شرکت آریادیزل موتور
تاريخ صدور /بازنگری9311/04/23 :
شماره بازنگری :دو

نام سند :فرم تقاضای اخذ نمایندگی
کد سند FA01 :

وضعيت اعتبار:
دارد

مشخصات متقاضی حقيقی
نام و نام خانوادگی--------------------- :

نام پدر---------------------------- :

شماره شناسنامه---------------------- :

شماره ملی------------------------- :

تاريخ و محل تولد-------------------- :

میزان تحصیالت--------------------- :

وضعیت نظام وظیفه------------------- :

وضعیت تاهل----------------------- :

تلفن ثابت--------------------------- :

تلفن همراه------------------------ :

آدرس دقیق محل سکونت---------------------------------------------------------------------------------- :

مشخصات متقاضی حقوقی
نام شرکت  /موسسه------------------------- :

شماره ثبت------------------------ :

تاريخ ثبت--------------------------------- :

نوع فعالیت شرکت------------------ :

نام ونام خانوادگی مديرعامل------------------- :

نام پدر--------------------------- :

شماره شناسنامه--------------------------- :

تاريخ و محل تولد------------------ :

میزان تحصیالت---------------------------- :

وضعیت نظام وظیفه---------------- :

تلفن ثابت شرکت--------------------------- :

تلفن همراه مدير عامل-------------- :

آدرس دقیق شرکت------------------------------------------------------------------------------------------------ :

نوع تقاضای نمایندگی
فروش و خدمات پس از فروش

فروش خودرو

فروش قطعات

عاملیت تعمیرات/عاملیت سرويس روغن

شرکت آریادیزل موتور
تاريخ صدور /بازنگری9311/04/23 :
شماره بازنگری :دو

نام سند :فرم تقاضای اخذ نمایندگی
کد سند FA01 :

وضعيت اعتبار:
دارد

سوابق و تجارب کاری متقاضی
ردیف

مکان

نوع فعاليت

روند ادامه

مدت زمان

9
2
3
4

موقعيت و وضعيت مکان مورد تقاضا
تلفن

نام مکان

نمابر

کد پستی

صندوق پستی

آدرس ملک

خیابان فرعی

خیابان اصلی

خارج از شهر

واقع در:
منطقه مسکونی

منطقه صنعتی

منطقه تجاری

وضعيت و امکانات محل در نظر گرفته شده جهت احداث نمایندگی
مساحت دفتر

ابعاد دفتر فروش و

مساحت سوله/

فروش و نمایشگاه

نمایشگاه

تعميرگاه

مساحت کل زمين

ابعاد زمين

کاربری فعلی

ابعاد سوله/

ارتفاع سوله/

مساحت فروشگاه

ابعاد فروشگاه

تعميرگاه

تعميرگاه

لوازم یدکی

لوازم یدکی

مساحت فضای باز

کل مساحت فضای
سر پوشيده

شرکت آریادیزل موتور
تاريخ صدور /بازنگری9311/04/23 :
شماره بازنگری :دو

نام سند :فرم تقاضای اخذ نمایندگی
کد سند FA01 :

وضعيت اعتبار:
دارد

وضعيت مالکيت مکان مورد تقاضا
نوع مالکیت:

ملکی

شراکتی

استیجاری

سرقفلی

نام و نام خانوادگی مالک -------------------------- :مدت زمان مالکیت --------------------------------- :در صورت شراکتی
بودن ملک ،میزان سهم متقاضی چقدر است؟ -----------------------------------------------------------------------------
در صورت استیجاری بودن (اجاره نامه رسمی ،محضری) ملک ،مدت زمان اجاره چند سال می باشد؟ ---------------------------------
توضیحات-------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
نوع جواز کسب:

نمايشگاهی

تعمیرگاهی

فروشگاهی

ساير

امکانات تعميرگاهی مکان مورد تقاضا
سرويس عمومی
صافکاری

مکانیکی
نقاشی

الکتريکی
شاسی کشی

جلوبندی و تعلیق فرمان
کارواش

ساير موارد-------------------------------------------------------------------------------------------------------- :

امکانات نمایشگاهی و ستادی مکان مورد تقاضا
دفتر فروش و نمايشگاه
تابلو اعالنات
نمابر
برق سه فاز

سیستم بايگانی
پرينتر
سرويس بهداشتی
برق تک فاز

رايانه
اينترنت پرسرعت
آب لوله کشی
نماز خانه

سالن انتظار مشتريان
تلفن
گاز شهری
تلويزيون و ويدئو پرژکتور

ساير موارد--------------------------------------------------------------------------------------------------------:

شرکت آریادیزل موتور
تاريخ صدور /بازنگری9311/04/23 :
شماره بازنگری :دو

نام سند :فرم تقاضای اخذ نمایندگی
کد سند FA01 :

وضعيت اعتبار:
دارد

پرسنل فعلی مکان مورد تقاضا
نام و نام خانوادگی

ردیف

سن

سوابق کاری

تحصيالت

9
2
3
4
5
6
7
8
1
90


آيا در حال حاضر يا در گذشته ،نمايندگی فروش شرکتهای خودروسازی ديگری را داشته ايد؟
بلی

