فرم درخواست تمدید قرارداد نمایندگی فروش بهمن لیزینگ( سهامی عام)

مشخصات صاحب امتیاز نمایندگی اشخاص حقیقی:
نام  ........................... :نام خانوادگی...................................:نام پدر  .........................:شماره شناسنامه...............:تاریخ تولد31....../......./.....:
محل تولد .......................:میزان تحصیالت ........................:وضعیت خدمت سربازی  .................... :وضعیت تاهل ............................... :
شماره ملی .................................. :آدرس محل سکونت ............................................... .............................................................................. :
استان  ........................... :شهرستان  ................... :کد تلفن ش هرستان  .................. :تلفن  .................................فاکس...........................:
کدپستی  31رقمی .................................. :تلفن همراه  .................................. :شماره جهت تماس ضروری ...............................................
E- MAIL: ............................................................ ...................
شماره حساب (جهت واریز پورسانت ) .................................................................. :بانک  ............................بنام ................................................

مشخصات صاحب امتیاز نمایندگی اشخاص حقوقی:
نام شرکت  /موسسه  ............................. :شماره ثبت  .................... :تاریخ ثبت  .................نوع فعالیت شرکت ................................. :
نام و نام خانوادگی مدیر عامل  .................................... :نام پدر  ..................... :شماره شناسنامه  ............... :تاریخ تولد31....../......./.....:
محل تولد .......................:میزان تحصیالت ........................:وضعیت خدمت سربازی  .................... :وضعیت تاهل ............................... :
شماره ملی .................................. :آدرس شرکت  /موسسه ...................................................................... ....................................................... :
استان  ........................... :شهرستان  ................... :کد تلفن شهرستان  .................. :تلفن  ................. ................فاکس...........................:
کدپستی  31رقمی .................................. :تلفن همراه  ........................... ....... :شماره جهت تماس ضروری ...............................................
E- MAIL: ............................................................ ...................
شماره حساب (جهت واریز پورسانت ) ............................... ................................... :بانک  ............................بنام ................................................
نوع فعالیت:
نوع نمایندگی :

سیبا موتور
فروش

بهمن موتور

بهمن دیزل

خدمات پس از فروش

آدرس دقیق نمایندگی جهت در ج در سایت :
نام محل ................................................... :آدرس دقیق پستی .................................................................. ...................................................... :
استان  ............................:شهرستان ......................... :کد تلفن شهرستان .............. :تلفن  ............................. :فاکس.............................:
کد پستی  ........................................ :صندوق پستی ............................... :

مشخصات پرسنل فروش نمایندگی :
سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن همراه

آدرس ایمیل

تلفن ثابت

مدیر نمایندگی
مدیر فروش
کارمند فروش
کارگزار

آیا در حال حاضر یا گذشته نمایندگی شرکتهای خودرو سازی دیگر را داشته اید؟

خیر

بله

اینجانب  ................................................................. :ضمن مطالعه و اطالع کامل از مفاد دستور العمل و ضوابط اعطای نمایندگی گروه
بهمن و مقررات مرتبط  ،بدینوسیله تقاضای تمدید نمایندگی خود را ارائه و صحت تمامی مطالب فوق الذکر را تایید می نمایم.
تاریخ درخواست ........................................ :

امضا..............................:

مدارک پیوست:
 -3دو قطعه عکس
 -2گواهی امضا ،محضری صاحب امتیاز نمایندگی

( در صورتیکه قبالً به شرکت ارائه شده مورد نیاز نیست)

 -1تصویر آخرین قرارداد منعقده با بهمن موتور  ،بهمن دیزل  ،سیبا موتور
 -4کپی شناسنامه و کارت ملی نماینده
توضیحات :نمایندگان محترمی که تا اکنون با شرکت بهمن لیزینگ قرارداد نداشته اند در صورت تمایل می توانند
نسبت به تکمیل پرونده خود به سایت شرکت مراجعه نموده و مدارک را به واحد فروش تحویل نمایند .

