فرم درخواست نمایندگی

کد :
شماره :
تاریخ :
محل

 -1مشخصات متقاضی :
اینجانب با مشخصات زیر متقاضی اخذ امتیاز نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش گروه بهمن

الصاق
عکس

(نمایندگی شرکت بهمن موتور  نمایندگی شرکت بهمن دیزل  نمایندگی شرکت سیبا موتور ) 
در استان  ......................شهرستان  ...................می باشم.
نام و نام خانوادگی  ....................................................... :نام پدر  ............................ :شماره شناسنامه........................ :
تاریخ تولد31...../...../..... :
کد ملی  ...................................... :صادره از  ......................... :ساکن  .................... :میزان تحصیالت .................................. :
شغل فعلی ...................................................................................................................................... ........................................... :
تلفن ثابت  ................................................ :کد  ................................................ :تلفن همراه .......................................................................................... :
آدرس مکاتبه ...................................................................................................... ............................................................................................................... :
کد پستی  .............................................. ........ :شماره ثبت شرکت  ............................................................ :کد اقتصادی .............................................. :
دارای سوابق کاری و مهارتهای ذیل :
........................................................................................................................................................................................................... ....................................
......................................................................................................................................................................................... .....................................................
 -2اطالعات فضای فیزیکی (زمین /ملک) :
نوع ملک  :زمین  نیمه آماده  تعمیرگاه 
نوع مالکیت  :سند شش دانگ  سرقفلی وکالت  اجاره ای  مدت اعتبار  .......سال مبایعه نامه  غیره 
توان سرمایه گذاری (بدون در نظر گرفتن قیمت ملک)  ............................................ :ریال نحوه تامین سرمایه ...................................................... :
نوع کاربری  :تجاری  صنعتی  مسکونی  غیره 
واقع در  :مرکز شهر  حاشیه شهر  خیابان اصلی  خیابان فرعی  جاده 
آدرس ملک ........................................................................... ............................................................................................................................. ............. :
با مساحت  :عرصه  ، ................ :عرض (بر) ( .................. :اداری  ...................... :تعمیراتی  ........................ :انبار  ........................ :مترمربع)
فاصله تا اولین نمایندگی /متقاضی مصوبه دار مجاز گروه بهمن  .................................متر
 -3امکانات موجود :









دارد  ندارد 
دیوارکشی
دارد  ندارد 
سوله و یا مغازه های تعمیراتی
دارد  ندارد 
نمایشگاه
دارد  ندارد 
فضای پذیرش و اداری
دارد  ندارد 
بخش رفاهی برای رانندگان
دارد  ندارد 
انبار
دارد  ندارد 
فضای سبز
تلفن 
گاز 
برق 
آب 

تعداد /متراژ ............................................. :
تعداد /متراژ ............................................. :
تعداد /متراژ ............................................. :
تعداد /متراژ .............................................. :
تعداد /متراژ .............................................. :
تعداد /متراژ .............................................. :

در صورتیکه ملک مورد نظر امکانات یا توضیحات دیگری دارد بصورت مختصر و مفید در جدول زیر یادداشت نمایید.
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فرم درخواست نمایندگی

کد :
شماره :
تاریخ :

 -4کروکی محل مورد نظر :
شمال

اینجانب با علم به اینکه واگذاری نمایندگی به اینجانب در صورت تایید شرکت ،انحصاری نبوده و شرکت می تواند در همان شهر و یا در مجاورت
منطقه به شخص یا اشخاص دیگری امتیاز نمایندگی اعطاء نموده و یا خود راساً تعمیرگاه و فروشگاه ایجاد نماید ،اقدام به ارسال تقاضا نموده ام و
تعهد می نمایم چنانچه در هر مر حله ای خالف موارد یاد شده معلوم گردد ،گروه بهمن می تواند نسبت به لغو امتیاز اعطاء شده اقدام نماید و اینجانب
مکلف به جبران خسارتهای احتمالی وارده به گروه بهمن می باشم .همچنین اخذ این درخواست و تحویل مدارک پیوست هیچگونه تعهدی را جهت
اعطای نمایندگی برای شرکت ایجاد نمی نماید.

نام و نام خانوادگی متقاضی  .................................................. :تاریخ تکمیل فرم  .......................... :امضاء و اثر انگشت ............................................. :
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