فرم درخواست اعطاي عاملیت مجاز
نوع تقاضا:

استان  .............................. :شهر ..................................... :تاریخ درخواست......./......./...... :

□3S

□1S

□2S

شماره تقاضا :
پیوست:

توضیحات :1S :عاملیت فروش :2S ،عاملیت خدمات پس از فروش :3S ،عاملیت فروش و خدمات پس از فروش

 -1مشخصات متقاضی:
نام.......................................................... :

نام خانوادگی.......................................... :

نام پدر............................................... :

شماره شناسنامه................................ :

محل تولد.......................................... :

تاریخ تولد(.......................... :روز/ماه/سال)

شغل فعلی......................................... :

کد ملی.................................................. :

نام شرکت(چنانچه شخصیت متقاضی حقوقی است)............................................................. :
تاریخ تاسیس.......................................... :

شماره ثبت ....................................... :

حوزه فعالیت................................... :

مدیر عامل.......................................... :

مدرک تحصیلی............................. :

سابقه نماینده :ایران خودرو ........ سال سایپا.......... سال تویوتا.......... سال هیوندای........سال کرمان خودرو  .........سال سایر........................................ :
آدرس دقیق سکونت .............................................................................................................................................. ........................................................................................................... :
کدپستی ............................................................. :کد/شماره تماس ثابت ...................... ................................... :شماره تلفن همراه.......................................................... :

 -2امکان سنجی:
توان سرمایه گذاری جهت احداث  ،تجهیز و استانداردسازی نمایشگاه،تعمیرگاه ،خرید قطعات و: ...
امکان ارائه وثیقه به مبلغ مورد نظر شرکت پاکرو وجود دارد / ندارد 

 ............/.........../.........../..........ریال

تخمین تعداد خودرو موجود در استان ..................... :عدد

تخمین تعداد فروش خودرو در ماه ..................... :عدد ،تخمین میزان ارائه خدمات تعمیرگاهی در ماه (پذیرش)  ..................... :عدد

این قسمت توسط متقاضی تکمیل شود

 -3مشخصات مکان معرفی شده:
نمایشگاه:
آدرس دقیق محل معرفی شده جهت نمایشگاه.............................................................................. ......................................................................................................:
منطقه شهرداری (شهرتهران)..........................................:کدپستی.... ...........................................:شماره تماس.........................................................:
نوع مالکیت:شش دانگ□  ،استیجاری□ مدت باقیمانده اعتبار قرارداد.........سال ،مشارکتی □(سهم متقاضی.....دانگ) ،دارای جواز کسب□(نوع)................:
مشخصات ملک:زمین خالی□(دارای مجوز احداث و فعالیت□) مسقف□ محوطه باز□
مساحت کل...................:مترمربع
برخیابان اصلی ........:متر

نمایشگاهی□

مساحت کف نمایشگاه..........:مترمربع،مساحت اداری نمایشگاه..........:مترمربع

عمق ملک ........:متر

موقعیت مکانی :داخل محدوده شهر□

ارتفاع سقف ........:متر

خارج محدوده شهر□

آب □ گاز □

بورس تجاری□

تلفن□

برق□

بورس نمایشگاهی□

مسکونی □

تعمیرگاه:
آدرس دقیق محل مع رفی شده جهت تعمیرگاه.........................................................................................................................................................................:
منطقه شهرداری (شهرتهران)..........................................:کدپستی.... ...........................................:شماره تماس.........................................................:
نوع مالکیت:شش دانگ□  ،استیجاری□ مدت باقیمانده اعتبار قرارداد.....................سال ،مشارکتی □(سهم متقاضی.....دانگ) ،دارای جواز کسب□(نوع)...................................:
مشخصات ملک:زمین خالی□(دارای مجوز احداث و فعالیت□) سوله صنعتی□ سوله غیرصنعتی □
مساحت کل...................:مترمربع  ،برخیابان اصلی ........:متر ،عمق ملک ........:متر ،ارتفاع سقف ........:متر

تعمیرگاهی□ محوطه باز□
آب □ گاز □

تلفن□

برق□

توضیحات:در صورتی که ملک دارای بنا می باشد قسمت های زیر تکمیل گردد:
مساحت قسمت مسقف تعمیرگاه...............:مترمربع(طول،............عرض،............ارتفاع) ............
مساحت قسمت غیر مسقف تعمیرگاه..................:مترمربع ،مساحت قسمت اداری تعمیرگاه(پذیرش و انتظار مشتریان)..................:مترمربع
تعداد کل جایگاه تعمیراتی.............................:عدد ،تعداد جک دو ستون دایر ............:عدد ،تعداد جک چهارستون دایر ............:عدد ،تعداد جک قیچی دایر ............:عدد

-4فضاي فیزیکی،امکانات و تجهیزات:
تعداد کل جایگاهها  ..................... :عدد  ،انبار قطعــــــات

قفسه بندی

کدبندی و کاردکس متراژ  .......... :مترمربع

جنرال سرویس  :متراژ  .........مترمربع  /ابزار و تجهیزات  :خوب 

متوسط

ضعیف و نیاز به تجهیـــز دارد 

متراژ  .........مترمربع  /ابزار و تجهیزات  :خوب 

متوسط 

ضعیف و نیاز به تجهیـــز دارد 

کارواش :

پذیرش و انتظار مشتریان  ......... :متر مربع ،سرویس های بهداشتی .......... :متر مربع ،پارکینگ خودرو ......... :متر مربع ،نهارخوری و رختکن

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

امضاء و تاریخ

• متقاضی محترم ،لطفا فرم مربوطه را به آدرس ایمیل واحد امور نمایندگان ارسال فرماییدDealers@yaranmotors.com .

