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شرایط اعطاي نمایندگي مجاز فروش خودرو ،فروش قطعه و خدمات پس از فروش شرکت رخش خودرو دیزل
الف -امکانات مورد نیاز
 -۱در اختیار داشتن ملکي به مساحت حداقل  ۱۵۰۰متر مربع در یکي از خیابانهاي اصلي و یا معابر پرتردد شهر با عرض حدود  2۵متر در
مجاورت خیابان.
 -2دفتر فروش و نمایشگاه به مساحت حدود  3۰۰متر مربع
 -3فضا و امکانات تعمیرگاهي به مساحت حدود  ۵۰۰مترمربع
 -۴فروشگاه لوازم یدکي به مساحت حدود 7۰مترمربع و انبار قطعات به مساحت حدود  2۰۰مترمربع
 -۵محل پارک و فضاي باز به مساحت حدود  3۵۰مترمربع
ب -شرایط عمومي متقاضي
 -۱تابعیت جمهوري اسالمي ایران
-2تدین به دین مبین اسالم و یا یکي از ادیان رسمي کشور
-3نداشتن سوء سابقه بنا به تصدیق مراجع ذیصالح
-۴عدم اعتیاد به مواد مخدر بنا به تصدیق مراجع قانوني
-۵داشتن تجربه کافي در امر فروش و خدمات پس از فروش خودرو
-۶دارا بودن گواهي پایان خدمت سربازي و یا معافیت دائم
 -7دارا بودن حداقل  2۵سال و حداکثر  ۵۵سال سن
- ۸دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي دیپلم
 -۹اقامت دائم در محل مورد تقاضا
-۱۰داشتن توانایي مالي کافي جهت احداث ،استانداردسازي ،تجهیز ،خرید و تأمین قطعات یدکي و افتتاح نمایندگي.
ج – مدارک مورد نیاز براي اشخاص حقیقي
 -۱تکمیل فرم درخواست نمایندگي
 -2کپي جواز کسب معتبر و مرتبط بنام متقاضي
 -3کپي سند مالکیت ملک مورد تقاضا به نام متقاضي
 -۴کپي شناسنامه از تمام صفحات

 -۵کپي آخرین مدرک تحصیلي

وضعیت اعتبار :
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 -۶کپي کارت پایان خدمت سربازي یا معافیت دائم
-7دو قطعه عکس  3*۴یکسان ازشخص متقاضي که در سال جاري گرفته شده باشد.
 -۸تعداد چند قطعه عکس واضح و مشخص از امکانات و محل مورد تقاضا از زوایاي مختلف
 -۹نقشه شهرموردنظر و مشخص نمودن موقعیت مکان مورد تقاضا روي آن
-۱۰گردش مالي حساب بانکي متقاضي در شش ماهه اخیر
– مدارک مورد نیازبراي اشخاص حقوقي
 -۱تکمیل فرم درخواست نمایندگي

-2کپي اساسنامه  ،روزنامه رسمي و آگهي آخرین تغییرات جهت اشخاص حقوقي
-3کپي سند مالکیت ملک مورد تقاضا بنام متقاضي
 -۴کپي شناسنامه مدیرعامل از تمام صفحات
-۵دو قطعه عکس  3*۴یکسان ازمدیر عامل که در سال جاري گرفته شده باشد.
 -۶تعداد چند قطعه عکس واضح و مشخص از امکانات و محل مورد تقاضا از زوایاي مختلف
 -7نقشه شهرموردنظر و مشخص نمودن موقعیت مکان مورد تقاضا روي آن
-۸گردش مالي حساب بانکي متقاضي در شش ماهه اخیر
توضیحات:
-۱امتیاز نمایندگي فقط به یک نفر شخص حقیقي یا حقوقي اعطاء خواهد شد.

