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 عاملیت فروش   نماینده فروش درخواست همکاری بعنوان: 

   :مشخصات متقاضی حقیقی

 شماره شناسنامه:    نام پدر:   نام و نام خانوادگی:

 کد ملی:   محل تولد:     تاریخ تولد:

     میزان تحصیالت:

 آدرس:

 شماره تلفن همراه:    :تماسشماره 

 آدرس ایمیل:

  

 مشخصات متقاضی حقوقی

 نام شرکت/مؤسسه:

 نوع فعالیت شرکت:   تاریخ ثبت:    شماره ثبت:

 محل تولد:   تاریخ تولد:  نام و نام خانوادگی مدیرعامل: 

     میزان تحصیالت:

 آدرس شرکت یا مؤسسه:

 شماره تلفن همراه:    :تماسشماره 

 ایمیل:آدرس 

 

 خیر آیا در اتحادیه مرتبط با فعالیت خود عضویت دارید؟ بلی 

 در صورت مثبت بودن پاسخ، نام ببرید:

 

 سوابق و تجارب کاری

 مدت زمان محل فعالیت نوع فعالیت
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 متقاضی دریافت نمایندگی

  سواریخودروهای لنت ترمز کفشکی         خودروهای سواریلنت ترمز دیسکی 

  نگینخودروهای سلنت ترمز کفشکی     سنگینخودروهای لنت ترمز دیسکی 

       شمش

                     کالف 

                      صفحه کالچ

     دیسک ترمز

   سایر

 جهت نمایندگی مشخصات محل مورد تقاضا

 شهرستان:     استان:

 آدرس دقیق پستی محل:

 )مترمربع(:مساحت کل محل 

 استیجاری   شراکتی   سرقفلی ملکی وضعیت مالکیت: 

 مدت زمان مالکیت:   نام و نام خانوادگی مالک:

 متقاضی چه میزان است؟ الشرکه شخصدر صورت شراکتی بودن ملک، میزان سهم 

 باشد؟در صورت استیجاری بودن ملک، مدت زمان اجاره چند سال می

 ه جواز کسب:شمار   نوع جواز کسب ملک:

 تاریخ پایان اعتبار جواز:   محل صدور جواز کسب:

 توضیحات:

 تعداد کل پرسنل:

 

 لطفاً مشخصات حساب )های( بانکی خود را در جدول ذیل اعالم بفرمائید: -

 نام )کد( شعبه نوع حساب شماره حساب نام بانک
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زمینه قطعات خودرویی همکاری داشته اید، مشخصات در صورتی که تاکنون با اشخاص حقیقی و حقوقی در 

 کامل طرفین مورد معامله خود را به شرح جدول ذیل ذکر بفرمائید:

 

اشخاص نام 

 حقیقی/حقوقی

 آدرس شماره تماس مدت همکاری

    

    

    

ماهه سه در صورت انعقاد قرارداد توانایی فروش چه میزان از محصول یا محصوالت موردنظر را در  -

 خواهید داشت؟ سال اولو  اول

 در صورت نیاز به سپردن وثیقه، آمادگی دارید چه سندی را بعنوان وثیقه بگذارید؟ -

 

های آن چه مقدار توان سرمایه گذاری مالی جنابعالی جهت ایجاد نمایندگی فروش و گردش فعالیت -

 ریال ....................... باشد؟ می

. . . ضمن مطالعه و اطالع کامل از مفاد دستورالعمل و ضوابط اعطای نمایندگی شرکت جهان اینجانب . . . . . . ***

ترمز کاشان و مقررات مرتبط، بدینوسیله تقاضای دریافت نمایندگی خود را ارائه و صحت تمامی مطالب فوق 

 نمایند.الذکر را تأیید می

   . . . . . . . .. . .  امضاء    . . . . . . . . تاریخ تکمیل تقاضانامه

از آنجائیکه شرکت جهان ترمز همواره در جهت جلب رضایت نمایندگان و همچنین مشتریان نهایی محصوالت 

خود بعنوان بزرگترین و با ارزشترین دارایی های شرکت می کوشد و همواره در تالش است با برقراری ارتباط 

در همین راستا خواهشمند  شما عزیزان استفاده نماید؛ اه هایمؤثر با نمایندگان فروش از نقطه نظرات و دیدگ

است هرگونه نظر و انتقاد خود را درباره شرکت جهان ترمز در زمینه های گوناگون شامل فروش، توزیع، 

 تبلیغات، خدمات و . . . در ادامه برای ما مرقوم فرمائید.

 

 


