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اين دستورالعمل شامل تمام قوانين و مقرراتی می شود كه به موجب آن می توان تمامی فعاليت هاي نمايندگیها را
ارزيابی و كنترل كرده و در صورت عدم رعايت پارامترهاي مورد نظر صالحيت آن نمايندگی را مردود اعالم كرد.
 -1هدف
دستيابی به روش مدرن بر ارائه خدمات پس از فروش ،تعيين صالحيت هاي الزم براي آغاز به كار نمايندگی و به طور كلی
ارتقاء سطح كمی و كيفی فعاليت هاي شبکه نمايندگی هاي شركت رخش خودرو تبريز متناسب با توليدات شركت و نياز
بازار و مشتريان (قطعات وخدمات).
-2دامنه كاربرد:
كليه نمايندگی هاي مجاز شركت رخش خودرو تبريز
 -3تعاريف
 -1-3نماينده شركت:
به هر يک از اشخاص حقيقی و حقوقی كه انجام ماموريت هاي محوله از سوي شركت رخش خودرو تبريز را طی قرارداد
منعقد شده فی مابين پذيرفته و متعهد به اجراي مفاد آن گشته است ،نماينده شركت اطالق می گردد.
 -2-3اعضاء كميته اعطاء و لغو مجوز نمايندگی
اعضاء كميته متشکل از مديران واحد هاي فنی ،بازرگانی و خدمات پس از فروش می باشد.
 -4ضوابط
 -1-4مسئوليت اجراي اين آئين نامه به عهده كميته اعطاء و لغو مجوز نمايندگی می باشد و دبير كميته واحد بازرگانی
خواهد بود.
 -2-4در تمامی مراحل اجراي اين آئين نامه بنا به موارد مطروحه ،موارد درجلسه كميته و با حضور همه اعضاء بررسی و
تصويب خواهد شد و كليه مصوبات با  2/3آرا قابل اجراء خواهد بود.
 -5شرايط الزم براي لغو امتياز نمايندگی
به طور كلی هر يک از نمايندگی هاي شركت كه فاقد هر يک از شرايط ذيل باشند امتياز آنها كان لم يکن تلقی شده و لغو
می گردد.
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 اتمام مدت قرار داد نمايندگی عدم رعايت مفاد قرارداد نمايندگی اعالم انصراف از طرف نمايندگی و تائيد آن از طرف كميته اعطاء و لغو نمايندگی شركت عدم كسب حداقل  55درصد از امتيازات تعيين شده در ارزيابی هاي ادواري بازرسان شركت بازرسی كيفيت و استانداردايران (.)ISQI
 عدم كسب حداقل امتياز در ارزيابی هاي انجام شده از نمايندگی ها توسط شركت عدم رعايت دستورالعمل ،آيين نامه و استانداردسازي مورد نظر شركت كه به كرات صورت گيرد. برخی از تخلفاتی كه در صورت تکرار ،منجر به لغو امتياز نمايندگی می شوند عبارتند از: گزارشات منفی از امور مشتريان اعم از :رفتار نامناسب و برخورد نادرست كاركنان نمايندگی با مشتريان ،دريافت
مبالغ اضافی از مشتريان ،عدم آشنايی كاركنان با مسائل موتورسيکلت و انتظار طوالنی مشتريان خارج از مدت زمان
تعريف شده در تايم تعميرات و موارد مشابه
 تنزل رتبه بر اساس ارزيابی هاي شركت بازرسی كيفيت و استاندارد ايران.

 عدم كسب حد نصاب امتياز در ارزيابی آتی شركت براساس :عدم رعايت استانداردهاي مورد نظر شركت كه در چک
ليست هاي ارزيابی مشخص گرديده است از قبيل استانداردهاي محيطی ،نظافت ،جانمايی و فضا ،ظاهر افراد،
تجهيزات مورد استفاده ،كيفيت مواد مورد استفاده ،چگونگی پذيرش ،كيفيت تعميرات و رفتار پرسنل و ...
 عدم رعايت استانداردهاي آموزشی و عدم شركت در دوره هاي آموزشی به دفعات متوالی
 تغيير محل و آدرس نمايندگی بدون مجوز از سوي شركت
 عدم تسويه حساب به موقع با واحد مالی

