
 

 
 
 

 نمونه قرارداد اجاره خودرو سواری

 

 موجر :

متولد  ختاری به ……… شهر از صادره. ………… شناسنامه شماره به ……… فرزند …………./ خانم  یآقا

 ……………   شغل  ………………………ساکن  …………… یمل ی شماره به ………

 

 : مستأجر

 متولد ………. شهر  از صادره ……………شناسنامه  ی بشماره ……… فرزند …………/ خانم  یآقا

 …................ شغل ………………………… ساکن ……….…… ملی شماره به ………

 

 اجاره : مورد

  ………………از نوع  یو راهساز یآلات کشاورز نی/ ماش یسوار ری/ غ یسوار لیدستگاه اتومب کیششدانگ  تمام

 به ……………موتور  دارای ……………شناسه خودرو  ی شماره به ………… ستمسی با ………… مدل

سند  بقموجر ط ملکی …………… یانتظام یرویماره نش به و …………… رنگ به و ……… شاسی شماره

 مهیو کارت سوخت و ب یمتعلقات و لواحق و توابع و نمائات و لوازم آن و کارت شناسائ عجمی با و ……………..…

 اقرار به تصرف و قبض نموده است. وی و شد داده ………......…و سالم به تصرف و قبض مستأجر جهت  حینامه که صح

 

 

اجاره خودرو ایرنت کار 



 

 
 
 

 اجاره نامه: مدت

 سند . نیا میتنظ ختاری از ابتداء از. ………………………مدت  به

 

 : یپرداخت یالاجاره  مال

 است موظف مستأجر که ریال …………/ ماهانه  یمدت بالا از قرار روزانه / هفتگ یتمام برای ریال ……...… مبلغ

موجر حق فسخ مورد  دیسر رس خیصورت ظرف ده روز پس از تار نیا ریدر غ دینما افتیدر دیو رس دنمای پرداخت موجر به

 اجاره را خواهد داشت .

 

 : شروط

 وجه نداشته است و ندارد . چیبه ه ریمورداجاره را به غ یمستأجر حق واگذار -1

 مورد اجاره بعهده مستأجر است . لهیوس یو جزئ یکل راتیتعم -2

مورد اجاره )بداهتاً با توجه به نوع خودرو (  یمشاغل اتیمال نیو همچن یشهردار انهیعوارض سال نیسوخت و همچن هیته -3

 باره در زمان و مدت اجاره به عهده مستأجر است . نیمربوطه در ا یها نهیو پرداخت مخارج و هز

 کند . یو آن را چک بازرس دینما دیاز مورد اجاره بازد کباری یاهفته دیحق دارد در صورت صلاح د هیقلن لهیموجر وس -4

 . باشدیدر زمان و مدت اجاره به عهده مستأجر م لهیوس یها یجرائم و خلاف هیپرداخت کل -5

 

اجاره خودرو ایرنت کار 



 

 
 
 

خصوص  نیو در ا باشدیخودرو به عهده مستأجر م مهینامه خودرو و انعقاد هر گونه قرارداد در خصوص ب مهیب دیتمد -6

ز چک ا افتیبصورت در اینقداً  یامهیب یهاخسارات و غرامات هیموجر جهت اخذ کل لیضمن العقد موضوع سند، نامبرده وک

 است . یدفاتر اسناد رسم رو امضاء هر نوع سند د میو تنظ مهیب یهاشرکت

و سالم همراه با اخذ مفاصا حساب  حیخودرو را صح باشدیمستأجر موظف م ه،ینقل لهیپس از انقضاء مدت اجاره وس -7

 دهد . لیبه موجر تحو« بداهتاً با توجه به نوع خودرو »  یمشاغل اتیو مال ی، شهردار یجرائم و خلاف

 …………مبلغ  یستی، با دیننما لیچنانچه مستأجر مورد اجاره را به موجر تحو هینقل لهیپس از انقضا مدت اجاره  وس -8

 .دنمای پرداخت موجر به روزانه صورت به المثل اجرت بعنوان ریال

و مورد اجاره امانتاً در مدت اجاره  باشدیم یاو نسبت به مورد اجاره امان دیداند که  یو کامل م قیمستأجر به طور دق -9

 نیاز ب تیو خواهد بود و مسئول باشدیآن م یلذا نامبرده مسئول حفظ و نگهدار دیمنفعت نما فاءیشده است تا است یو لیتحو

 . باشدیبوده و م یبه عهده و یکل ای یآن به طور جزئ یرفتن احتمال

 

 . یشمس هجری ……/  …/  … خیبتار

 

اجاره خودرو ایرنت کار 


