نمونه قرارداد

ایران قانون
www.irlaw.ir

چاپ کتاب

www.irlaw.ir
ایران قانون

ایران قانون

نمونه قراداد چاپ کتاب

(قرارداد چاپ كتاب)

بي خ نييا /آقييا  ..................فرز ي  ..................دارا شناسيينا ش ش ي ار  ..................صييادر از  ..................تول ي
 ..................ساكخ ......................................................................................................................
و نا /آقا  ..................فرز  ..................دارا شناسنا ش ش ار  ..................صادر از  ..................تول ..................
ساكخ ..............................................................................................................................
ي شو در تاريخ زير قرارداد بش شرح ذيل نعق ي گردد:
كش ذيال بش ترت ب ولف و اشر ا
اد  -1وضوع قرارداد:
چاپ و ا تشار كتاب  ..................ي باش كش بش وس لش ولف ته ش ش و اشر تقبل چاپ و ا تشار آن گردي .
اد  -2ت راژ:
چاپ اول كتاب وضوع ايخ قرارداد بش زان  ..................سخش ي باش .
اد  -3حق التال ف:
اشر بابت حق التال ف كتاب وضوع قرارداد بلغي عادل  ..................درص از بها پشت جل كتاب را بر بنيا
 ..................سخش ت راژ تعه پردانت بش ولف بش ترت ب زير است:
الف -بلغ  ..................ريال هنگام تحويل تخ كا ل كتاب
ب -ي از بالغ باق ا  ،هنگام ا تشار كتاب.
پ -بق ش بلغ دو ا پس از ا تشار كتاب.
تبصر  -عالو بر حق التال ف فوق اشر تع اد  ..................سخش از كتاب را تق ي ولف نواهي يود و در قابيل
تاديش حق التال ف و كتابها وضوع ايخ تبصر ارائش رس ولف ضرور است.
اد  -4چاپها بع كتاب زبور و ا تشار آن ز نحصرا بش وس لش اشر ايخ قرارداد ا جام نواه ش و بهرحال
ارد.
ولف حق چاپ و ا تشار كتاب فوق را شخصا يا بتوسط ديگر
اد  -5ولف تعه ي گردد كش در هر تج ي چاپ ،طالب تاز را بير يتخ اول يش كتياب ب دزايي و هير گو يش
ورد تج ي ظر قرار ده .
تغ رات ديگر را ز كش در ز نش وضوع كتاب ربوطش پ ش آي در چاپها بع
اد  -6در هر تج ي چاپ از ح ث ت راژ و حق التال ف بر بنا ايخ قرارداد رفتار نواه ش .
اد  -7اشر كلف است ح اكثر تا چهار ا از تاريخ(تحويل كتاب از سو ولف بش اشر) سبت بش چاپ و ا تشار
آن اق ام اي ه چن خ در هر تج ي چاپ ز رعايت داد ايخ اد الزا ي است.
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اد  -8چنا چش بنا بش هر علت ،اشر از چاپ يا تج ي چاپ و ا تشار كتبا وضوع قرارداد بر اساس داد اد  7ايخ
قرارداد نوددار يا تعلل اي  ،ولف حق دارد جهت فسخ ايخ قرارداد اق ام ورزد.
اد  -9اشر ز حق است در صورتي كش ولف از تحويل تخ كتاب با تغ رات بع در آن بش وقع نود ا تناع
اي سبت بش فسخ ايخ قرارداد اق ام اي .
اد  -11چنا چش انتالفي در تدس ر و اجرا هر يك از واد ايخ قرارداد بروز اي وضوع انتالف بش نا /آقا
 ..................بش عنوان داور رضي الطرف خ ارجاع نواه ش و را داور برا طرف خ قاطع و الزم االجرا ي باش .
اد  -11هر گو ش قرارداد غاير در ايخ ز نش كش از طرف هر شخص حق قي يا حقيوقي ابيراز گيردد باطيل و از
درجش اعتبار ساقط است.
اد  -12ايخ قرارداد در  12اد و يك تبصر تنظ و ا ضا گردي و الزم االجرا است.

ا ضا

ولف

ا ضا

اشر

تاريخ.................. :

3

www.irlaw.ir

