
 
 شرکت آرین دیزل پایا

 کد مدرک :  

 تاریخ بازنگری :  

 

:  )تمکیل توسط شرکت(شماره

 محل الصاق عکس   درخواست نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش .............. .............................. 

 تاریخ: ................................. 

 .................................................تاریخ درخواست: ..................             . .......................................................نام شهر:.               .............................نام استان: ............. 

 □  ( 1S) متقاضی انحصاری فروش خودرو          □  (3S)متقاضی فروش و خدمات پس از فروش و تامین قطعه  

 □  (2S)متقاضی خدمات پس از فروش و تامین قطعه  

خالصه  

 اطالعات 

   .......................... .......................................... کدملی: ...................... شماره شناسنامه : .........نام پدر: ........... ....................نام خانوادگی: ..................  ..................نام : .............

 رک تحصیلی: ....................................... ............................. مدمحل تولد: ....................................  تاریخ تولد: ............................................. شغل فعلی: .........

  ملی:............................................... کد اقتصادی: .............................................................شماره ثبت: .................................... شناسه    ........................نام شرکت: .................. 

 .  ........................................................................... حوزه فعالیت : ................نام مدیر عامل: .........................................................

 .                        ..................... شماره تلفن همراه:  .................................         ................... کد/ شماره تماس ثابت: ..............................         .. ..................... کدپستی: ..........................

Email: …………………………………………………… 

 سابقه نمایندگی شرکت/ شرکت های:                            

            ....................... از سال ........... تا سال ............ رتبه نمایندگی در استان و کشور: ............                    -1

 ....................... از سال ........... تا سال ............ رتبه نمایندگی در استان و کشور: ............  -2

 ....................... از سال ........... تا سال ............ رتبه نمایندگی در استان و کشور: ............  -3

 .................................................................................................................. ....... ............................................................................................................................. ادرس دقیق مکاتبه: 

مشخصات  

 قاضیمت

)مراکز    □ندارد  □ دارد سی میلیارد  - 2 )کالن شهر(  □ندارد    □دارد پنجاه میلیارد  -1:  بصورت ضمانت نامه ملکی یا تضامین بانکیقابلیت تامین وثیقه 

 )تمامی شهر ها(  □ندارد    □دارد  بیست میلیارد   -3   استان(

 ............................................. استاندارد سازی نمایشگاه، فروشگاه ، تعمیرگاه، خرید قطعات: .........میزان توانایی سرمایه گذاری جهت احداث ، تجهیز و 

 . امتیازات مکان معرفی شده جهت ارائه خدمات فروش پس از فروش: ....................................................................

.............................  ............................................................................................................................. علت   □منطقه، کشش ارائه خدمات فروش و پس از فروش را دارد    

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

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

 . ............................: ............ (پذیرش  تعداد ).............. تخمین میزان ارائه خدمات تعمیرگاهی ............................ : (تعداد خودرو)در ماهتخمین میزان فروش خودرو 

مکان  ا

 سنجی



 
 شرکت آرین دیزل پایا

 کد مدرک :  

 تاریخ بازنگری :  

 

 ............................................................................................ .................................................................................................... آدرس دقیق محل معرفی شده جهت نمایشگاه: 

 .. ........................... . شماره نمابر: ............... ........................... . شماره تماس: .................. ...................................منطقه شهرداری: .......... کد پستی: ................... 

 ( دانگ ....سهم متقاضی .....) □ ارکتی مش                .................... مدت باقیمانده اعتبار قرارداد  □استیجاری              □ نوع مالکیت: شش دانگ 

 .................................................. نوع جواز: ......................   □دارای جواز کسب          □دارای مجوز احداث و فعالیت                 □نوع ملک: زمین خالی 

 □  برق □  تلفن □گاز   □. متر    آب  ................ بر خیابان اصلی : .............     تفاع ورودی نمایشگاه: .....................مترارمترمربع      ...........مساحت کل: ...............

 : .................. مترمربع نمایشگاهمساحت قسمت غیر مسقف   .......... ، ارتفاع ،. ، عرض ....... ........طول  ابعاد . مترمربع ...... مساحت نمایشگاه : ................

  مسقف:........................ ، تعداد پارکینگ های موجود: فضای مسقف:....................... غیر ..دستگاه............... ظرفیت نمایش بهینه خودرو در نمایشگاه: ............... 

اطالعات  

 نمایشگاه 

 ......... ..........................................................................................................................................................................................آدرس دقیق محل معرفی شده جهت تعمیرگاه: 

 ........ ..............................شماره نمابر: ................ .............................. . شماره تماس: .................. ........................کد پستی: ............  : .......... (شهر تهران)منطقه شهرداری 

   سال( 3)حداقل    □تمدید دارد؟  امکان  ......................مدت باقیمانده اعتبار قرارداد  □استیجاری            □نوع مالکیت: شش دانگ 

 ( سهم متقاضی ..... دانگ) □ مشارکتی 

 .................................................. نوع جواز: ......................  □دارای جواز کسب         □دارای مجوز احداث و فعالیت                □نوع ملک: زمین خالی 

 □ برق    □تلفن   □گاز   □... متر    آب ............... . مترمربع        بر خیابان اصلی : ........... ............. مساحت کل: .............. 

 توضیحات : در صورتی که ملک دارای بنا می باشد قسمت های زیر تکمیل گردد:

 ،. ، عرض .......  ........طول   ابعاد     . مترمربع .............. مساحت قسمت مسقف تعمیرگاه: .....................         . مترمربع ...... ت نمایشگاه : ................مساح

 مساحت قسمت غیر مسقف تعمیرگاه: .................. مترمربع   .......... ، ارتفاع 

 : ........   Tچال    تعداد      : ....... عدد چال سرویس تعداد        گاه تعمیراتی: ...................  عدد تعداد جایگاه تعمیراتی دایر: .................... عدد  تعداد کل جای

اطالعات  

 تعمیرگاه

 

  کروکی  

محل مورد  

 نظر 



 
 شرکت آرین دیزل پایا

 کد مدرک :  

 تاریخ بازنگری :  

 

 شود. در صورت نیاز به ارائه توضیحات مازاد این بخش تکمیل 

 توضیحات

د می نمایم صحت کلیه موارد قید شده در فرم تائید اینجانب بوده و در صورتی که خالف آن ثابت شود کلیه عواقب آن بر عهده  هاینجانب ........................... تع

بوده و هیچ گونه تعهدی مبنی  بر اعطای نمایندگی جهت    آرین دیزلاینجانب می باشد و تکمیل اطالعات در فرم به منزله تقاضای اخذ نمایندگی شرکت  

 ایجاد نمی نماید.   دیزلآرین شرکت 

 تاریخ و امضاء   

 متقاضی

 


