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 کاوه دیزلفرم درخواست نمایندگی مجاز 

 :حقیقی متقاضی مشخصات
 :شماره شناسنامه :نام پدر :نام خانوادگی :نام

 :وضعیت خدمت سربازی :میزان تحصیالت :محل تولد  :تاریخ تولد

 :آدرس محل سکونت ی:شماره مل :وضعیت تاهل

 :کد پستی :تلفن :شهرستان :نام استان

 :ایمیل :شماره جهت تماس ضروری :تلفن همراه

 :مشخصات متقاضی حقوقی

 :موسسه / نام شرکت
 :شماره ثبت

 :نوع فعالیت شرکت :ثبت محل
 تاریخ ثبت: 

 :شماره شناسنامه :نام پدر :نام و نام خانوادگی مدیر عامل

 :وضعیت خدمت سربازی :میزان تحصیالت :محل تولد :تاریخ تولد

 :آدرس شرکت/موسسه :شماره ملی :وضعیت تاهل

 کد پستی: :تلفن :کد تلفن :شهرستان نام :نام استان

 :ایمیل :شماره جهت تماس ضروری :تلفن همراه

 :متقاضی دریافت نمایندگی
  عاملیت تعمیراتی     فروش قطعه     خدمات پس از فروش   فروش خودرو    فروش و خدمات پس از فروش 

 :سوابق و تجارب کاری متقاضی

 :مدت زمان :نام محل فعالیت و آدرس :نوع فعالیت 1

 :مدت زمان :نام محل فعالیت و آدرس :نوع فعالیت 2

 :مدت زمان :نام محل فعالیت و آدرس :نوع فعالیت 3

 سایر موارد: 

 :مشخصات محل مورد تقاضا
  :کد پستی :آدرس :نام محل

  :فاکس تلفن : کد تلفن :  نام شهرستان: :نام استان

 موقعیت محل مورد تقاضا از نظر دسترسی:
 حومه شهر      خروجی شهر           ورودی شهر       مرکز شهر     خیابان فرعی     خیابان اصلی  

 :موقعیت جغرافیایی ملک
 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      سرقفلی            ملکی   نوع مالکیت: 

 

 

 محل الصاق

 عکس 
 

 بسمه تعالی

 شرکت کاوه دیزل 
 )سهامی خاص(

 

 تاریخ:
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 شرکت کاوه دیزل  
 )سهامی خاص(

 تاریخ:

 

 :مدت زمان مالکیت  :مالکنام و نام خانوادگی 

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

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

 :سقفممساحت فضای  :مساحت فضای باز مساحت کل زمین: 

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

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

 امکانات محل مورد تقاضا
 خیر    آیا محل مورد تقاضا جایگاه تعمیراتی دارد؟   هبل     مساحت و ابعاد 
 خیر    آیا محل مورد تقاضا نمایشگاه خودرو دارد؟    بله     مساحت و ابعاد 
 خیر   آیا محل مورد تقاضا فروشگاه لوازم یدکی دارد؟   بله       مساحت و ابعاد 
 خیر   آیا محل مورد تقاضا دفتر اداری و دفتر پذیرش دارد؟  بله       مساحت و ابعاد 
 خیر   آیا محل مورد تقاضا انبار لوازم یدکی خودرو دارد؟ بله     مساحت و ابعاد 

 امکانات موجود تعمیر گاهی محل مورد تقاضا
  تعمیر و جلو بندی         باطری سازی          نقاشی     صافکاری                 مکانیکی

 کارواش         شاسی کشی               میزان فرمان          تون آپ                تعویض روغن  
 سایر موارد: 

 موجود نمایشگاهی محل مورد تقاضا :امکانات 

 دستگاه   4بیش از      دستگاه          4دستگاه        3دستگاه   2   ر نمایشگاه چند دستگاه می باشد؟ظرفیت نمایش بهینه خودرو د

   آیا محل مورد تقاضا جهت نگهداری خودروهای امانی پارکینگ دارد؟     خیر     بله     مساحت 
  خیر                            آیا نمایشگاه قسمتی بعنوان دفتر فروش دارد؟  بله      مساحت 

 
 

 
 
 

 کروکی محل مورد تقاضا :

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

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

 توضیحات:

 

N 
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 شرکت کاوه دیزل  
 )سهامی خاص(

 

 تاریخ:

 

 توان خرید متقاضی جهت عرضه نمایشگاهی :

 دستگاه 1           دستگاه 2   دستگاه   3

 

 لایر در قالب : 30.000.000.000آمادگی متقاضی جهت ارائه ضمانت نامه حسن انجام کار به ارزش 

 چک                 سفته                    وثیقه ملکی 

 

چنانچه در هر مرحله ای خالف موارد یاد شده معلوم گردد اینجانب ضمن صحت مطالب فوق بوسیله امضاء و اثر انگشت متعهد می گردم 

 باشم. تواند نسبت به لغو امتیاز اعطاء شده اقدام نماید و اینجانب مکلف جبران خسارتهای احتمالی وارد شده به شرکت می شرک کاوه دیزل می

 امضاء و اثر انگشت:                                  ناریخ تکمیل فرم:                              نام و نام خانوادگی :

 ننویسید. چیزی قسمت این در لطفأ 

 نتیجه بررسی اولیه:                                     تاریخ بررسی اولیه : 

 

 نام و نام خانوادگی و امضاء کارشناس مسئول:                                             

 توجه:

 تکمیل این فرم و حتی اخذ مدارک از متقاضی هیچگونه حقی جهت اعطای نمایندگی ایجاد نخواهد کرد. -1   

 توجه فرمایید. 1لطفأ به شرایط و مدارک مورد نیاز جهت اخذ نمایندگی در فرم شماره  -2   

در جلسه کمیسیون اعطاء و لغو                   شهرستان                         متقاضی اخذ نمایندگی در استان                         تقاضای آقای

 مطرح گردید.                         نمایندگی مورخه 

 نظریه کمیسیون:

 

 

 فاقد شرایط الزم

 بازدید از محل

 

 

   

   

 کاوه دیزل
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