ......................بره نشرانی .... :از
سوی دیگر طبق مواد و شرایط زیر منعقد گردید:
ماده یک – موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره
عبارت است از اجاره یرک طبقره از سرهطبقره آپارتمران مشخصرا طبقره
 ................به مساحت حدودا  ....مترمربرع در پرال  ....فرعری از  ...اصرلی
مفروز و مجزا شده از پال  ...اصلی واقع در بخش  ....جهت استفاده برای
شرکت مستأجر الزم به ذکر است مستأجر از کاربری مسکونی محل اجاره
مطلع و حق نصب تابلو به هر نوع و شکل بههیچوجه را نخواهد داشت.
ماده دو -متعلقات مورد اجاره
 .3-4تعداد اتاق.......................................... :
 .3-3برق اختصاصی/شماره کنتور.......... :
 .3-3آب/اختصاصی/شماره کنتور.......... :
 .3-4گاز/اختصاصی/شماره کنتور.......... :
 .3-8تلفن اختصاصی............................. /
 .3-6مورد اجاره پارکینگ...................... :
 .3-7مورد اجاره انباری...................... :
 .3-9کولرگازی...................... :

 .3-8سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطره کره جهرت اسرتفاده بره
رؤیت مستأجر رسیده و موردقبول قرارگرفته است.
تبصره  :۳حسب توافق طرفین محاسبه هزینههای مصررفی مشرتر
برق ،گاز بر اساس پرداختی مستأجر  ..........میباشد.

آب،

ماده سه – مدت اجاره
مدت این قرارداد از تاریخ  ...........................تا تاریخ .......................بره مردت
یک سال شمسی میباشد.
تبصره  :2پس از انقضاء مدت قرارداد ،در صرورت رضرایت کتبری طررفین
مدت قرارداد برای یک دوره یکساله دیگر قابل تمدید خواهد بود و اعالن
شفاهی مسموع نمیباشد.
تبصره :مستأجر مکلف است در تاریخ انقضاء اجاره نامه و یرا اعرالن کتبری
مبنی بر عدم تمایل به تمدید قرارداد نسبت به تخلیه اقدام ،در غیرر ایرن
صررورت در اجررزاء هررر روز تررأخیر در تخلیرره مبلررغ  .......................ریررال
می بایستی در حق موجر پرداخت نماید .در مورد سایر تخلفات مستأجر از
تعهدات مندرج در این قرارداد نیز ایرن خسرارت قابرل مطالبره و کسرر از
ودیعه ماده بعد امکانپذیر است.
ماده چهار -مبلغ ودیعه
توافق گردید مبلغ  ........................ریال بهعنوان ودیعره بابرت رهرن کامرل
محل مورد اجاره برای تمام مردت قررارداد ،از سروی مسرتأجر بره مروجر
پرداخت گردد .بدیهی است مبلغ ودیعه مذکور پس از اتمام مدت قررارداد
(موضوع ماده  )۱یا فسخ قرارداد بعرد از تخلیره و تحویرل کلیرد برا کسرر
هزینه های احتمالی و خسارات مندرج در تبصرره  2مراده  ۱بره مسرتأجر
پرداخت و عودت داده خواهد شد.

ماده پن  -تسلیم مورد اجاره
موجر در تاریخ  ...........................مورد اجاره را با تمام توابرع و ملحقرات آن
جهت استیفاء به مستأجر تحویل داد.
ماده شش -سایر شروط
 .6-4مستأجر مکلف است به نحو متعار از مورد اجاره استفاده نماید.
 .6-3پرداخت هزینه های مصرفی آب /برق /گاز/تلفن مورد اجاره به عهده
مستأجر میباشد که در تبصره ماده  2قید شده است.
 .6-3مستأجر حق انتقال مورد اجاره را ،مشاعا یا مفروضا جرزء و یرا کرل
بهصورت وکالت یا نمایندگی مدیریت یا هر عنوان دیگر ندارد.
 .6-4مستأجر متعهد است در زمان تخلیه ،مورد اجاره را به همان وضعی
که تحویل گرفته به موجر تحویل داده و رسید دریافت نمایرد .در صرورت
تخریررب یررا خرابرری برره هررر نحررو مرروجر مرریتوانررد خسررارت را از محررل
قرضالحسنه کسر و مابقی مبلغ را پرداخت نماید.
 .6-8موجر ملزم است در زمان تخلیه ،نسبت به استرداد قرضالحسنه یرا
ودیعه دریافتی از مستأجر ،با اخذ رسید اقدام نماید.
 .6-6هرگونه بدهی مربوط به مورد اجاره ازجمله آب ،بررق ،گراز ،تلفرن،
مالیات ،بیمه ،عوارض و یا سایر متعلقات تا تاریخ تحویل مورد اجراره کرال
به عهده موجر میباشد.
 .6-7تمدید قرارداد اجاره فقط با توافرق کتبری طررفین قبرل از انقضراء
مدت قرارداد ممکن است.
 .6-9این قرارداد تابع مقررات جاری قانون مدنی و قانون روابرط مروجر و
مستأجر  ۳۱۱۳در باب امال

مسکونی خواهد بود.

 .6-8موجر هیچ گونه مس ولیتی در قبال موارد قانونی مربوط به مسرتأجر
در اداره بیمه ،دارایی را ندارد.
 .6-41مستأجر میبایستی در هنگام تخلیه و اخذ ودیعه رهرن نسربت بره
ارائه مفاصاحساب مالیاتی و تأمین اجتماعی به تاریخ روز اقدام نماید.
 .6-44نظر به اینکه مورد اجاره قسمتی از کل مجموعه پال

 ....میباشرد

لذا مستأجر متعهد به رعایت کلیه ش ونات اسرالمی و اداری در چرارچوب
ضوابط قانونی بوده و در صرورت برروز مشرکالت و هرگونره ادعرای ثالرث
نسبت به عملکرد مستأجر ،مس ولیتی متوجه مروجر نبروده و پاسرخگویی
صرفا بر عهده مستأجر در کلیه مراجع انتظامی و قضایی میباشد.
 .6-43نظر به اینکه اتاق ( SERVERشبکه کرامپیوتری) کرل سراختمان
واقع در واحد مذکور میباشد موجر اجازه تردد به محرل مرذکور را داشرته و از
این بابت اعتراضی از طر مستأجر مسموع نمیباشد.
 .6-43مستأجر هیچگونه ادعائی نسبت بره مرورد اجراره اعرم از مالکیرت ،حرق
کسب و پیشه و غیره ندارد.
ماده هفت-تعداد مواد و نسخ قرارداد
این قرارداد در  ۱ماده و سه تبصره در  2نسخه تنظیم گردیده و تمام نسرخههرا
پس از امضاء ارزش و اعتبار یکسان دارند.
امضاء موجر

امضاء مستأجر

امضاء شاهد اوآ

امضاء شاهد دوم