 -2ارائه سند مالکیت جهت قرارگرفتن در رهن شرکت رخش خودرو دیزل بعنوان وثیقه به ارزش  .......ریال پس از موافقت و تائید کمیته
اعطاي نمایندگي و پیش از عقد قرارداد الزامي است.
-3موارد خاص تقاضا درصورت عدم احراز یک یا چند مورد ازشروط فوق الذکر تنها با صالحدید و تصمیمات کمیته اعطاي نمایندگي قابل
بررسي خواهد بود.
 -۴درصورت تأیید اولیه درخواست و مدارک ارسالي ،از محل و امکانات معرفي شده بازدید بعمل خواهد آمد.
-۵تشکیل پرونده و بازدید کارشناسان از محل و امکانات متقاضي به معناي اعطاي امتیاز نبوده و شرکت در پذیرش یا رد تقاضا مختار خواهد
بود.
-۶درصورت تأیید درخواست و اعطاي نمایندگي فروش و خدمات پس از فروش محصوالت شرکت رخش خودرو دیزل  ،شخص متقاضي موظف
است مکان مورد نظر را طبق ضوابط شرکت استانداردسازي نماید.
-7ارائه اصل مدارک مورد نیاز به شرکت جهت تنظیم قرارداد الزامي است که پس از رؤیت وتطبیق با کپي عودت داده ميشود.
 -۸متقاضیان ميبایست درخواست کتبي خود و یا تکمیل شده فرم درخواست نمایندگي موجود در اداره امور نمایندگان را همراه با مدارک
ذکر شده بصورت حضوري یا از طریق پست سفارشي به آدرس شرکت ارسال نمایند.

وضعیت اعتبار :
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این قرارداد في مابین شرکت رخش خودرو دیزل به نشاني  :تبریز بعد از پلیس راه تبریز مرند ،شهرک سرمایه گذاري خارجي شرکت رخش
خودرو دیزل به شماره ثبت ...که منبعد در این قرارداد شرکت نامیده مي شود و از طرف دیگر آقاي  : ...شماره شناسنامه ...صادره –. :آدرس
دفتر فروش و خدمات پس از فروش  .............:که در این قرارداد نماینده نامیده مي شود با شرایط ذیل که مورد توافق طرفین است منعقد و
طرفین متعهد و ملزم به اجراي کامل مفاد آن مي باشند.
ماده  -۱موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از اعطاي نمایندگي فروش و خدمات پس از فروش کامیونهاي کاماز و کامیونتهاي ...و قطعات یدکي از سوي شرکت به
نماینده جهت پیشبرد اهداف شرکت در محل و حوزه فعالیت نماینده طبق ضوابط و مقررات شرکت .
ماده  -2محل و حوزه فعالیت نماینده
حوزه فعالیت نماینده به عنوان نماینده فروش و خدمات پس از فروش در  ....به آدرس فوق تعیین مي شود و نماینده حق دایر نمودن شعبه در
محل دیگر غیر از آنچه در این قرارداد ذکر گردیده را ندارد مگر آنکه قبال تاییدیه را از شرکت دریافت نماید.
ماده  – 3مدت قرارداد و شرایط تمدید
مدت اعتبار این قرارداد از تاریخ امضاي قرارداد شش ماه بوده و در صورت تمایل و رضایت عملکرد نماینده قابل تمدید خواهد بود .
ماده  -۴تعهدات نماینده
 – ۴/۱نماینده متعهد مي شود خدمات الزم را به نحو مطلوب ارائه و رضایت مشتریان را جلب نماید.
 -۴/2نماینده تحت هیچ عنوان اعم از اجاره  ،قولنامه  ،وکالت  ،شراکت و امثالهم حق واگذاري امتیاز نمایندگي و حقوق و تکالیف موضوع این
قرارداد را جزا" و کال" به دیگري ندارد.
 - ۴/3نماینده حق دریافت هیچگونه وجهي از مشتریان و سایر افراد تحت هیچ عنوان و شرایطي را ندارد و کلیه مبلغ بایستي به حسابهاي
رسمي شرکت واریز گردد.
 - ۴/۴نماینده موظف است اطالعیه هاي صادره از جانب شرکت را در معرض دید عموم قرار داده و آنرا اجرا نماید.
 – ۴/۵نماینده موظف است گزارش مکتوب عملکرد خود را در هر ماه و معایب احتمالي دستگاهها و قطعات را به شرکت ارائه نموده و نقطه
نظرات و پیشنهادات واصله از مشتریان را به موقع منعکس نماید.
 – ۴/۶نماینده متعهد مي شود همواره شرط امانت را بجا آورده و از سپردن هر گونه تعهد از جانب شرکت اجتناب نماید  ،در غیر اینصورت همه
مسئولیت هاي حقوقي و تبعات و خسارات احتمالي مربوط به آن به عهده نماینده بوده و شرکت هیچگونه مسئولیتي نخواهد داشت .
 – ۴/7نماینده مکلف است کلیه تغییرات و تحوالت مربوط به نمایندگي اعم از محل  ،ساختمان  ،پرسنل  ،حسابهاي جاري و  ......را به اطالع
شرکت رسانده و پس از تایید شرکت اقدام نماید .
 – ۴/۸نماینده موظف است کلیه فاکتورها و اطالعیه هاي فروش و غیره را صرفا مطابق قیمتهاي تعیین شده از طرف شرکت صادر و نسخ مربوطه
را در اختیار مشتریان و شرکت قرار دهد.

