
  فرم تعیین وضعیت متقاضی نمایندگی فروش

 22FR-022-01                                                                                                                               نماینده مشتری   -3    امور مالی   -2بازاریابی و فروش        -1

 تاریخ :

 4از  1صفحه: 

 
 13:       /      /       مراجعه تاریخ : ...............................................اعزامی کارشناس نام 

 نمایندگی متقاضی مشخصات
 : پدر نام :  خانوادگی نام و نام

 : ملّی کد :  شناسنامه شماره

 :کدپستی :شهر :  استان

 :  فروشگاه نام 13:       /        /       تولد تاریخ

 : کار محل ثابت تلفن:                                    شهرستان تلفن کد

 

 : انبار تلفن:                                                 منزل تلفن

 

 :                                  همراه تلفن

 

 :  تلگرام تلفن خط

 

 :  کسب جواز پروانه شماره

 :  اقتصادی کد

 :  ایمیل

 :  منزل آدرس

 : انبار آدرس

 :  فروشگاه وضعیت 

 ⃝ استیجاری                 ⃝ سرقفلی                  ⃝ ملکی

 

 

 

:تایر فروش در فعالیت سابقه  

 

 موقعیت فروشگاه : 

⃝کوچه                         ⃝خیابان فرعی                  ⃝خیابان اصلی   
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 تاریخ :

 4از  2صفحه: 

 
 محصول مورد نیاز 

 سایر موارد:                              ⃝تایر رادیال سواری 

 میزان خرید تایر رادیال سواری ماهیانه )تعداد(

  

 )ریال(میزان خرید تایر رادیال سواری ماهیانه 

 توان ارائه تضمین

 ارزش وثیقه ملکی :................................................................................. ریال

 ضمانت نامه بانکی :.................................................................................  ریال

 ارزش سایر تضمین های قابل ارائه به شرکت : 

 نحوه خرید و فروش تایر توسط متقاضی اخذ نمایندگی

 برند تایر های عرضه شده در فروشگاه:

 میزان فروش سالیانه تایر )ایرانی( .................................................................... ریال 

 شرکت / شخص / آدرس و تلفن مربوطه : منابع تهیه با ذکر نام

 

 

 

 

 میزان فروش سالیانه تایر )خارجی( ................................................................ ریال 

 منابع تهیه با ذکر نام شرکت / شخص/ آدرس و تلفن مربوط: 

 نحوه فروش تایر :

 درصد ...........(       ⃝) نسیه                                             درصد ............(              ⃝)  نقدی 

 

 درصد...........(       ⃝درصد ..............(                                                     ) جزئی       ⃝) کلی 

 سابقه فعالیت با سایر شرکت ها )داخلی یا خارجی(

 ریال........................ازسال.............. تا سال ................ میزان خرید ساالنه .......................................شرکت 

 .....ریالشرکت ........................ازسال.............. تا سال ................ میزان خرید ساالنه ..................................

 .....ریالشرکت ........................ازسال.............. تا سال ................ میزان خرید ساالنه ..................................

 .....................ریالشرکت ........................ازسال.............. تا سال ................ میزان خرید ساالنه ..................
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 تاریخ :

 4از  3صفحه: 

 
 بانک های طرف قرارداد 

 ..............شهر................... بانک.................. شعبه...................... شماره حساب جاری.....................................

 شعبه...................... شماره حساب جاری...................................................شهر................... بانک.................. 

 ..............شهر................... بانک.................. شعبه...................... شماره حساب جاری.....................................

 ..............شهر................... بانک.................. شعبه...................... شماره حساب جاری.....................................

 پیش بینی میزان اعتبار تخصیص داده شده از سوی بانک طرف قرارداد شخص متقاضی

 ......... میزان اعتبار ....................................................................ریالنام بانک................. شعبه............

 ........ریالنام بانک................. شعبه..................... میزان اعتبار ............................................................

 ..... شعبه..................... میزان اعتبار ....................................................................ریالنام بانک............

 ........ریالنام بانک................. شعبه..................... میزان اعتبار ............................................................

 خالصه وضعیت دارایی های منقول و غیر منقول : 
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 تاریخ :

 4از  4صفحه: 

 
 موقعیت مکانی 

 

 


