
 

 

 فرم تقاضای اخذ نمایندگی
 

 FO05001-00شماره مدرك:

 10/04/1396تاریخ بازنگری:

 4  از  1 صفحه

 

 

 

 مشخصات متقاضی : -1

ستان ر.......   شه.........استان ........... در شرکت مايان ديزل نمايندگي احداثبا مشخصات زير متقاضي  اين شرکت /اينجانب 

 ................................  مي باشم.

  ...................... : شماره ثبت /مهاسنانششماره  ................... نام پدر : : .............................................نام شرکت /خانوادگينام و نام 

 ...... دين.............. :  ........................... ميزان تحصيالت  ..................... محل صدور :تاريخ تولد : ....................... کد ملي :.............................. 

 سوء پيشينه:  دارم                        ندارم

 :/ ملك ( زمين فضای فيزیكی )اطالعات  -2

 نوع كاربری زمين :

 نوع: ......................                    ساير                 تجاري و ساخته شده                کشاورزي         باير :          

                                                                                  زمين....................متراژ بر   .........  X مورد نظر : ............... متر مربع  ابعاد :......... زمين            اژ ملك متر

 نوع مالكيت :

             ........................... نوع:              اجاره اي                   ساير                  اي      نامهقول            سند ثبتي         

  ....................................................................................................................................................................: ملك مورد نظرآدرس 

 ................................. يتسپکد  ................................................................................................................. آدرس جهت مكاتبات :

 .....................................2همراه .............................. : 1همراه................................... فاکس :   .................................. : تماستلفن 

  .................................................:) ريال ( سرمايه گذاري توان مالي

            ..................................نوع وثيقه : ...................        .....................................  : )ريال ( وثيقهميزان 

  ................................)سال (: ...  سابقه فروش )سال ( :  .....................................        سابقه خدمات پس ازفروش

  ........................داريد يا بايد جذب کنيد؟ .................................جهت خدمات پس از فروش  ي آماده بكاروآيا نير

 

 سابقه )سال( نوع سابقه مرتبط

   

  

 : موجود امكانات -3    
 دیواركشی  .1

  تعميراتی و یا مغازه های سوله .2

  نمایشگاه .3

 اداری  فضای پذیرش و .4

  رانندگان برای رفاهیبخش  .5

  انبار .6

  سبز فضای .7

 تلفن             گاز                    برق                           آب .8

 

 
 

 

 

 داردن ددار
 تعداد / متراژ



 

 

 فرم تقاضای اخذ نمایندگی
 

 FO05001-00شماره مدرك:

 10/04/1396تاریخ بازنگری:

 4  از  2 صفحه

 

 

 

 
 

 توضيحات تكميلی ملك پيشنهادی

  

 

 

  

 

 

 كروكی محل مورد نظر: -4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انمايرد شررکت م گردشده معلو ه در هر مرحله اي خالف موارد ياده امضاء و اثر انگشت متعهد مي گردم چنانچمطالب فوق بوسيل تصحاينجانب ضمن   -5

 اشم .بمي  مايانمي تواند نسبت به لغو امتياز اعطاء شده اقدام نمايد و اينجانب مكلف به جبران خسارتهاي احتمالي وارده به شرکت 

 ايجاد نمي نمايد. ديزل مايان براي شرکتجهت اعطاي نمايندگي ونه تعهدي را اخذ اين درخواست و مدارك پيوست هيچگ  -6
 

 توجه : 

 این فرم و حتی اخذ مدارك از متقاضی هيچگونه حقی جهت اعطای نمایندگی ایجاد نخواهد نمود . تكميل .1

 توجه فرمایيد  1لطفاً به شرایط و مدارك مورد نياز جهت اخذ نمایندگی در فرم شماره  .2

 باشد. ارائه ضمانتنامه / چك جهت حسن انجام تعهدات تا زمان افتتاح نمایندگی الزامی می نمایندگی، در صورت تایيد درخواست .3

 

 

 

 واثرانگشت ضاءما         ............................................................................................تاریخ تكميل فرم :   ..............................................................................................................................................................نام و نام خانوادگی :

 

 

 شمال



 

 

 فرم تقاضای اخذ نمایندگی
 

 FO05001-00شماره مدرك:

 10/04/1396تاریخ بازنگری:

 4  از  3 صفحه

 

 

 

 ينه و معاي خودرو ساز تهاچ يك از شرکوش هيپس از فر خدمات فروش و .................. متعهد مي گردم که امتياز............اينجانب ................

غير  در ي نمايممارائه خدمت  شرکت مايانانحصاري به محصوالت و فقط بصورت  ندارم و اخذ نخواهم کرد در محل معرفي شده رافني 

  .مايدانب اقدام نگي اينج)سهامي خاص( مختار خواهد بود سريعا و بطور يك جانبه نسبت به لغو امتياز نمايند مايان ديزلاينصورت شرکت 

  

 و تاریخ مضاء ا

 

 

 گردديم ليقسمت توسط كارشناس شركت تكم نیا

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 نام خانوادگی و امضاء كارشناس مسئول:

 

 

 شرایط و مدارك مورد نياز جهت اخذ نمایندگی
 زمين مورد نياز با كاربری

 تجاری شامل: –خدماتی  
 مدارك مورد نياز اوليـه

 1 مترمربـع 1500 سوله تعميرگاهی 1

 فتوكپی برابر با اصل شده جواز كسب و سوابق مرتبط ) مكانيكی ، فروش

  قطعات ، نمایندگی ، نمایشگاهی ، تعميرگاهی و ... (

  فروش فروش و خدمات پس ازمينه كاری در زرزومه 

 2 مترمربع 200 فضای اداری 2
 ) برابر با اصل (متقاضی  كارت ملی وكپی ()كليه صفحات كپی شناسنامه

  4*3یك قطعه عكس 

 كروكی و نقشه پالن دقيق مهندسی از محل مورد تقاضا 3 مترمربع 300 فروشگاه و انبــار 3

 اسناد مالكيت ملك پيشنهادی ) برابر با اصل شده( یاصل و فتوكپ 4 مترمربـع 100 بخش رفاهی 4

 ( CDفيلمبرداری و عكس از محل مورد تقاضا ) بر روی  5 مترمربع 800 ل پارك خودرو مح 5

 ماهه( ممهور به مهر شعبه 6گزارش گردش حساب بانكی )  6 مترمربع   100 پذیرش و استراحت 6

 فتوكپی مدرك تحصيلی) برابر با اصل شده( 7 مترمربـع 1000 فضای سبز 7

 توكپی اساسنامه با درج خدمات پس از فروش )اشخاص حقوقی (ف 8 مترمربـع 500 نمایشگاه 8

  :      فاقد شرايط اوليه               داراي شرايطوليه نتيجه بررسی ا -

 

            مطابق با اظهار اوليه           مغاير با اظهار اوليه        از محل  نتيجه بازدید

 

 از محل : .......... نتيجه بازدید

 

 

 



 

 

 فرم تقاضای اخذ نمایندگی
 

 FO05001-00شماره مدرك:

 10/04/1396تاریخ بازنگری:

 4  از  4 صفحه

 

 

 

 

در  تان................سر.......  شهر.........................گي در اسرتان تقاضاي مورخه ............................  آقراي ...................................... متقاضري اخرذ نماينرد

 ........................  جلسه کميته نمايندگي مورخه................................. مطرح گرديد.

 نظریه كميسيون:

 

 

 

 