وضعیت اعتبار :
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 -۴/۹نماینده موظف است در صورت آغاز همکاري و یا اخذ نمایندگي فروش از دیگر تولید کنندگان و یا وارد کنندگان محصوالت هم ردیف
محصوالت شرکت حتما" مراتب را به اطالع شرکت رسانده و موافقت کتبي اخذ نماید.بدیهي است در صورت عدم رعایت موضوع این بند شرکت
مختار بع لغو قرارداد میباشد.
 -۴/۱۰نماینده متعهد میگردد که موجبات حضور شرکت را در نمایشگاههاي حوزه فعالیت خود فراهم نموده و مساعدت هاي الزم را در این
خصوص مبذول دارد.
 -۴/۱۱نماینده متعهد و ملزم میگردد به هنگام تحویل اعتباري محصوالت اماني شرکت نسبت به ارائه تضمینات معتبر و کافي بنا به تشخیص
شرکت اقدام نماید.
 -۴/۱2نماینده میتواند از شرکت درخواست نماید تا درصورت موافقت یک دستگاه از هریک یا کلیه محصوالت تولید شرکت را به منظور بازدید
مشتریان به صورت اماني در اختیار نماینده قرار دهد بدیهي است چنانچه با درخواست نماینده موافقت نماید،نماینده موظف و متعهد است یک
فقره چک معادل یک و نیم برابر بهاي روز محصولي که بطور اماني به وي تحویل میگردد به عنوان تضمین به شرکت تسلیم نماید تا در صورتي
که به هر دلیل اعم از عمد و غیر عمد خسارتي به محصوالت اماني مورد نظر وارد آید شرکت بتواند از محل وصول چک نسبت به جبران خسارت
وارده به خود اقدام نماید.تشخیص میزان خسارت وارده به محصوالت اماني طبق تشخیص کارشناسي شرکت انجام مي پذیرد و نماینده در این
خصوص حق هرگونه ادعا و اعتراض را از خود سلب میکند.
 – ۴/۱3نماینده متعهد مي شود کلیه ضوابط و شرایط اعالم شده از طرف شرکت در مورد :
کلیه شرایط و ضوابط مشخص شده از طرف سازمان صنایع و معادن کشور در خصوص پرسنل  ،ابزار آالت  ،فضاي تعمیرگاهي و اداري ،سیستمي و اینترنتي و غیره
 نحوه و شرایط فروش خودرو شرایط سرویس هاي نوبت اول و دوم شرایط سرویسهاي گارانتي نحوه تامین قطعات (با در نظر گرفتن درصدهاي متعلقه) تشکیل جلسات و سمینارها تبلیغات و بازاریابي -برخوردهاي اجتماعي و روابط عمومي

 -کلیه اعمالي که به نحوي در ارتباط با شرکت بوده باشد را در حکم ضرورت تلقي نموده و کامال رعایت نماید.

