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شرايط اعطاي نمايندگي

 -1امكانات مورد نياز
در اختیار داشتن ملکی با مشخصات ذیل در یکی از خیابانهای اصلی و یا معابر پرتردد داخل یا خارج از شهر

محل معرفی شده
زمين بایر  /ملک
عرض (بر) زمین بایر /ملک

حداقل متراژ مورد نیاز (متر مربع)
نمایندگی خودروهای نیمه سنگین و سنگین گروه بهمن
نمایندگی خودروهای سبک گروه بهمن
سایر شهرها
کالن شهرها
سایر شهرها
تهران
1011

1111

0011

02

0111
02

 -1شرایط عمومي متقاضي
-1-1
-0-1
-3-1
-0-1
-5-1
-6-1
-7-1
-8-1
-9-1

تابعیت جمهوری اسالمی ایران
نداشتن سوء سابقه بنا به تصدیق مراجع ذیصالح
عدم اعتیاد به مواد مخدر بنا به تصدیق مراجع قانونی
داشتن تجربه کافی در امر فروش و خدمات پس از فروش خودرو
دارا بودن گواهی پایان خدمت سربازی و یا معافیت دائم
دارا بودن حداقل  05سال و حداکثر  65سال سن
دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم
اقامت دائم در محل مورد تقاضا
داشتن توانایی مالی کافی جهت احداث ،استانداردسازی ،تجهیز ،تامین قطعات یدکی و مدیریت نمایندگی

 -0مدارك مورد نياز
 -1-0ارائه درخواست کتبی
 -0-0تکمیل فرم درخواست نمایندگی
 -3-0کپی جواز کسب معتبر و مرتبط بنام متقاضی حقیقی  /کپی اساسنامه ،روزنامه رسمی و آگهی آخررین تيییررات جهرت اشرخا
حقوقی
 -0-0کپی سند مالکیت ملک مورد تقاضا
 -5-2کپی شناسنامه از تمام صفحات
 -6-0کپی پشت و رو از کارت ملی
 -7-0کپی آخرین مدرك تحصیلی
 -8-0کپی کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت دائم
 -9-0دو قطعه عکس  3*0یکسان از شخص متقاضی که در سال جاری گرفته شده باشد
 -12-0تعداد چند قطعه عکس واضح و مشخص از امکانات و محل مورد تقاضا از زوایای مختلف
 -11-0نقشه شهر مورد نظر و مشخص نمودن موقعیت مکان مورد تقاضا روی آن
 -10-0گردش مالی حساب بانکی متقاضی در  6ماه اخیر

 -0توضيحات
 -1-3امتیاز نمایندگی فقط به یک نفر شخص حقیقی و یا متقاضی حقوقی اعطاء خواهد شد.
 -0-3حداقل فاصله محل مورد تقاضا تا اولین نمایندگی و یا متقاضی مصوبه دار ،مطابق با دفترچه توسعه کمری سرالیانه گرروه بهمرن
می باشد.
 -3-3ارائه سند مالکیت جهت قرار گرفتن در رهن شرکت بعنوان وثیقه به میزان مصوب گروه بهمن پس از موافقت و تائید کمیسریون
اعطاء و ليو پیش از عقد قرارداد الزامی می باشد.
 -0-3موارد خا تقاضا درصورت عدم احراز یک یا چند مورد از شروط فوق الذکر تنها با صالحدید و تصمیمات کمیسیون اعطاء و ليو
قابل بررسی خواهد بود.
 -5-3در صورت نداشتن شرایط فوق درخواست ارائه شده قابل بررسی نمی باشد.
 -6-3تقاضا فقط در شهرهای نیازمند نمایندگی مطابق با دفترچه توسعه گروه بهمن رسیدگی خواهد شد.
 -7-3درصورت تأیید اولیه درخواست و مدارك ارسالی ،از محل و امکانات معرفی شده بازدید بعمل خواهد آمد .هزینه بازدید از ملک به
عهده متقاضی می باشد.
 -8-3قبول درخواست و مدارك متقاضی و واریز وجه هزینه بازدید از ملک ،هیچگونره تعهردی مبنری برر اعطراء امتیراز نماینردگی بره
متقاضی ،برای شرکت در بر نخواهد داشت و وجه واریز شده مسترد نخواهد شد .
 -9-3در صورت احراز عدم صحت اطالعات فرم مذبور در هر یک از مراحل تقاضا ،نام متقاضی مورد نظر از لیست خارج و تقاضا مردود
تلقی می گردد.
 -12-3درصورت تأیید درخواست و اعطای نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش محصوالت گروه بهمن ،شرخص متقاضری مو رف
است پس از پرداخت وجه التزام به منزله حسن انجام کار ،مکان مورد نظر را طبق ضوابط شرکت استانداردسازی نماید.
 -11-3استاندارد سازی  ،نصب تابلو و تهیه کلیه ملزومات بر عهده شخص متقاضی بوده و هیچگونه تسهیالتی جهت احداث نماینردگی
پرداخت نمی گردد.
 -10-3متقاضی می بایست مدارك ذکر شده فوق را بصورت حضوری یا از طریق پست سفارشی به آدرس تهران ،کيلومتر  10جاده
مخصوص کرج ،گروه بهمن ارسال نماید.

