تقاضا ی اخذ امتیاز نمایندگی فروش محصوالت شرکت رینگ سازی مشهد
تکمیل این فرم هیچ گونه تعهدی برای شرکت رینگ سازی ایجاد نمی نماید

مشخصات متقاضی :
نام ...................................

شماره شناسنامه  /شماره ثبت ..................

نام خانوادگی .................................

تاریخ تولد  /تاریخ ثبت ..............................در صورت عضویت در اتحادیه نام اتخادیه و شماره عضویت.................................:
کد ملی  ....................................میزان تحصیالت  .....................................رشته تحصیلی ............................
شماره تلفن همراه  .................................. :شماره تلفن منزل  ............................شماره تلفن ضروری ............................
در خصوص متقاضیان حقوقی کد ملی  ،اطالعات تحصیلی وتلفن مدیر عامل نوشته شود

سوابق وفعالیت متقاضی :
 ................................سال

سابقه فروش لوازم یدکی خودرو

سابقه فروش لوازم یدکی مرتبط(رینگ،الستیک،جلوبندی)  .................................سال
سابقه فروش لوازم یدکی در فروشگاه فعلی
آیا متقاضی سابقه عمده فروشی دارد ؟

خیر

 ...................................سال
بلی

بلی

متوسط فروش ماهیانه  ..........................................ریال
توان خرید از شرکت:

متوسط خرید ماهیانه  .......................ریال

اعتباری  ............................ریال

توان ضمانت خرید اعتباری  :رهنی

 ......سال
نقدی  .................................ریال

ضمانتنامه بانکی

تعداد کارکنان دائمی با صاحب فروشگاه  ................. :نفر

تمام وقت  ..........نفر

نیمه وقت .........نفر

مشخصات وامکانات فروشگاه :
وضعیت ملک  :شخصی

استیجاری

فروشگاه  ..............مترمربع عرض دهانه فروشگاه  ............ :متر
انبار ...................مترمربع
کد شهر.............

شماره تلفن فروشگاه

.................... -2 ..................... -1

شماره فاکس ......................

آدرس فروشگاه  :استان  ......................شهر  ......................میدان  ..........................خیابان...............................................
 .........................کوچه  ....................پالک  ...............منطقه شهرداری  .........کد پستی ده رقمی فروشگاه ......................
توضیح  :آدرس می بایست مطابق جواز کسب باشد .

اینجانب  ........................................صحت اطالعات مندرج در این فرم را گواهی نموده وچنانچه در هر زمان خالف
آن محرز گردد شرکت رینگ سازی مجاز به لغو امتیاز اعطا شده واخذ خسارات وارده می باشد .
تاریخ  ....................نام ونام خانوادگی ....................

امضاء

شرایط اخذ امتیازنمایندگی فروش محصوالت شرکت رینگ سازی مشهد


شایستگی  ،حسن شهرت و عدم سو پیشینه کیفری



برخورداری از سابقه کارمفید در زمینه خرید وفروش لوازم یدکی متناسب با محصوالت شرکت
(رینگ و رام )



داشتن کارت پایان خدمت برای متولدین  ۱۳۵۴با باال



دارا بودن پروانه کسب در زمینه فروش لوازم یدکی اتومبیلهای سواری و سنگین و یا فروش رینگ
و الستیک



متقاضی باید مالک فروشگاه باشد.



استیجاری بودن فروشگاه منوط به ارائه اجاره نامه محضری  ۵ساله و تعهد متقاضی مبنی بر عدم
جابجائی فروشگاه تا مدت سه سال بعد از افتتاح می باشد.



توانائی ارائه وثیقه ملکی یا ضمانت نامه بانکی به میزان اعالم شده از طرف شرکت



در صورت اعطای امتیاز ،متقاضی باید استاندارد های شرکت را در فروشگاه خود اجرا نموده وکلیه
هزینه های آن را تقبل نماید.



فروشگاه معرفی شده نباید در زیر زمین و یا طبقه دوم و همچنین در در کوچه بن بست
وفرعی قرار گرفته باشد.

مدارك مورد نیاز:


کپی پروانه کسب با شرایط ذیل:
o

تاریخ آن معتبر باشد.

o

با فروش لوازم یدکی مرتبط باشد.

o

آدرس مندرج در پروانه کسب با آدرس فروشگاه معرفی شده مغایرت نداشته باشد.
توضیح  :در صورتیکه پروانه کسب کمتر از سه سال پیش صادر شده باشد اتحادیه
فروشندگان لوازم یدکی ( مرجع صادر کننده پروانه کسب ) می بایست حداقل سه سال
سابقه کار متقاضی را بصورت کتبی تائید نماید.



کپی آخرین مدرك تحصیلی



کپی شناسنامه  ،کارت پایان خدمت وکارت ملی



سه قطعه عکس  ۳×۴از متقاضی



کپی اسناد مالکیت یا اجاره نامه ثبتی (محضری ) ۵ساله فروشگاه معرفی شده



تکمیل و ارائه فرم درخواست شماره یک



دو قطعه عکس : ۱۳×۱۸
o

یک قطعه از نمای روبروی فروشگاه معرفی شده

o

یک قطعه از نمای داخل فروشگاه معرفی شده

پس از تکمیل فرم و اسکن مدارک یاد شده  ،اطالعات مذکور را به آدرس پست الکترونیک

am.sale@mwmco.com
ارسال فرمایید .