وضعیت اعتبار :
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 – ۴/۱۴نماینده موظف است که در صورت لغو قرارداد نمایندگي کلیه اوراق  ،فاکتورها  ،سربرگ ها  ،مهر  ،تابلو و همه مدارک و اشیا مربوط به
شرکت را مسترد نموده و رسید آنرا از شرکت دریافت نماید .در صورت لغو قرارداد مسئولیت حقوقي دوره تصدي نمایندگي به هیچ وجه از
نماینده سلب نخواهد شد.
 -۴/۱۵پرداخت کلیه کسورات قانوني ناشي از درآمد نماینده از بابت اجراي این قرارداد به عهده نماینده میباشد.

ماده  -۵تضمینات حسن انجام تعهدات:
– نماینده موظف است به عنوان ضمانت حسن انجام قراداد دو فقره چک بدون تاریخ هر کدام به مبلغ....میلیون ریال و سند ملک به نام شرکت
رخش خودرو دیزل در اختیار شرکت قرار دهد که تضمینات مزبور پس از پایان مدت قرارداد و در صورت انجام صحیح تعهدات قراردادي و با
توجه به مفاد قرارداد به نماینده مسترد میگردد.
ماده  -۶تعهدات شرکت
 – ۶/۱شرکت تعهد مي نماید کلیه شرایط و ضوابط جاري در شرکت و آخرین تصمیمات هیئت مدیره را که به نوعي با نماینده در ارتباط است ،
به موقع به اطالع نماینده برساند.

تبصره  :کلیه اطالع رسانیها بصورت کتبي و یا ابالغ رسمي از طرف شرکت انجام خواهد یافت .
 – ۶/2شرکت موظف است ضمن بازدید هاي منظم به نمایندگي و نظارت بر انجام امور و راهنمائیها و مساعدتهاي الزم را به عمل آورد.
 – ۶/3شرکت مکلف است طبق آخرین مصوبه هیئت مدیره و ضوابط حاکم بر شرکت حق عاملیت نمایندگي را به حساب جاري وي واریز نماید.
 – ۶/۴بر اساس مصوبه هیئت مدیره شرکت % 2قیمت خودرو بعنوان حق عاملیت بر اساس شرایط زیر پرداخت خواهد شد :
الف  % ۱ :بر اساس تعدادي که در هر ماه توسط نماینده فروخته شده و با خریدار قرارداد منعقد گردیده باشد بصورت ماهانه محاسبه و پرداخت
خواهد شد .
ب  % 0.5 :قطعات یدکي به نماینده تحویل خواهد شد .
ج  % 0.5 :بقیه در پایان سال مالي یا بصورت دوره اي محاسبه و با نماینده تسویه حساب خواهد گردید .
تبصره  :در صورتیکه نمایندگي خدمات پس از فروش دایر ننماید و یا به تشخیص شرکت واحد خدمات پس از فروش فاقد استاندارد و کیفیت
الزم باشد فقط مجموعا  % 1حق عاملیت نمایندگي فروش بر اساس شرایط مندرج پرداخت خواهد گردید .
ماده  – 7شرایط عمومي قرارداد
 – 7/۱نماینده در خرید قطعات مازاد و ضایعاتي که از طریق مزایده در شرکت بفروش مي رود در شرایط مساوي بر دیگران تقدم خواهد داشت
.

 – 7/2اعطاي امتیاز نمایندگي از سوي شرکت اختصاصي و انحصاري نبوده و از این جهت حقي براي نماینده مترتب نمي گردد.
 – 7/3طراحي و تهیه اوراق  ،فاکتورها  ،سر برگها و مهر معرف نمایندگي به عهده شرکت و هزینه هاي آن به عهده نماینده خواهد بود .

وضعیت اعتبار :
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 – 7/۴طراحي و چاپ تابلو معرف نمایندگي توسط شرکت و با هزینه نماینده و نصب تابلو در محل به عهده نماینده خواهد بود .
 – 7/۵چنانچه نماینده به تشخیص شرکت از ضوابط شرکت و تعهدات مندرج در این قرارداد به هر نحوي تخلف نماید  ،حسب مورد تصمیمات
ذیل در رابطه با نمایندگي اتخاذ و به مورد اجرا گزارده خواهد شد :
 – 7/۶/۱تذکر کتبي با درج در پرونده

