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 شركت پرشياخودرو
فروش و خدمات پس از فروش محصوالت 
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  اينجانب با مشخصات زير:

  اشخاص حقيقي:

  :از متولد:                            صادره                نام پدر:                                         نام و نام خانوادگي:                     

  شغل:                    ميزان تحصيالت:                                                 كد ملي:                 

  اشخاص حقوقي:

  نام شركت:                                                   شماره ثبت شركت:                                  كد اقتصادي:

  امل:                                              تاريخ تاسيس:                                         زمينه فعاليت:نام مدير ع

  آدرس مكاتبه: 

  كد پستي:

  :تلفن

  0............................................ همراه:                       ...........  - ...................................   ثابت (بهمراه كد): 

  نوع مالكيت:  

  سند ششدانگ                      سرقفلي                           اجاره نامه            مدت اجاره ................... سال

  ..................مبايعه نامه                         غيره              توضيح: 

  :ملك كاربري

  تجاري                             صنعتي                       مسكوني                          غيره

  واقع در:

  خيابان فرعي      مركز شهر                        حاشيه شهر                  جاده                       خيابان اصلي           

  :(متر مربع) ملك نمايشگاه مشخصات

  مساحت عرصه:                  بر (عرض):                        بالكن:                               

  :(متر مربع) ملك تعميرگاه مشخصات

  اداري:                انبار:                        مساحت عرصه:                   بر (عرض):                       تعميراتي:   
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فروش و جنرال سرويس................................  نمايندگي فروش...........................متقاضي اخذ و تاسيس با توان سرمايه گذاري .................................( ريال) 
  .. مي باشم..................................دراستان......................................شهرستان........................................فروش و خدمات پس از فروش ....

  

اينجانب آگاه مي باشم كه اعطاء مجوز نمايندگي انحصاري نمي باشد و شركت مي تواند به اشـخاص ديگـر نيـز بنـا بـه صـالحديد مجـوز         -1
  اث نمايندگي اعطاء نمايد.احد

   تكميل فرم تقاضا به منزله قبول يا رد درخواست نمي باشد و هيچگونه حقي براي اينجانب ايجاد نمي نمايد.   -2
در صورت موافقت با تقاضا و در صورت عدم انجام مراحل كامل استانداردسازي، كليه هزينه ها و ضرر و زيان وارد شده به شركت به عهـده   -3

    باشد. اينجانب مي

  تاريخ:                                                                                   امضاء متقاضي:                                         

  

  

  ترسيم كروكي محل نمايشگاه:

  

  

  

  

  

  

  

                        ترسيم كروكي محل تعميرگاه: 
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