
ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 

(հանձնման-ընդունման ակտ) 

ք. Երևան                                                                                                                                  _________ 2022թ 

_____________________________________________________________________________, __________________ ծնված՝ __թ.-

ին,  
                                                                                        (Անուն, ազգանուն, հայրանուն)                                                                                                                                                                           

Այսուհետ՝ «Վաճառող», մի կողմից, և «ԴԱՄՊՐԱԴԱՄ.ԱՄ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դուբովա Ելենա Վալերիևնա, 

ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Գնորդ», մյուս կողմից, կնքեցին սույն 

պայմանագիրը հետևյալի մասին. 

1. Վաճառողը Գնորդի սեփականությանն է փոխանցում, իսկ Գնորդը գնում է և վճարում ստորև նշված ապրանքի դիմաց, այսուհետ՝ 

«Սարքավորում»: 

2. Վաճառողը երաշխավորում է, որ Սարքավորումը պատկանում է իրեն սեփականության իրավունքով և ծանրաբեռնված չէ 

երրորդ անձանց իրավունքներով, ինչպես նաև ազատ է երրորդ անձանց պահանջներից, չի գտնվում արգելանքի, կալանքի 

տակ, վեճի առարկա չէ։ 

3. Ստորագրելով սույն Պայմանագիրը՝ Վաճառողը երաշխավորում է, որ Սարքավորումը պատկանում է Վաճառողին 

օրինական հիմունքներով, հանցագործության առարկա չէ և Վաճառողն իրավունք ունի իր հայեցողությամբ որոշված 

պայմաններով վաճառել այն։ 

4. Ստորագրելով սույն Պայմանագիրը՝ Վաճառողը հաստատում է, որ չունի գործունակության որևէ սահմանափակում, 

ամբողջությամբ հասկանում է Պայմանագրի պայմանները և գիտակցում է սույն Պայմանագրի կնքման հետևանքները։ 

5. Վաճառողը պարտավորվում է զերծ պահել Գնորդին ցանկացած պահանջներից, որոնք կարող են կապված լինել սույն 

Պայմանագրի ստորագրման հետ։ 

6. Սարքավորումը փոխանցվում է տեխնիկապես սարքին վիճակում/ ունի թերություններ (անհրաժեշտ է ընդգծել)։ 

7. Սարքավորման ընդհանուր արժեքը կազմում է _____________________________ ՀՀ դրամ։  

8. Սարքավորման նշված գինը համարվում է Կողմերի միջև համաձայնեցված դրույթ և ենթակա չէ փոփոխման, 

բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հայտնաբերվում է Սարքավորման այնպիսի թերություն, որը հնարավոր չէր հայտնաբերել 

սույն Պայմանագրի ստորագրման պահին։ 

9. Սարքավորումը ենթակա չէ վերադարձման Վաճառողին այն Գնորդին փոխանցելուց հետո. 
10. Սարքավորման հանձնումը Գնորդին կատարվում է սույն Պայմանագրի ստորագրման պահին։ Գնորդին Սարքավորման 

հանձնման և վերջինիս կողմից դրա ընդունման փաստը հավաստելու համար Կողմերի միջև լրացուցիչ հանձնման-

ընդունման ակտ չի ստորագրվում։ 

11. Սարքավորման հանձնման պահին իրականացվում է Սարքավորման արտաքին զննում և բաց տվյալների միջոցով կորած/

գողացված հեռախոսների ստուգում: 

12. Սարքավորման նկատմամբ սեփականության իրավունքը, ինչպես նաև դրա պատահական կորստի ռիսկը փոխանցվում է 

Գնորդին սույն Պայմանագրի ստորագրման պահից։ 

13. Կողմերի հարաբերությունները, որոնք կարգավորված չեն սույն Պայմանագրով, կարգավորվում են ՀՀ գործող 

օրենսդրությամբ։ 
  

№ 
Ապրանքի 

անվանում, մոդել
Գույն

Հիշողությա
ն չափ (գբ)

Կոմպլեկ
տ

IMEI կամ սերիական 
համար

Քանակ Գին
Արժեք 

(ՀՀ դրամ)

Վաճառող Գնորդ



ԱԱԱ ________________________________ 

_______________________________________________ 

Անձնագրի համար՝ _____________________ , տրված՝  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

«ԴԱՄՊՐԱԴԱՄ.ԱՄ» ՍՊԸ 

Հասցե՝ ՀՀ, քաղաք Երևան, Արշակունյաց 

պողոտա 49-22 

ՀՎՀՀ՝ 02299428 

Բանկ՝  

հ/հ՝  

_______________________/_______________________/ 
ԱԱԱ

/անուն, ազգանուն/ 

Տնօրեն 

                                                 ___________________/
Դուբովայա Ելենա Վալերիևնա