 – 7/۶/2اخذ تعهد عدم تکرار و جبران خسارت احتمالي طبق نظر شرکت .
 – 7/۶/3لغو امتیاز نمایندگي و فسخ قرارداد
تبصره  : ۱شرکت مي تواند هر یک از موارد فوق را به توالي اجرا نماید .صرف تشخیص شرکت در مورد تخلفات نماینده قطعي بوده و شرکت
ملزم به ارائه دلیل نبوده و نماینده ضمن عقد قرارداد  ،حق هر گونه اعتراض نسبت به تصمیمات شرکت را از خود سلب مي نماید .
تبصره  : 2چنانچه عمل نماینده جرم باشد شرکت مي تواند نماینده را به مراجع قضایي معرفي نماید
ماده  – ۸جبران خسارت
در صورت تخلف نماینده از هر یک از مفاد حاضر و نیز تعهدات ناشي از نمایندگي ،شرکت میتواند کلیه خسارت وارده به خود را از محل تضمینات
و وثائق نماینده وصول نماید و در صورت عدم کفایت تضمینات و وثائق فوق از طرق قانوني دیگر براي وصول مطالبات و خسارات وارده به خود
اقدام نماید.اقدام شرکت براي وصول مطالبات و خسارات وارده مسقط تعهدات نماینده نبوده و در این خصوص نماینده حق هیچگونه اعتراض و
ادعایي نسبت به شرکت نخواهد داشت.
این قرارداد آخرین توافق نماینده و شرکت رخش خودرو دیزل بوده و با امضاي آن کلیه قراردادها و صورتجلسات قبلي بین شرکت و نماینده از
درجه اعتبار ساقط مي گردد.
ماده  :۹حل اختالف
كلیه اختالفات و دعاوي ناشي از اين قرارداد از جمله انعقاد ،اعتبار  ،تغییر و اجراي مفاد قر ارداد بدوا از طريق مذاكره طرفین قرارداد ظرف يك هفته از زمان
وقوع اختالف حل و فصل خواهد شد.در صورت عدم حل اختالف از طريق مذاكرات طرفین ،موضوع به مراجع قضايي ارجاع خواهد شد.

ماده – ۱۰تعداد ماده و بند و تبصره و نسخه
این قرارداد در  ۱۰ماده و  23بند و  2تبصر ه و در دو نسخه تنظیم و به امضاي طرفین قرارداد رسید که هر نسخه از نظر اعتبار داراي ارزش
یکسان مي باشد .

شرکت رخش خودرو دیزل

وضعیت اعتبار :

نماینده

صفحه  ۱5از ۱6

دستور العمل مربوط به اعطاي نمایندگي

شماره مدرك QMS-WI-023.01

شرکت رخش خودرو دیزل

ماده ۱۴
در دوران تعهد نمايـندگـيهاي مجـاز موظـف به پذيـرش كلیـه خودروهاي تحت مسئولیت ميباشند .صورت حساب مربوط به تعمیر و يا تعويض كلیه قطعات و
مجموعههاي معیوب گزارش شده توسط مصرف كننده میبايست بر اساس دستورالعمل زمان استاندارد ،تنظیم و به مصرف كننده ارائه گردد.
ماده ۱۵
عرضهكننده موظف به بکارگیري سامانه پذيرش مورد اشاره در ماده۷براي دوران تعهد نیز ميباشد.
ماده ۱۶
عرضـهكننده بايد نسبت به تدوين جدول زمان تعمیرات )  (STANDARD TIMEو همچنین تعیین نرخ ساعت تعمیرات اقدام نمايند و آن را به واسطه خدمات
پس از فروش و نمايندگيهاي مجاز خود ابالغ نمايد تا صورتحساب مصرف كننده بر آن اساس صادر و به مصرفكننده تحويل شود.
ماده ۱7
عرضهكننده ميبايست سرويسهاي سیار خدماتي جهت انجام خدمات امدادرساني را مستقر نمايد.
ماده۱۸
عرضـه كننده موظف اسـت نمايندگیهاي مجاز را ملزم نمايد تا خدمات ارائه شده خود را به مدت دو ماه و يا سه هزار كیلومتر ،هر كدام زودت ر فرا برسد ،ضمانت
نمايد.
ماده ۱۹
نمايندگي مجاز تحت هر شرايطي ملزم به پذيرش خودروهايي كه قادر به تردد نیستند و يا نقص فني (موارد ايمني) دارند ،مي باشد.
ماده2۰
اگر نمايندگي مجاز تشــصیص دهد عالوه بر عیوب مندرد در برپ پذيرش ،خودرو داراي عید ديیري اســت ،قبل از تعمیر آنها بايســتي با مصــرفكننده تماس
گرفته و از او جهت انجام تعمیرات كسد تکلیف نمايد.
ماده2۱
در دوران تعهد ،نمايندگي مجاز بايستي داغي قطعات تعويضي را به مصرفكننده تحويل دهد.
ماده 22
چنانچه به علت اســتفاده از قطعات غیراســتاندارد ،توســط عرضــهكننده ،واســطه خدمات پس از فروش و يا نمايندگي مجاز وايا ناشــي از عدم كیفیت تعمیرات،
خسارتي متوجه مصرف كننده گردد ،عرضه كننده موظف به تامین حقوق مصرفكننده برابر با مفاد اين قانون ميباشد.

