نمايندگي مجاز خدمات پس ازفروش

شماره پذيرش :

نمايندگي  .......................كد .................

كد رهگيري :
ساعت و تاريخ پذيرش :

صورتحساب (فاكتور) مشتري

ساعت و تاريخ بستن كارت تعمير :
ساعت و تاريخ ترخيص :

نماينده

كد نمايندگي :

نام نمايندگي :

كد ملي /كد اقتصادي :

آدرس :

كدپستي:

تلفن /فاكس :

نام مشتري :
مشتري كد ملي /كد اقتصادي :
آدرس :

شرح

نوع خودرو:

پالك ماشين :

شماره شاسي:

تلفن:

كيلو متر :

عهده مشتري

تاريخ شروع گارانتي:

عهده شركت

نوع پذيرش  :با گارانتي

بدون گارانتي

مشتري محترم:

قطعات

0

0

اجرت تعميرات

0

0

جمع كل خدمات

0

0

خودرو شما نصب شده توسط نمايندگي ارائه گرديده است

تخفيف ها

0

0

• امكان مشاهده و صحه گذاري مندرجات از طريق وب سايت  www.rakhshkhodro.comخدمات مشتري  /بخش

مبلغ پس از تخفيف

0

0

رهگيري 0ميباشد

ماليات ارزش افزوده

0

0

• ضمانت خدمات تعميري ارائه شده در اين نمايندگي به مدت  2ماه و يا  3هزار كيلو متر و ضمانت كليه قطعات تعميري

كار خارج

0

0

به مدت 6ماه يا  10000كيلو متر ( هر كدام زودتر فرا برسد با توجه به ضوابط گارانتي )براي كليه موارد مطابق باشد.

ماليات كار خارج

0

0

جمع خالص

0

0

• سرويسهاي دوره اي مي بايست بر اساس كيلومتر كاركرد خودرو (توصيه شده در دفترچه راهنما) در نمايندگي هاي مجاز

مبلغ قابل پرداخت

0

0

شركت رخش خودرو انجام شود.

پيش پرداخت

0

0

مبلغ قابل پرداخت توسط مشتري :

0

0

• اين برگه به منزله فاكتور مي باشد كه به منظور اطالع رساني از شرح تعميرات انجام شده و قيمت قطعات كه بر روي

• كليه هزينه هاي دستمزد بر اساس رتبه نمايندگي محاسبه گرديده است.
• كارشناس پذيرش ضمن حضور در محل خودرو توضيحات الزم در خصوص خدمات انجام شده بر روي خودرو و هزينه ها
به شما ارائه مي نمايد.در صورت نياز به توضيحات بيشتر به ايشان مراجعه فرماييد.
• ارائه خدمات فروش و نصب آپشن با گارانتي شركت رخش خودرو ديزل در تعميرگاههاي مركزي و نمايندگي هاي
مجاز رخش خودرو ديزل انجام ميگيرد.
امضاء مشتري:

مهر و امضا نمايندگي:

لطفا" در صورت تعويض قطعه غير گارانتي داغي آن را از نمايندگي دريافت نمائيد.
اينجانب ...........................................................قطعات داغي غير گارانتي به شرح ذيل را تحويل گرفتم و صرفا"پس از
تسويه مبلغ قابل پرداخت طبق فاكتور مجاز به خارج كردن خودرو از نمايندگي مي باشم.

مشتري گرامي لطفا" هرگونه انتقاد ،پيشنهاد و يا شكايات خود را از طريق كانالهاي ارتباطي ذيل مطرح نمائيد.
صداي مشتري و دريافت خدمات امداد براي تمام مشتريان كشور ........:
ارسال ايمل به آدرس :

sale@rakhshkhodro.com

ارسال پيامك به شماره :
اخذ نوبت دهي اينتر نتي www.rakhshkhodro.com :

