
 

  (بسمه تعالی )  
 

 شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان استان اصفهان

 (صمدیه غربی – 14پروژه فرهنگ   )
 
 

 ..................... ........................................دارای کد ملی   ..........................فرزند   ......................................................اینجانب  ا سالم ،ب 

 .......................................................... منزلتلفن  .... ..............................................تلفن همراه  ......... .....................شماره شناسنامه  

 .. ................................................................................................ه آدرس ب  ................ بانک ........................................شماره حساب 

                     ........................................................منطق ه  / پرورش ناحیهآموزش و از    ................................................... (الزامی ) کدپستیو 

                .........................................(  ..................سهام داری)با شماره عضویت              نیستم      هستم       :سهامدار شرکت 

ثبت ن ام   و قبول شرایطاطالعیه مربوطه مطالعه ضمن  ،ام     ننموده   ام      شرکت واحد خریداری  نموده قبالً از

 در ریال بابت واریزی نوبت اول ..................................................................مبلغ پرداختبا   ،14فرهنگ  در پروژه مسکونی

تقاض امندم ن ام اینجان ب را در    ( ب ر اس اس پرین ت واری زی    ) .................................ساعت  ........................................تاریخ 

و درصورت امکانِ اف زای  واح دها ب ا موافق ت ش هرداری      قرار دهید  ذکر شدهپروژه  درمشارکت لیست متقاضیان 

 . امتیاز مربوطه متعلق به شرکت خواهد بود 

 :تعهدات اولیه  
 

درصورتی که پرداخت های بعدی توسط اینجانب مطابق با برنامه اعالم شده از طرف شرکت نباشد ، پرداخت های فوق، حقی برای -1
شرکت اختیار دارد بدون مراجعه به مراجع قضائی واحد مربوطه را به فرد دیگری در این صورت  اینجانب در پروژه ایجاد نمی نماید 

   .و یا در اختیار شرکت قرار دهد واگذار 
 .مفاد اطالعیه مربوطه مورد قبول اینجانب می باشد -2
  .مفاد قرارداد حاکم بر موضوع خواهد بود مبلغ پرداختی صرفاً بابت یک واحد آپارتمانی اقدام شده و - 3
و در این صورت حقی واحدها اقدام نماید و یا متراژ افزای  یا کاه  تعداد  ، های اولیهشرکت اختیار دارد در مورد تغییر نقشه  - 4

 .گردد برای اینجانب ایجاد نمی
تومان ، هر روز یک امتیاز تعلق می گیرد که پس از پایان  0.1.....0به ازای هر به تمامی پرداخت ها از شروع ثبت نام قطعی  - 5

 . کار ، اولویت انتخاب واحد بر اساس امتیاز متعلقه خواهد بود
   

                                                                                                           
 
 

 تشکربا                                                                                                                                                
 

 ........./......../..........تاریخ                                                                                        :مدارک مورد نیاز 

 کپی کارت ملی -1 

 امضاء                                                               کپی شناسنامه                                                                           - 2


