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 1 کد فرم:

 دیزل : درخواست نمایندگی مجاز شرکت تیراژشرایط  -1

شده است، لذا قبل از هرگونه اقدام  دیزل تهیه نمایندگی مجاز محصوالت شرکت تیراژمطالب زیر به منظور آگاهی متقاضیان محترم اخذ امتیاز 

الزم به ذکر است که نمایندگی مجاز به یک  درخواست نمایندگی مجاز، مشروح شرایط و امکانات مورد نیاز را به دقت مطالعه فرماییدنسبت به 

 خودرو، خدمات تعمیرگاهی، خدمات گارانتی و فروش قطعات را به عهده دارد. مجموعه خدماتی اطالق می شود که وظایف فروش

 شرایط اولیه متقاضی : -2

 تابعیت جمهوری اسالمی -1-2

 پیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر. ءنداشتن سو -2-2 

 می باشد. دیپلمحداقل مدرک تحصیلی متقاضیان اخذ نمایندگی مجاز حداقل  -3-2

 )اشخاص حقیقی(. سال می باشد 06و حداکثر  25حداقل سن متقاضی اخذ نمایندگی مجاز  -4-2

 احداث، استاندارد سازی، تجهیز، خرید و تامین قطعات یدکی و افتتاح نمایندگی.توانایی مالی وکافی جهت  -5-2

 دارا باشد.مطابق ضوابط شرکت را  و ضمانت نامه بانکی توانایی ارائه وثیقه ملکی -0-2

 داشتن حسن شهرت در محل تقاضا. -7-2

 آقایان(.بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم )برای  دارا -8-2

 

 شرایط اولیه ملک مورد معرفی : -3

 . متر مربع برای نمایندگی فروش 1666برای نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش و  متر مربع 2566حداقل  مساحت کل ملک : -1-3

  متر 26حداقل  بر ملک : -2-3

 متر مربع فضای تعمیرگاهی آماده )مجهز به سوله(. 1666حداقل  فضای تعمیرگاهی : -3-3

متر در مجاورت مسیرهای  15متر مربع فضای مسقف یا غیر از مسقف جهت نمایشگاه )با عرض حداقل  266 حداقل فضای نمایشگاهی : -4-3

 پر تردد(

 .اتاق کارشناس فنی و انبار ( متر مربع ) پذیرش ، انتظار مشتریان ، مدیریت ،136حداقل  فضای اداری : -5-3
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 1 کد فرم:

 ساله محضری به نام متقاضی. 5سند شش دانگ به نام متقاضی و یا اجاره نامه  وضعیت ملک : -0-3

 واقع در جاده اصلی و مسیر های تردد خودروهای سنگین و فاصله مناسب با نمایندگی شرکت. موقعیت ملک : -7-3

دیزل هیچ تعهدی نسبت به اعطای کمک مالی به متقاضی را  ژعهده متقاضی بوده و شرکت تیرا تمامی هزینه های استاندارد سازی به : *تذکر

 ندارد.

کمتر از  فروشو نمایندگان  فروش و خدمات پس از فروشمتر مربع برای نمایندگان  2566موارد خاص تقاضا از قبیل متراژ کمتر از :  *تذکر

 و لغو قابل بررسی است. ءصالحدید کمیسیون اعطا متر تنها با 26متر مربع یا عرض کمتر از  1666

 

 


