تاریخ:

فرم تقاضای اخذ نمایندگی از شرکت خودروسازان بم

 -1نوع عاملیت درخواستی:
خدمات پس از فروش :

فروش و خدمات پس از فروش و ثطعات یدکی:

فروش خودرو:

فروش قطعات :

 -2مشخصات فردی و شرکتی (حقیقی و حقوقی) متقاضی:

حقیقی ( متقاضی اصلی و شرکاء)

نام پدر .................................................. :
نام خانوادگی .....................................................................:
نام...................................................... :
محل صدور.............................................:
شماره شناسنامه ....... ........................................................:
کد ملی.......................................... .... :
تلفن ثابت ..............................................:
تلفن همراه ........................................................................:
تاریخ تولد ..... .....................................:
آدرس دقیق پستی سکونت ................................................................................................................................................................... ........................................................:
کدپستی............................................................ :
 ...................................................................................................نمابر........................................... ................:
Email: ..................................................................................
شغل فع لی ............................................:میزان تحصیالت ..................................... :
نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

نام پدر

میزان تحصیالت

تلفن همراه

نسبت

حقوقی

زمینه تحصیالت .......................................................:
مدیر عامل ...................................................:
نام شرکت.............................................:
کد کارگاه ...................................................... :
محل ثبت شرکت .........................................:
شماره ثبت ............................................:
تلفن ثابت ......................................................... :
تلفن همراه ................................................... :
تاریخ تاسیس ............................................. :
آدرس دقیق پستی شرکت ................................................................................................................................................................................................................................ :
....................................................................................نمابر  ....................................................................................:کد پستی..................................................................... :
تحصیالت مدیر عامل E-mail:………………………………… Web site:…………………………………… ..................................................................:

توجه :در صورت وجود تعدد شرکاء خواهشمند است اطالعات تکمیلی با روزنامه رسمی (با آخرین تغییرات )و اساسنامه شرکت در پیوست ارائه شود.

 -3مشخصات جغرافیایی و موقعیت محل مورد تقاضا
استان .............................. :شهرستان  ............................. :مساحت کل زیر بنا......................... :متر مربع

بر کل ملک ....................:متر

نمایشگاه

آدرس دقیق و
کدپستی
مشخصات ملک

عمق ملک ....................:متر

خدمات پس از فروش

مساحت کف نمایشگاه ................................................................متر مربع
متراژ ............................................. :متر مربع
بالکن دارد ندارد

مساحت کف خدمات پس از فروش ........................................ :متر مربع
مساحت غیر کف خدمات پس از فروش ................................ :متر مربع

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

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

زمین

مسقف

محوطه باز

سرقفلی

نمایشگاهی

نوع مالکیت

مالک

موقعیت مکانی

خارج محدوده شهر
داخل محدوده شهر
بورس نمایشگاهی
مسکونی
برق

رهن

اجاره

مالک

بورس تجاری

خارج محدوده شهر
داخل محدوده شهر
بورس نمایشگاهی
مسکونی

بورس تجاری

ADSL

تلفن

ADSL

آب

سرقفلی

برق

رهن

گاز

اجاره

امکانات ملک

آب

جواز و کاربری

دارد

بر ملک

بر به خیابان اصلی  .......................:متر عمق از خیابان اصلی..........................متر

بر به خیابان اصلی .................:متر

ارتفاع

وضعیت موجود..............................................:متر

وضعیت موجود..............................................:متر

ندارد

گاز

تلفن

محوطه باز
سوله غیر صنعتی
سوله صنعتی
زمین
سازه فلزی
سوله سازه فضایی
تعمیرگاهی

سال انقضاء ................کاربری............................

توجه :در صورت وجود توضیحات تکمیلی در خصوص اطالعات بند ، 3خواهشمند است در پیوست ارائه شود.

عمق از خیابان اصلی................:متر

تاریخ:

فرم تقاضای اخذ نمایندگی از شرکت خودروسازان بم

 -4سوابق کاری متقاضی (حقیقی/حقوقی)
آیا متقاضی اصلی یا شرکاء تا کنون سابقه عاملیت مجاز (فروش و خدمات پس از فروش ) شرکتهای وارد کننده و تولید کننده خودرو را داشته اید؟ بلی
زمینه فعالیت  /کاری

نام شرکت اصلی

از سال

تاسال

اخرین امتیاز و رتبه
بازرسی کیفیت

خیر
نوع همکاری

تمام وقت

شرکت اصلی

پاره وقت

الف)فعالیتهای
عاملیت مجاز
خودرویی با
سایر برندها
ب)فعالیتهای
اقتصادی به
غیر از عاملیت
مجاز

توجه :در خصوص اطالعات تکمیلی بند  4اگر سوابق کاری در زمینه های مختلف داشته اید در قالب یک فایل ارائه نمایید.

