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  خودرو فروش مجاز نمایندگی اعطای شرایط ➢

 متقاضی عمومی شرایط •

 ایران اسالمی جمهوری تابعیت (1

 کشور رسمی ادیان از یکی یا و اسالم مبین دین به تدین (2

 ذیصالح مراجع تصدیق به بنا سابقه سوء نداشتن (3

 قانونی مراجع تصدیق به بنا مخدر مواد به اعتیاد عدم (4

 خودرو فروش از پس خدمات و فروش امر در کافی تجربه داشتن (5

 دائم معافیت یا و سربازی خدمت پایان گواهی بودن دارا (6

 سن سال 60 حداکثر و سال 25 حداقل بودن دارا (7

  دیپلم تحصیلی مدرک حداقل بودن دارا (8

 تقاضا مورد محل در دائم اقامت (9

 .نمایندگی افتتاح و یدکی قطعات تأمین و خرید تجهیز، استانداردسازی، احداث، جهت کافی مالی توانایی داشتن (10

 نیاز مورد امکانات •

 مجاورت در متر 25 حدود عرض با شهر پرتردد معابر یا و اصلی های خیابان از یکی در مربع متر 1500 حداقل مساحت به ملکی داشتن اختیار در (1

 .خیابان

 مربع متر 300 حدود مساحت به نمایشگاه و فروش دفتر (2

  مترمربع 500 حدود مساحت به تعمیرگاهی امکانات و فضا (3

 مترمربع 200 حدود مساحت به قطعات انبار و مترمربع70 حدود مساحت به یدکی لوازم فروشگاه (4

 مترمربع 350 حدود مساحت به باز فضای و پارک محل (5

 یحقیق اشخاص برای نیاز مورد مدارک •

  نمایندگی درخواست فرم تکمیل (1

 متقاضی بنام مرتبط و معتبر کسب جواز کپی (2

 متقاضی نام به تقاضا مورد ملک مالکیت سند کپی (3

  صفحات تمام از شناسنامه کپی (4

 تحصیلی مدرک آخرین کپی (5

 دائم معافیت یا سربازی خدمت پایان کارت کپی (6

 .باشد شده گرفته جاری سال در که متقاضی ازشخص یکسان 3*4 عکس قطعه دو (7
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 مختلف زوایای از تقاضا مورد محل و امکانات از مشخص و واضح عکس قطعه چند تعداد (8

 آن روی تقاضا مورد مکان موقعیت نمودن مشخص و شهرموردنظر نقشه (9

 اخیر ماهه شش در متقاضی بانکی حساب مالی گردش (10

 حقوقی اشخاص برای نیاز مورد مدارک •

  نمایندگی درخواست فرم تکمیل (1

 حقوقی اشخاص جهت تغییرات آخرین آگهی و رسمی روزنامه ، اساسنامه کپی (2

 متقاضی بنام تقاضا مورد ملک مالکیت سند کپی (3

 صفحات تمام از مدیرعامل شناسنامه کپی (4

 .باشد شده گرفته جاری سال در که عامل مدیر از یکسان 3*4 عکس قطعه دو (5

  مختلف زوایای از تقاضا مورد محل و امکانات از مشخص و واضح عکس قطعه چند تعداد (6

 آن روی تقاضا مورد مکان موقعیت نمودن مشخص و شهرموردنظر نقشه (7

 اخیر ماهه شش در متقاضی بانکی حساب مالی گردش (8

 :توضیحات 

 .شد خواهد اعطاء حقوقی یا حقیقی شخص نفر یک به فقط نمایندگی امتیاز (1

 اعطای کمیته تائید و موافقت از پس ریال.........................  ارزش به وثیقه بعنوان  دیزل خودرو رخش شرکت رهن در قرارگرفتن جهت مالکیت سند ارائه (2

 .است الزامی قرارداد عقد از پیش و نمایندگی

 خواهد بررسی قابل نمایندگی اعطای کمیته تصمیمات و صالحدید با تنها الذکر فوق شروط از مورد چند یا یک احراز عدم صورت در تقاضا خاص موارد (3

 .بود

 .آمد خواهد بعمل بازدید شده معرفی امکانات و محل از ارسالی، مدارک و درخواست اولیه تأیید درصورت (4

 . بود خواهد مختار تقاضا رد یا پذیرش در شرکت و نبوده امتیاز اعطای معنای به متقاضی امکانات و محل از کارشناسان بازدید و پرونده تشکیل (5