خیر

درصورت مثبت بودن پاسخ ،جدول زير را کامل کنید:
نام شرکت



نوع نمایندگی

از سال

تا سال

دليل قطع همکاری

آيا نمايندگی شرکت آريا ديزل يا ساير شرکتهای خودروسازی در شهرستان مکان مورد تقاضا وجود دارد؟
بلی

خیر

در صورت مثبت بودن پاسخ ،جدول زير را کامل کنید:
نام نمایندگی


-

کد نمایندگی

نام شرکت خودروساز

فاصله به کيلومتر

در صورت انعقاد قرارداد در سه ماه اول توانايی فروش چند دستگاه خودرو را خواهید داشت؟
تعداد--------------- :

آدرس

شرکت آریادیزل موتور
نام سند :فرم تقاضای اخذ نمایندگی
کد سند FA01 :

تاريخ صدور /بازنگری9311/04/23 :
شماره بازنگری :دو

کروکی محل مورد تقاضا:

وضعيت اعتبار:
دارد

شرکت آریادیزل موتور
نام سند :فرم تقاضای اخذ نمایندگی
کد سند FA01 :

تاريخ صدور /بازنگری9311/04/23 :
شماره بازنگری :دو

وضعيت اعتبار:
دارد

توجه:
تکمیل فرم درخواست نمايندگی ،تشکیل پرونده ،ارائه اسناد مربوطه ،بازديد کارشناس امورنمايندگان از محل مورد درخواست و ساير
مراحل پرونده ،در هر مرحله و مقام ،پیش از صدور موافقتنامه کتبی امور نمايندگان ،به منزله قبول شرايط متقاضی يا اعطاء امتیاز
نمی باشد ،لذا به متقاضی درخواست نمايندگی اکیدا توصیه میشود از انجام هر گونه معامله ،ايجاد تغییرات و يا قبول تعهدات به اعتبار
موافقت احتمالی با درخواست نمايندگی و پیش داوری در خصوص نظر کمیته امور نمايندگان خودداری نمايید و شرکت آريا ديزل در اين
گونه موارد هیچ گونه مسئولیتی را به عهده نخواهد گرفت.
قابل ذکر است که موافقت کمیته امور نمايندگان بر اساس موقعیت مکانی و کروکی ارائه شده در مرحله تشکیل پرونده و تعهد متقاضی
در معرفی ملک جهت توثیق صورت میپذيرد ،لذا ايجاد هر گونه تغییر در محل و يا شکل زمین و يا عدم معرفی ملک شخصی به شرح
مندرج در اين تقاضا نامه ،موجب لغو امتیاز اعطايی خواهد شد.
الزم به ذکر است جهت توثیق نمايندگی ،در حال حاضر ،تضامین به شرح ذيل می باشد:
اينجانب ضمن مطالعه و اطالع کامل از مفاد دستورالعمل ضوابط اعطای نمايندگی شرکت آريا ديزل و محل مورد تقاضا ،بدينوسیله
درخواست خود را مبنی بر اخذ نمايندگی /عاملیت شرکت آريا ديزل اعالم می نمايم .ضمنا در صورت پذيرفته شدن درخواست نمايندگی/
عاملیت اينجانب ،تضامین را به شرکت آريا ديزل ارائه می نمايم.

تضامين (ریال)
نوع نمایندگی

ردیف

سپرده نقدی
1

نمایندگی فروش و خدمات پس از

وثيقه ملکی

هزینه ارزیابی موقعيت

چک

ملکی

10055505550555 10,000,000,000 055.555.555

10,000,000

2

نمایندگی فروش

10055505550555 10,000,000,000 055.555.555

10,000,000

3

نمایندگی فروش قطعات

10055505550555 10,000,000,000 055.555.555

10,000,000

4

عامليت تعميرات

10055505550555 10,000,000,000 055.555.555

10,000,000

فروش



کلیه مبالغ به ريال می باشد.



"هزینه ترهين به عهده متقاضی می باشد".

نام و نام خانوادگی متقاضی ------------------------------ :تاريخ--------------------- :
امضاء و اثر انگشت متقاضی

شرکت آریادیزل موتور
نام سند :فرم تقاضای اخذ نمایندگی
کد سند FA01 :

تاريخ صدور /بازنگری9311/04/23 :
شماره بازنگری :دو

وضعيت اعتبار:
دارد

الف -شرایط عمومی متقاضی:
 -9تابعیت جمهوری اسالمی ايران
 -2تدين به دين مبین اسالم و يا يکی از اديان رسمی کشور (مسیحی ،کلیمی ،عاشوری و زرتشتی)
 -3برخورداری از سالمت جسمانی و داشتن تجربه کافی در امر اداره نمايندگی
 -4دارا بودن گواهی پايان خدمت سربازی و يا معافیت دائم
 -5دارا بودن حداقل  27سال و حداکثر  65سال
 -6داشتن توانايی مالی کافی جهت احداث ،استاندارد سازی ،تجهیز ،خريد و تامین قطعات يدکی و افتتاح نمايندگی
 -7داشتن حُسن شهرت در محل مورد تقاضا
 -8اقامت دائم در محل مورد تقاضا

