کد سند FM01SA-03 :

فرم درخواست و الزامات نمایندگی

تاریخ بازنگری 96/05/13:

 -3ارائه گردش مالی  6ماهه از حساب جاری در صورت همکاری.
 -2داشتن حداقل دو سال سابقه فعالیت در حیطه الکترونیک
 -1قراردادن سند مالکیتی به میزان  4برابر سقف خرید ماهانه در رهن شرکت
 -4مکان مشخص و مناسب جهت انجام فعالیت درصورت مالکیت ارائه سند و درصورت اجاره ارائه قرارداد الزامی میباشد .
 -5در صورت تسویه با چک ،سپردن پشتوانه و تضمین کافی برای آن الزامی است (شخص صادر کننده چک نباید سابقه چک برگشتی داشته
باشد)
 -6نماینده در طول مدت قرارداد ملزم و متعهد میباشد ضمن رعایت لیست قیمتهای اعالمی از طرف شرکت از فروش کاالهای مشابه شرکتهای
دیگر و همچنین وارداتی آنها خودداری نماید.
 -7درصد مربوط به نمایندگی از اولین روز قرارداد به نماینده تعلق میگیرد ولی تا پایان شش ماه نزد شرکت باقی میماند ،چنانچه نماینده به
تعهدات خود در قرارداد عمل نماید مبلغ کلی به ایشان پرداخت خواهد شد .
 -8برای نماینده مطابق درخواست منطقه فعالیت ،منطقه جغرافیایی تعیین خواهد شد و میزان خرید ماهانه براساس جمعیت ،سرانه مصرف سالیانه
اعالم میگردد
 -9نماینده ملزم به فروش و توزیع محصوالت در محدوده مشخص و مورد توافق با شرکت میباشد و نماینده در محدوده های غیر از موارد مشخص
شده در قرارداد مستلزم اجازه کتبی از شرکت می باشد .
 -30مدت اعتبار نمایندگان از زمان اعطا  6ماه میباشد.نماینده میتواند قبل از اتمام دوره نمایندگی درخواست خود را کتبا مبنی بر رضایت همه
جانبه برای همکاری مجدد با شرکت اعالم نموده تا شرکت پس از دریافت تقاضا و بررسی فعالیت ایشان از قبیل نحوه تسویه ،متنوع بودن کاالهای
درخواستی  ،نظم و توالی در سفارشات ،براساس همکاری انجام شده نظر خود را به ادامه و یا عدم همکاری اعالم خواهد کرد.
 -33برای اطمینان از رعایت کلیه قوانین مربوط توسط نمایندگان ،در شروع کار از تمامی نمایندگان ضمانت کاری اخذ و بر همین اساس نیز
قراردادی فیمابین تنظیم میگردد.

 -32در صورت موافقت با نمایندگی متقاضی مدارک ذیل در قرار حضوری الزم میباشد.
 - 3-32اصل شناسنامه  +کپی از تمام صفحان آن
 – 2-32اصل کارت ملی  +کپی
 -1-32اصل کارت پایان خدمت  +کپی

اینجانب  ............................................مراتب فوق را مطالعه نموده و با ارائه این برگه درخواست خود را برای اخذ نمایندگان اعالم می دارم.
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