
 
 دیزل پایاشرکت آرین 

 کد مدرک :  

 تاریخ بازنگری :  

 

توسط آقای  / خانم ......................... در    مورد نیاز جهت اخذ نمایندگی، امکانات و تجهیزات حداقل شرایطچک لیست  

 شهر ................................... 

 داشتن جواز کسب از اتحادیه نمایشگاه داران یا تعمیرکنندگان خودرو. 

  سابقه فعالیت در حوزه فروش و خدمات پس از فروش خودرو.سال  2داشتن حداقل 

  .داشتن عدم سوء پیشینه متقاضی اخذ نمایندگی 

   سال    3)یا مالک باشد یا به صورت استیجاری بوده و حداقل به مدت    1دارا بودن ملکی به ابعاد اعالم شده در جدول شماره

 د دارای کد رهگیری باشد( از زمان پایان مهلت اجاره مانده باشد ، اجاره نامه بای 

   ( آشنایی با مبانی اخذ نمایندگی، قوانین حاکم بر صنعت خودروISQI و )   .نحوه ارتباطات با شرکت های خودرویی 

  میلیارد تومان. )با توجه به شرایط استان مورد نظر مبلغ وثیقه در بازه اعالم   6تا   4ارائه یک وثیقه به شرکت به ارزش بین

 شده متغیر است( و می تواند سند ملک مسکونی یا ضمانت نامه حسن انجام کار باشد. 

  از تجهیزات استاندارد معرفی شده سازمان  %60دارا بودن حداقلISQI   

   حداقل های مورد نیاز را دارا نبود اما شرایط حائز اهمیت دیگری داشت،  اگر چنانچه متقاضی در برخی از شرایط فوق

 تصمیم گیری در این خصوص بر عهده کمیته امور نمایندگان می باشد. 

 دارا بودن پرسنل کافی در نمایندگی در حوزه فروش و خدمات پس از فروش 

  2دارا بودن امکانات مورد نیاز مطابق جدول شماره 
 امکاتات مورد نیاز  -جدول شماره دو                            بعاد مورد نیاز ا  –جدول شماره یک 

 
 حداقل متراژ عنوان 

وضعیت 

 موجود 

  متر 1250 متراژ کلی

  متر 18 متراژ بر 

  متر 250 نمایشگاه 

  متر 450 پارکینگ

  متر 100 انبار ها 

  متر 50 محل انتظار

فضای  

 تعمیرات 
  متر 400

 حداقل متراژ عنوان 
وضعیت 

 موجود 

 اینترنت پر سرعت
مگابیت بر   8حداقل 

 ثانیه
 

آب سرد کن و گرم  

 کن
  یک دستگاه 

  اینج 29حداقل  تلویزیون 

  نفره  4ست مشکی  مبلمان اداری 

  دستگاه  2 رایانه

 وسایل پذیرائی 
چای کیسه ای و 

 بیسکوئیت 
 

  مخصوص مشتری  سرویس بهداشتی 