 مکان است موظف متقاضی شخص ، دیزل خودرو رخش شرکت محصوالت فروش از پس خدمات و فروش نمایندگی اعطای و درخواست تأیید درصورت (6

 .نماید استانداردسازی شرکت ضوابط طبق را نظر مورد

 .شودمی داده عودت کپی با تطبیق و رؤیت از پس که است الزامی قرارداد تنظیم جهت شرکت به نیاز مورد مدارک اصل ارائه (7

 بصورت شده ذکر مدارک با همراه را نمایندگان امور اداره در موجود نمایندگی درخواست فرم شده تکمیل یا و خود کتبی درخواست بایستمی متقاضیان (8

 .نمایند ارسال شرکت آدرس به سفارشی پست طریق از یا حضوری
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 فرم درخواست نمایندگی مجاز فروش
 

 متقاضی حقیقی مشخصات •

 ...............تولد ....................... محل ...................تولد  تاریخ..................  شناسنامه شماره...................  پدر نام .................................................... خانوادگی نام و نام

 ................................................................................ منزل آدرس........................ تاهل وضعیت.................... سربازی خدمت وضعیت......................  تحصیالت میزان

 ............................................................ همراه تلفن................ : ...........................تلفن ثابت 

 متقاضی حقوقی مشخصات •

 ............................... ثبت تاریخ ................................................. ثبت شماره ......................................................................... موسسه /شرکت نام

 ...................... پدر نام ........................................... مدیرعامل خانوادگی نام و نام.................................. ..............................شرکت فعالیت نوع

 .............................................................. تحصیالت میزان........................ تولد محل.....................  تولد تاریخ.......................  شناسنامه شماره

 ........................................................................ منزل آدرس.......................  تاهل وضعیت ........................................... سربازی خدمت وضعیت

 ......................................................همراه:  تلفن

 دریافت نمایندگی متقاضی •

 ☐  فروش از پس خدمات و فروش    ☐  فروش خودرو و قطعات  ☐ فروش خودرو   ☐فروش قطعات یدکی  

 متقاضی کاری تجارب و سوابق •

 ...............................................زمان مدت ..................................................................:  مکان ............................................................................................. فعالیت نوع( 1

 ............................................ زمان مدت ................................................................... : مکان ............................................................................................. فعالیت نوع( 2

 ............................................. زمان مدت .............................................مکان : ...................................................................... ........................................... فعالیت نوع( 3

 تقاضا مورد وضعیت مکان موقعیت و •

 ........................................................................................................................................................................................................:  آدرس ............................... مکان منا

 .....................................................پستی ............................. صندوق.......................... ....... پستی کد........................................  فاکس .................................... تلفن

 ☐شهر از خارج    ☐فرعی  خیابان  ☐اصلی  خیابان در: واقع

 تقاضا مورد مالکیت مکان وضعیت •

 ☐ملکی    ☐ای اجاره  ☐شراکتی   ☐سرقفلی   ☐...........................مالکیت  نوع

 ........................................................................................................ مالکیت زمان مدت ..........................مالک ............................... خانوادگی نام و نام

 ........................................................................................................................است؟ مقدار چه متقاضی سهم میزان ملک، بودن شراکتی صورت در

 ......................................................................................................................باشد؟ می سال چند اجاره زمان مدت ملک، بودن ای اجاره صورت در
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 ....................................... حدود پوشیده سر فضای مساحت ........................................................... باز فضای مساحت ........................................... زمین کل مساحت

 ........................................................................................................................................................... فعلی کاربری

 ................................توضیحات .................                          ☐سایر   ☐فروشگاهی   ☐نمایشگاهی  ☐کسب ............................. تعمیرگاهی  جواز نوع

 تقاضا مورد مکان امکانات •

 ......................... ابعاد و مساحت         ☐بله ☐خیر                              دارد؟ نمایشگاه تقاضا مورد مکان آیا

 ......................... ابعاد و مساحت         ☐بله ☐خیر                              تعمیرگاه دارد؟ تقاضا مورد مکان آیا

 ....مساحت و ابعاد  .....................        ☐بله ☐خیر                دارد؟ یدکی لوازم فروشگاه تقاضا مورد مکان آیا

 تقاضا مورد مکان تعمیرگاهی امکانات •

 ☐سرویس       ☐تعمیر و جلو بندی      ☐باطری سازی          ☐نقاشی           ☐صافکاری       ☐مکانیکی 

 ☐شاسی کشی           ☐کارواش          ☐میزان فرمان          ☐دستگاه تنظیم موتور 

 ...........................................................................................................سایر موارد ...........................................................................

