
:شامره تلفن ثابت/کد شهر:کد پستی

:نام پدر:نام خانوادگی:                                                                نام

:آخرین مدرک تحصیلی

:نشانی دقیق پستی

:تاریخ تولد:محل تولد:                                       شامره شناسنامه

:شغل فعلی:کد ملی

عاملیت مجاز خدمات پس از فروش□عاملیت مجاز فروش         □منایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش          □:    متقاضی احداث

مشخصات متقاضی

فرم درخواست اخذ نمایندگی مجاز
: شامره

:تاریخ

2 از 1 : صفحه

:بخش:شهرستان/شهر:استان

:شامره همراه:نام رشکت

:عنوان متقاضی:حوزه فعالیت کنونی

:کد اقتصادی:شناسه ملی

:نشانی پست الکرتونیکی

میزان توانایی و امکانات متقاضی

ریال ...................................... :حدود و میزانی که می توانید برای عظیم خودرو رسمایه گذاری منایید

ریال ....................................... :نقدی/ میزان حدود رسمایه ملکی

:تخمین تعداد ارائه خدمات تعمیرگاهی در ماه:تخمین تعداد فروش خودروهای عظیم خودرو در ماه

مشخصات مکان معرفی شده

:نشانی دقیق

:تعداد خطوط تلفن:کد پستی ده رقمی

:شامره منابر:شامره تلفن ها

مرت.......................... : طول خیابان اصلیمرت مربع............................ : مساحت کل

مرت مربع .......................... :فضای اضافی قابل توسعه: نوع جواز:جواز کسب مرتبط

تلفن                                 □گاز                                            □برق                                 □آب                                 □          : امکانات زیرساختی

ITسیستم شبکه داخلی □سیستم اعالم اطفاء حریق         □سیستم رسمایشی             □سیستم گرمایش               □                                          

صنعتی□ تجاری                                       □ اداری                             □                    :  نوع مجوز احداث و فعالیت ساختامن

مرت........................... : فاصله تا نزدیک ترین منایندگی های دیگر رشکت ها

رسقفلی                                                                       □ ملکی                              □   :               نوع مالکیت

منایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش□ استیجاری                       □                                      

:تاریخ

:نام و نام خانوادگی

:امضا



فرم درخواست اخذ نمایندگی مجاز
: شامره

:تاریخ

2 از 2 : صفحه

ندراد□دارد                                        □ :            مجوز احداث و فعالیت

فضای فیزیکی و امکانات و تجهیزات

مرت مربع ............................ :مساحت:وضعیت ظاهری و امکانات:                                       منایشگاه

مرت مربع ............................ :مساحت:وضعیت ظاهری و امکانات:                                       اداری و پذیرش

مرت مربع ............................ :مساحت:وضعیت ظاهری و امکانات:                                       فروشگاه قطعات

مرت مربع ............................ :مساحت:وضعیت ظاهری و امکانات:                                       انبار قطعات

جایگاه های تعمیراتی

مرت مربع ............................ :مساحت:جرنال رسویس:                                       رسویس سیار

:تنظیم موتور:نقاشی:صافکاری

:جلوبندی:برق:مکانیکی

:لیست ابزار و تجهیزات موجود

:وضعیت ظاهری جایگاه ها

نیروی انسانی

نفر ....................:پرسنل تعمیرگاهنفر ...................:پرسنل فنینفر ...................:تعداد  کل پرسنل

:امضا

نفر ...................:پرسنل فروشنفر ...................:پرسنل اداری

.می باشد........................................... صحت کلیه موارد قید شده در فرم مورد تأیید اینجانب 

:تاریخ

:نام و نام خانوادگی