وضعیت اعتبار :

صفحه  ۱6از ۱6
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دستور العمل مربوط به اعطاي نمایندگي
شرکت رخش خودرو دیزل

فرم درخواست نمایندگي
وضعیت مالکیت مکان مورد تقاضا
نوع مالکیت  ☐...........................سرقفلي☐ شراكتي☐ اجاره اي☐ ملکي ☐
نام و نام خانوادگي مالك  ................................مدت زمان مالکیت.........................
در صورت شراكتي بودن ملك ،میزان سهم متقاضي چه مقدار است .؟...................................................
در صورت اجاره اي بودن ملك ،مدت زمان اجاره چند سال مي باشد؟...............................................
مساحت كل زمین  ..........................مساحت فضاي باز ..........................مساحت فضاي سر پوشیده حدود........................
كاربري فعلي .....................................
نوع جواز كسد  .............................تعمیرگاهي ☐ نمايشیاهي ☐ فروشیاهي☐ ساير☐

توضیحات .................................................

امکانات مکان مورد تقاضا
آيا مکان مورد تقاضا نمايشیاه دارد؟

خیر☐ بله☐

مساحت و ابعاد.................

آيا مکان مورد تقاضا تعمیرگاه دارد؟

خیر☐ بله☐

مساحت و ابعاد.................

آيا مکان مورد تقاضا فروشیاه لوازم يدكي دارد؟

خیر ☐ بله☐

مساحت و ابعاد .....................

امکانات تعمیرگاهي مکان مورد تقاضا
مکانیکي ☐

صافکاري ☐

دستیاه تنظیم موتور ☐

نقاشي ☐
میزان فرمان ☐

باطري سازي ☐ تعمیر و جلو بندي ☐
كارواش ☐

سرويس ☐

شاسي كشي ☐

ساير موارد ......................................................................................................................

امکانات ستادي مکان مورد تقاضا
سرويس بهداشتي ☐ نمازخانه ☐
برق سه فاز ☐ گاز شهري ☐

سالن انتظار مشتريان ☐

آب لوله كشي ☐

تلفن ☐ فاكس ☐ كامپیوتر☐ پرينتر☐

اينترنت☐

ساير موارد...............................................................................................................

وضعیت اعتبار :

صفحه  5از ۱6

برق تك فاز ☐
سیستم بايیاني ☐

دستور العمل مربوط به اعطاي نمایندگي
شرکت رخش خودرو دیزل

فرم درخواست نمایندگي
مشخصات متقاضي حقیقي
نام و نام خانوادگي  ......................نام پدر  ...................شماره شناسنامه  ..................تاريخ تولد ..........محل تولد
میزان تحصیالت  ......................وضعیت خدمت سربازي ....................وضعیت تاهل ........................آدرس
منزل..............................................................
تلفن............................ :تلفن همراه ...................................