 تقاضا مورد مکان ستادی امکانات •

 ☐برق تک فاز          ☐آب لوله کشی            ☐سالن انتظار مشتریان          ☐نمازخانه      ☐سرویس بهداشتی   

 ☐سیستم بایگانی        ☐اینترنت     ☐پرینتر   ☐کامپیوتر   ☐فاکس        ☐تلفن         ☐گاز شهری    ☐برق سه فاز   

 ..................................................................................................................................................................................... موارد سایر

 پرسنل شاغل در مکان مورد تقاضا •
 

 سوابق کاری تحصیالت سن نام ونام خانوادگی ردیف

     

     

     

     

     

 

 ☐بله         ☐های خودروسازی دیگری را داشته اید ؟ خیر  آیا در حال حاضر یا در گذشته ، نمایندگی فروش شرکت
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 پاسخ ، جدول زیر را کامل کنید . ندر صورت مثبت بود

 

 همکاریدلیل قطع  تا سال از سال نوع نمایندگی نام شرکت

     

     

     

     

     

 

 ☐خیر           ☐های خودروسازی در شهرستان مکان مورد تقاضا وجود دارد ؟ بله  آیا نمایندگی شرکت رخش خودرو یا سایر شرکت

 

 در صورت مثبت بودن پاسخ ، جدول زیر را کامل کنید.

 

 آدرس کیلومترفاصله به  نام شرکت کد نمایندگی نام نمایندگی

     

     

     

 

 در صورت انعقاد قرارداد در سه ماهه اول توانایی فروش چند دستگاه خودرو را خواهید داشت ؟

 

 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول محصول

     AT-5490کاماز چرخ  6کشنده 

     MT-5490کاماز چرخ  6کشنده 

     6520چرخ کاماز  10 شاسی کامیون

     سایر محصوالت
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 و از معابر معلوم کروکی محل مورد تقاضا )با مشخص کردن جهت شمال(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :توجه

 در ، پرونده مراحل سایر و درخواست مورد محل کارشناس شرکت از بازدید ،  مربوطه اسناد ارائه ،  نمایندگی درخواست پرونده تشکیل ،  نمایندگی درخواست فرم تکمیل

 نمایندگی درخواست متقاضی به لذا ، باشد نمی امتیاز اعطاء یا متقاضی شرایط قبول منزله به ، اعطاء نمایندگی کمیسیون کتبی موافقتنامه صدور پیش از ، مقام و مرحله هر

 کمیسیون خصوص نظر در و پیش داوری نمایندگی درخواست با احتمالی موافقت اعتبار به تعهدات قبول یا و تغییرات ایجاد ، معامله گونه هر انجام از شود توصیه می اکیداً

 . گرفت نخواهد عهده را به مسئولیتی هیچگونه موارد اینگونه در شرکت  د.نمای خودداری نمایندگی اعطاء

 پذیرد می صورت توثیق جهت ملک معرفی در تعهد متقاضی و پرونده تشکیل مرحله در شده ارائه کروکی و مکانی براساس موقعیت کمیسیون موافقت که است ذکر قابل

 .شد خواهد اعطایی امتیاز لغو موجب ، نامه تقاضا این در مندرج شرح عدم معرفی ملک شخصی به یا و زمین شکل یا و محل در تغییر گونه هر ایجاد لذا .

 شرکت نمایندگی اخذ بر مبنی را خود بدینوسیله درخواست تقاضا مورد محل و شرکت نمایندگی اعطای ضوابط دستورالعمل مفاد از کامل اطالع و مطالعه ضمن اینجانب

 کارشناس رسمی براساس نظریه ارزش آن که شرکت / خود به ملک متعلق اینجانب شدن درخواست نمایندگی پذیرفته صورت در ضمناً .نمایم می ارائه رخش خودرو دیزل

 خواهم قرار شرکت در رهن رسماً و نمود خواهم معرفی شرکت به اعتبار دریافت و نمایندگی های فعالیت تضمین جهت را باشد ریال میلیارد حداقل................. دادگستری

 .داد

 

 
 خانوادگی/ امضاء نام و نام

                                                                                                                   ............................................ 

 

 واحد فروش توزیع نسخ :

 شمال