 -5برآورد متقاضی از میزان فروش ،خدمات پس از فروش و توان مالی در منطقه مورد تقاضا
 -1هدف و انگیزه از انتخاب شرکت
خودروسازان بم بعنوان شریک تجاری؟
( لطفاً در سه جمله مختصر و مفید ذکر فرمایید).

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

 -2توان سرمایه گذاری برای استانداردسازی (احداث ،تجهیز نمایشگاه  ،تعمیرگاه ،انبار و خرید قطعات و )......چقدر میباشد؟
خیر
 -3توان انجام تعهد شرکت خودروسازان بم بصورت وثیقه ملکی را دارید؟ بلی
ذکر دل یل بطور مختصر .............................................................................................................:
 -4آیا منطقه مورد تقاضا کشش فروش خودروهای خارجی را دارد؟ بلی
................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................
 -5تخمین میزان فروش محصوالت این برند در سال  .........................دستگاه ،
 -6تخمین میزان ارائه خدمات پس از فروش در روز ؟ ....................................................ریال
 -7تعداد خودروهای شماره گذاری شده اعم از وارداتی و ساخت داخل در استان مورد تقاضا  :وارداتی ....................................خودرو  ،ساخت داخل...............................:خودرو

 -6فضاهای کاری ،پرسنل و تجهیزات
آیا در ملک مورد تقاضا و یا در حال حاضر ،فعالیتهای عاملیت مجاز (فروش و خدمات پس از فروش ) وجود داشته  /دارد ؟ بلی
در صورت مثبت بودن اطالعات زیر بطور کامل تکمیل گردد.

فضاهای موجود و مساحت
(متر مربع)
پرسنل (نفر)
تجهیزات عمومی و تکمیلی
تعمیرگاهی (تعداد دستگاه )

توجه :در خصوص بند  6در صورت وجود اطالعات تکمیلی  ،مدارک به پیوست ارائه شود.

خیر

فرم تقاضای اخذ نمایندگی از شرکت خودروسازان بم

تاریخ:

 -7نقشه تفکیکی فضاها با جانمایی کامل کلیه فضاها با اندازه های واقعی ( نقشه معماری ملک)
پیوست .............................................................................................. :

نقشه تفکیکی ................................................................................... :

توضیح :


در صورت تعداد فضاها (نقشه طبقات  ،بالکن  ،اختالف سطح و مجزا بودن فضای نمایشگاه یا تعمیرگاه ) بصورت مجزای تفکیک شده در فرم مذکور مشخص شود.



در صورت نیاز به فضای بیشتر خواهشمند است در پیوست های دیگر ارائه نمایید.

 -8پیوست های مورد نیاز
 -1تهیه عکس گویا (  6قطعه ) از محل مورد تقاضا از زوایای مختلف ( یک قطعه از نمای روبرو _ یک قطعه از نمای جانبی سمت راست _ یک قطعه از نمای جانبی سمت
چپ_ یک قطعه از داخل نمایشگاه _ یک قطعه از فضای سرویس _ یک قطعه از انبار )
 -2پلن ملک مورد تقاضا ( در صورت وجود )

فرم تقاضای اخذ نمایندگی از شرکت خودروسازان بم

تاریخ:

 -9نقشه راهنما (کروکی) محل مورد تقاضا

 -11تایید صحت اطالعات تکمیل شده توسط متقاضی
اینجانب  ..................................................................صحت کلیه موارد قید شده در فرم مربوطه را تایید می ن مایم.

.........../......../.......

امضاء

پیوست ها ................................................................................. -4 ........................................................................-3 ...................................................... -2.................................................... -1 :

دریافت کننده..................................................... :

خودروسازان بم تکمیل میگردد.

این قسمت توسط واحد عاملیت مجاز شرکت

نتایج بررسی اولیه :

کد رهگیری ..........................................................:

تاریخ دریافت .........................................................:

