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محل الصاق 

 عکس

     بسمه تعالی                                                    

   شرکت پارسیان                 
 هالدکس  مجاز نمایندگیفرم درخواست             

 
 :مشخصات حقیقی

  31.../......./....تولدتاریخ ....شناسنامه..... شماره…..................…نام پدر….................……نام خانوادگی….......................نام ..

 …….......…...…تاهل وضعیت........................وضعیت خدمت سربازی……..............….. میزان تحصیالت........…..…محل تولد

 ..................................................................................................آدرس محل سکونت........................…………شماره ملی

 ...................د تلفن شهرستان............ک..............................نام استان.................................................................................

 ......…….....………………… تلفن همراه …………............…فاکس .... …….........................………تلفن محل سکونت

  E-MAIL..............................................................................    .............................................ضروری تماسجهت شماره 

 مشخصات متقاضی حقوقی:

 .............................نوع فعالیت شرکت........................…تاریخ ثبت......  ....................شماره ثبت.......................................شرکت/موسسهنام 

  ........................................شماره شناسنامه......................................نام پدر........................................................دیرعاملنام ونام خانوادگی م

 ..............................وضعیت خدمت سربازی ...............................میزان تحصیالت.............................محل تولد31......./......./........تاریخ تولد

 .................................................:.....درس شرکت/موسسهآ.......................................................شماره ملی...............................وضعیت تاهل 

                                                   .................................................................................نام استان......................................................................................................................

 ..........................تلفن همراه: .................................فاکس .....................................تلفن:  .... .................. کد تلفن شهرستان

 E-MAIL..........................................................................................    ..........................................................شماره جهت تماس ضروری

 متقاضی دریافت نمایندگی:

        فروش قطعه         خدمات پس از فروش             )شامل فروش، نصب ، تعمیرات و آموزش( خدمات پس از فروشفروش و

                                    عاملیت تعمیراتی  

 سوابق و تجارب کاری متقاضی:

 ...................مدت زمان....................................................................................وآدرس نام محل فعالیت.....................................(نوع فعالیت3

 ...................مدت زمان....................................................................................نام محل فعالیت وآدرس.....................................(نوع فعالیت2

 ...................مدت زمان....................................................................................نام محل فعالیت وآدرس.....................................نوع فعالیت(1

 ..................................................................................................................................................................................................:سایر موارد

 محل مورد تقاضا: مشخصات

 .......................................................................................................................درس دقیق پستیآ.................................................:....نام محل

 .............................................................تلفن ........................کد تلفن ............................نام استان.................................................................

 ...................................................تیصندوق پس...........................................................................کد پستی.............................................فکس
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 دسترسی: نظرتقاضا از  موردموقعیت محل 

  ه شهرمحو          خروجی شهر         ورودی شهر            مرکز شهر             خیابان فرعی             خیابان اصلی

 ملک : یموقعیت جغرافیا

 شرق شهر                  غرب شهر                    جنوب شهر                         شمال شهر                                مرکز شهر

 موقعیت مشاغل همجوار:

 مسکونی            سایر مشاغل                          فروش خودرو                 فروش قطعه              امور خدمات و تعمیرات خودرو

 وضعیت مالکیت محل مورد تقاضا:

    استیجاری                                  شراکتی                            سر قفلی                            ملکی       نوع مالکیت:  

مدت زمان .........................................................................................نام خانوادگی مالکو نام 

 .............................................................مالکیت

 .................................................................................................در صورت شراکتی بودن ملک میزان سهم شخص متقاضی چه میزان است؟

 .............................................................................................................در صورت استیجاری بودن ملک مدت زمان اجاره چند سال میباشد؟

 ...................................مساحت فضای مسقف.............................................ای بازمساحت فض........................................:....مساحت کل زمین

 .........................................ارزش ریالی ملک............................قدمت بنای ساختمانی ملک........................................................کاربری فعلی

 فاقد جواز                  سایر                    فروشگاهی                  نمایشگاهی                 تعمیر گاهی    : ملک نوع جواز کسب

 ............................تاریخ پایان اعتبار جواز.....................................محل صدور جواز کسب................................................شماره جواز کسب

 .....................................................................................................................................................................................................توضیحات

 امکانات محل مورد تقاضا:

 ......................................................................ابعادمساحت و            بله       خیر                   یا محل مورد تقاضاجایگاه تعمیراتی دارد؟آ

 .......................................................................مساحت و ابعاد     بله             خیر             رد؟یامحل مورد تقاضا فروشگاه لوازم یدکی داآ

 ......................................................................مساحت و ابعاد          بله        خیر          پذیرش دارد؟دفتراداری ودفتر موردتقاضا یا محلآ

 .......................................................................مساحت و ابعاد    بله              خیر         خودرو دارد؟یدکی  لوازمانبار یا محل مورد تقاضاآ

 مورد تقاضا:محل امکانات موجود تعمیرگاهی 

               تعویض روغن            جلوبندی     ات تعمیر         ری سازی       باط           نقاشی                      صافکاری               مکانیکی

                کارواش                       شاسی کشی                      میزان فرمان          پ      آتون 

 ...................................................................................................................................................................................................مواردسایر 

 مورد تقاضا: امکانات موجود نمایشگاهی محل

 ........................................مساحت         بله           خیر     دارد؟اضا جهت نگهداری خودروهای امانی پارکینگ آیا محل مورد تق

 .....................................مساحت...          بله            خیر                               آیا نمایشگاه قسمتی بعنوان دفتر فروش  دارد؟ 

  بله           خیر   آیا درب ورودی و شیشه های نمایشگاه سکوریت می باشند؟            
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 مورد تقاضا:محل امکانات موجود فروشگاه قطعه 

 بله          خیر            یا فروشگاه قطعات یدکی دارای قفسه بندی میباشد؟آ

 بله خیر         ارای قفسه بندی میباشد؟         آیا انبار قطعات یدکی و بدنه د

         بله خیر                         یا فروشگاه قطعات یدکی دارای ویترین میباشد؟آ

 ...................ت زمانمد...............................سابقه و مهارت      بله         خیر   یا در فروشگاه قطعات یدکی فردی جهت نصب اپشن دارید؟آ

 امکانات ستادی محل مورد تقاضا :

            تک فازبرق           اب لوله کشی              ار مشتریانظسالن انت           نمازخانه واتاق استراحت کارکنان          سرویس بهداشتی

            سیستم بایگانیاینترنت                         پرینتر          کامپیوتر              فاکس            تلفن            گاز شهری          برق سه فاز

 ...........................................................................................................................سایر موارد.......................................

 منی ملک:تجهیزات ای

 .................................................سایر موارد         دوربین مدار بسته           سیستم اعالم حریق          حریقکپسولهای اتفاء        دزدگیر

 مورد تقاضا محل فعلی لپرسن

 سوابق کاری عنوان شغلی مدت زمان همکاری  تحصیالت سن نام و نام خانوادگی ردیف

       

 

 را داشته اید؟         بله             خیر یآیا در حال حاضر یا گذشته نمایندگی شرکتهای دیگر 

 

 

 

 دلیل قطع همکاری شماره کد نمایندگی تا سال ازسال نوع نمایندگی نام شرکت
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 امور خدماتی را می دهید؟ نصب و داد  درسه ماهه اول تخمین مراجعه چند دستگاه خودرو جهتدر صورت انعقاد قرار

 سایر مینی بوس  اتوبوس تریلی کامیون

     

 

 

 را خواهید داشت؟در سه ماهه اول توانایی فروش چه قطعاتی و چه تعدادی  در صورت انعقاد قرارداد  

 

 

 ده است؟ )برحسب لایر(فروش شما در یک سال گذشته چه مقدار بو

  

   چه مقداریندگی فروش وخدمات پس ازفروش وگردش فعاليتهای آن ایجادنماجهت توان سرمایه گذاری مالی جنابعالی 

 )لایر(...................................................................می باشد؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 کروکی محل مورد تقاضا :
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و  هالببدکسضببوابا اعطببای نماینببدگی  و ضببمن مطالعببه و اطببالع کامببل از مفبباد دسببتور العمببل.........................................................:اینجانببب

 یید می نمایم .تمامی مطالب فوق الذکر را تاو صحت  ارائهرا خود تقاضای دریافت نمایندگی  ، بدینوسیله مقررات مرتبا

                

                                      

 ..............................امضاء                      ................................تاریخ تکمیل تقاضا نامه

 

 

 ...................................................................................................................................................................نظریه کمیته امور نمایندگان

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

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

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