 عدم رعايت گردش كار و استفاده از فرمهاي ارسالی مربوطه در نمايندگی

 عدم رعايت استانداردهاي شركت طبق دستورالعمل استاندارد سازي نمايندگی
 عدم انجام تعهدات مالی در موعد مقرر

 عدم پاسخگوئی نمايندگی به مکاتبات شركت

 ساخت و سازهاي مغاير با استاندارد هاي شركت كه در دستورالعمل احداث نمايندگی ذكر گرديده است.
تبصره :9چنانچه هر يک از نمايندگی هاي مجاز در ارزيابی هاي دوره اي مردود شناخته شوند 6 ،ماه از زمان اعالم نتايج
ارزيابی به نمايندگی مربوطه فرصت داده می شود تا نسبت به اطالح موارد اقدام نمايند و پس از آن الزم است جهت ارزيابی
مجدد از طرف شركت عرضه كننده يا واسطه خدمات پس از فروش به شركت بازرسی كيفيت و استاندارد ايران معرفی
گردد.
تبصره :0چنانچه نمايندگی مجاز در فرصت تعيين شده نسبت به رفع كاستی ها اقدام ننمايند و يا در ارزيابی مجدد نيز
مردود شناخته شود به صورت موقت و تا زمان ارتقاء سطح نمايندگی ،امتياز فروش و خدمات گارانتی نمايندگی لغو و مجاز
به پذيرش نمی باشد.
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تبصره :8نمايندگی كه امتياز آن به صورت موقت لغو شده است چنانچه در ارزيابی دوره اي بعد نيز نتواند سطح كيفی قابل
قبول را كسب نمايد امتياز خدمات فروش و خدمات نمايندگی به صورت دائم لغو خواهد شد كه در اين صورت نمايندگی
مربوطه مجاز به ادامه فعاليت تحت عنوان نمايندگی شركت نخواهد بود.
 -6نحوه لغو امتياز نمايندگی
كميته متولی انجام بررسی هاي نهايی و تائيد يا رد موضوع لغو امتياز نمايندگی با توجه به نتايج ارزيابی هاي انجام شده و يا
پيشنهادات رسيده از طرف هر يک از واحد هاي شركت به دبير كميته يا درخواست شخصی نماينده است (مطابق شرايط
زير) می باشد.
الف -لغو امتياز نمايندگی از طرف شركت
 -1پيشنهاد لغو امتياز نمايندگی توسط هريک از مديريت هاي شركت و يا مديريت عامل به صورت كتبی همراه با مستندات
الزم به دبير كميته اعالم تا دبير حداكثر ظرف دو روز كاري موضوع را به كميته ارجاع نمايد پس از بررسی و تصويب موضوع
لغو نمايندگی را اعالم خواهد كرد.
 -2فسخ و تعليق امتياز واخطار به نمايندگان صرفا با بررسی مستندات ارائه شده و تصويب در كميته با راي اكثريت قابل
اجرا می باشد.
 -3اعالم نتيجه به نماينده
 -4تسويه حساب كامل مالی با نماينده توسط مدير مالی
 -5استرداد تابلوي نمايندگی توسط واحد امور نمايندگی ها
 -6حذف نمايندگی از ليست نمايندگی ها توسط واحد امور نمايندگی ها
 -7اعالم حذف نمايندگی مذكور به تمام واحدهاي شركت توسط واحد امور نمايندگی ها
ب -لغو امتياز نمايندگی با درخواست متقاضی
 -1دريافت اعالم انصراف از سوي مديريت نمايندگی
 -2بررسی اوليه توسط دبير كميته
 -3ارجاع موضوع جهت بررسی علل انصراف به كميته
 -4اخذ تصميم نهايی با بهره گيري از نظرات اعضاء يا نمايندگان كميته
 -5اعالم نتيجه به متقاضی
 -6فسخ قرارداد در صورت تائيد انصراف نماينده توسط دبير كميته
 -7اعالم فسخ قرارداد به واحد هاي ذيربط شركت
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