ب -امکانات ومنابع مورد نياز
 -9داشتن حداقل  2000 – 2500متر مربع ملک يا تعمیرگاه آماده در يکی از خیابانهای اصلی يا معابر پرتردد و با عرض 20 –25
متر در مجاورت خیابان
 -2دفتر فروش و فضای نمايشگاهی به مساحت حداقل  200 –250مترمربع
 -3فضا و امکانات تعمیرگاهی (ترجیحا سوله) به مساحت حداقل 700 –9000مترمربع
 -4فروشگاه لوازم يدکی و انبار قطعات به مساحت حداقل  900 – 950مترمربع
 -5فضا و امکانات رفاهی ،بهداشتی ،نمازخانه و  ...جهت مراجعه کنندگان به مساحت حداقل  50مترمربع
 -6برخورداری از امکانات ارتباطی (تلفن و فکس) و رايانه ای (مودم و اينترنت پرسرعت) مجزا و مناسب

ج -مدارک موردنياز:
 -9ارائه درخواست کتبی و خالصه ای از رزومه و سوابق کاری مربوط به متقاضی (مرتبط با نوع درخواست) به رئیس امورنمايندگان
 -2تنظیم فرم درخواست نمايندگی
 -3کپی برابر اصل اسناد مالکیت و يا اجاره نامه رسمی  5ساله محل نمايندگی به نام متقاضی
 -4کپی برابر اصل جواز کسب محلی مرتبط ،به نام متقاضی
 -5ارائه اساسنامه و آگهی آخرين تغییرات شرکت (برای اشخاص حقوقی)
 -6تهیه چند قطعه عکس رنگی ،واضح از امکانات و موقعیت معرفی شده از زوايای مختلف
 -7کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی
 -8کپی برابر اصل کارت پايان خدمت و يا کارت معافیت متقاضی
 -1کپی برابر اصل آخرين مدرک تحصیلی به عنوان اولويت واگذاری امتیاز
 2 -90قطعه عکس  3x4رنگی تمام رخ متقاضی

شرکت آریادیزل موتور
نام سند :فرم تقاضای اخذ نمایندگی
کد سند FA01 :

تاريخ صدور /بازنگری9311/04/23 :
شماره بازنگری :دو

وضعيت اعتبار:
دارد

 -99پرينت گردش حساب
 -92گواهی عدم سوء پیشینه کیفری بنا به تصديق مراجع ذيصالح
 -93گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر بنا به تصديق مراجع ذيصالح
 -94ارائه وثیقه های مورد نیاز شرکت آريا ديزل و طبق هماهنگی با رئیس واحد امور نمايندگان

توضيحات:
 -9امتیاز نمايندگی فقط به يک نفر شخص حقیقی و يا حقوقی اعطاء خواهد شد.
 -2موارد خاص تقاضا در صورت عدم احراز يک يا چند مورد از شروط فوق الذکر تنها با صالحديد و تصمیمات کمیته امور نمايندگان
قابل بررسی خواهد بود.
 -3در صورت تايید اولیه درخواست ،از محل و امکانات معرفی شده بازديد به عمل خواهد آمد.
 -4در مواردی که امتیاز به نام شرکت (اشخاص حقوقی) صادر می شود ،مديرعامل و يا نماينده قانونی وی با ارائه معرفی نامه شرکت و
مدارک هويتی ،موظف است امور اداری را تا مرحله افتتاح نمايندگی شخصا پیگیری نمايد.
 -5متقاضیان موظفند در صورت اعطای امتیاز نمايندگی مکان مورد نیاز را بر طبق ضوابط شرکت آريا ديزل (امور نمايندگان) و شرکت
بازرسی و استاندارد کیفیت ايران ،استانداردسازی نمايند.
 -6در صورت داشتن کارگزار ،معرفی وی به شرکت آريا ديزل به صورت کتبی و ارائه وکالت نامه کاری از طريق دفتر خانه اسناد رسمی
در صورت موافقت با اعطای امتیاز نمايندگی.
 -7تنها در صورت تکمیل مدارک برای متقاضیان تشکیل پرونده خواهد شد و ضمنا تشکیل پرونده به معنای اعطای امتیاز نمايندگی
نخواهد بود و امور نمايندگان در رد يا قبول تقاضا مختار است.
 -8متقاضیان می بايست درخواست کتبی خود و يا فرم تکمیل شده درخواست نمايندگی را همراه با مدارک فوق الذکر به طور کامل از
طريق پست سفارشی به آدرس شرکت ارسال نمايند.
آدرس شرکت آريا ديزل :تهران -کیلومتر  20جاده مخصوص کرج -خیابان امیرالمومنین -پالک 9
کدپستی -9311963699 :واحد امور نمايندگان شرکت آريا ديزل
تلفن 02941247 :داخلی09120884997 – 598

