تاریخ شکایت:

فرم دريافت شكايات و پیشنهادات مشتريان
شماره ثبت شکایت:

مشتري گرامي  ،هدف از تكمیل اين فرم دريافت شكايات شمما در ههمت رفمن ا هما و فرنمرف ممادن ماي
خااهشمند است فا ذكر شكايات و ظرات احتمااي خاد ما را در ههت یل فم ايمن همدف كم هايتماً هلم

خمدمات پما از فمرو

ممي فاشمدل ام ا

رضمايت مشمتري ممي فاشمد ،يماري مايیمد ل

كلی انالعات شكايت شما محرما تل ي مي گرددل
مشخصات مشتري(در صارت تمايل):
ام و ام خا اادگي:

شماره حساب:

شماره تلفن ثافت/همراه:

مشخصات خادرو:
اين قسمت تاسط مشتري شاكي تكمیل مي گردد

كیلامتر كاركرد:

اع خادرو:

شماره شاسي :

شماره پالک:

نام عاملیت :
شرح شكايت مشتري :

امضاء شاکی
نظريه واحد مربوطه :

تايید کننده

اين قسمت تاسط مسئال صداي مشتري در مايندگي تكمیل مي گردد

كا ال دريافت شكايت:

حضاري

ايمیل

تلفني

ساير

ايا شكايت مارد تايید است؟
فل :

اواايت شكايت :

مهلت پاسخگايي:للللل

مطلن كردن مشتري از حاه رفن ايراد و دريافت رضايت از حاه رفن شكايت :

خیر :

داليل وارد نبودن شكايت و توضیح موارد به مشتري:

امضا مسئال صداي مشتري
محل فر

كاغ 

كد رهگیري شكايت مشتري :لللللللللللللللللللللللللللللللللل
شماره تماس ههت پیگیري  :للللللللللللللللللللللللللللللللل
امضا مسئال صداي مشتري
کلیه مراحل رفع شکایت از طریق شماره فوق قابل پیگری می باشد
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تاریخ شکایت:

فرم دريافت شكايات و پیشنهادات مشتريان
شماره ثبت شکایت:

هلس ههت رفن شكايت و اخ تصمیمات:

اقدامات اصالحي تصمیم گیري شده ههت رفن شكايت

مسئال ا جام

مهلت ا جام

تیج

مسئال پیگیري

اين قسمت تاسط مسئال صداي مشتري تكمیل مي گردد

امضاي اعضاي حاضر در هلس :

تايج پیگیري:
اقدامات اصالحی تصمیم گیری شده  ،بطور اثر بخش :
توضیحات:

مهلت مجدد------------- :

انجام نگردیده

انجام گردیده

نتیجه اقدام------------------- :

انمینان از اثر فخشي رفن شكايت مشتري :
با حضوری

نتیجه در تاریخ ....................................ساعت .................طی تماس

به مشتری اعالم گردید.

این شکایت در تاریخ  ..........................با دریافت رضایت مشتری و رفع شکایت بسته شد.
میزان رضایت مشتری :

عالی

متوسط

خوب

امضاء و اثر انگشت شاکی

ضعیف

امضاي مسئال صداي مشتري
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