مشخصات متقاضي حقوقي
نام شركتا موسسه  ..................شماره ثبت  ..............................تاريخ ثبت ...............................
نوع فعالیت شركت ..............................نام و نام خانوادگي مديرعامل  ...................................نام پدر .............
شماره شناسنامه  .......................تاريخ تولد  .....................محل تولد ........................میزان تحصیالت

وضعیت خدمت سربازي  ....................وضعیت تاهل  .......................آدرس منزل ........................................
تلفن همراه...................................................... :

متقاضي دریافت نمایندگي
فروش قطعات يدكي ☐ فروش خودرو ☐ فروش خودرو و قطعات ☐ فروش و خدمات پس از فروش ☐

سوابق و تجارب کاري متقاضي
 )۱نوع فعالیت  ...............................مکان ............................................ :مدت زمان................................
 )2نوع فعالیت  ................................مکان .........................................:مدت زمان ................................
 )3نوع فعالیت ...........................................مکان  ..................... :مدت زمان................................

موقعیت و وضعیت مکان مورد تقاضا
نام مکان  ...........................آدرس ................................................ :
تلفن  ...............................فاكس  ........................................كد پستي  .................................صندوق پستي .............................
واقع در :خیابان اصلي ☐ خیابان فرعي ☐ خارد از شهر☐

وضعیت اعتبار :

صفحه  4از ۱6
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دستور العمل مربوط به اعطاي نمایندگي
شرکت رخش خودرو دیزل

فرم درخواست نمایندگي
ردیف

نام ونام خانوادگي

سن

تحصیالت

سوابق کاري

آیا در حال حاضر یا در گذشته  ،نمایندگي فروش شرکتهاي خودروسازي دیگري را داشته اید ؟ خیر ☐

بله ☐

در صورت مثبت بود پاسخ  ،جدول زیر را کامل کنید .
نام شرکت

نوع نمایندگي

از سال

تا سال

دلیل قطع همکاري

آیا نمایندگي شرکت رخش خودرو یا سایر شرکتهاي خودروسازي در شهرستان مکان مورد تقاضا وجود دارد ؟ بله ☐
در صورت مثبت بودن پاسخ  ،جدول زیر را کامل کنید.
نام نمایندگي

وضعیت اعتبار :

کد نمایندگي

نام شرکت

فاصله به کیلومتر

صفحه  6از ۱6

آدرس

خیر ☐
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دستور العمل مربوط به اعطاي نمایندگي
شرکت رخش خودرو دیزل

فرم درخواست نمایندگي
در صورت انعقاد قرارداد در سه ماهه اول توانايي فروش چند دستیاه خودرو را خواهید داشت ؟
6*4

4*2

كمپرسي

6*4

4*2

كشنده  ،ساير محصوالت

کروکي محل مورد تقاضا (با مشخص کردن جهت شمال)و از معابر معلوم

وضعیت اعتبار :

صفحه  ۷از ۱6

دستور العمل مربوط به اعطاي نمایندگي
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شرکت رخش خودرو دیزل

فرم درخواست نمایندگي
توجه:
تکمیل فرم درخواست نمایندگي  ،تشکیل پرونده درخواست نمایندگي  ،ارائه اسناد مربوطه  ،بازدید کارشناس شرکت
از محل مورد درخواست و سایر مراحل پرونده  ،در هر مرحله و مقام  ،پیش از صدور موافقتنامه کتبي کمیسیون اعطاء
نمایندگي  ،به منزله قبول شرایط متقاضي یا اعطاء امتیاز نمي باشد  ،لذا به متقاضي درخواست نمایندگي اکیداً توصیه
مي شود از انجام هر گونه معامله  ،ایجاد تغییرات و یا قبول تعهدات به اعتبار موافقت احتمالي با درخواست نمایندگي و
پیش داوري در خصوص نظر کمیسیون اعطاء نمایندگي خودداري نماید .شرکت در اینگونه موارد هیچگونه مسئولیتي را
به عهده نخواهد گرفت.
قابل ذکر است که موافقت کمیسیون براساس موقعیت مکاني و کروکي ارائه شده در مرحله تشکیل پرونده و تعهد
متقاضي در معرفي ملک جهت توثیق صورت مي پذیرد  .لذا ایجاد هر گونه تغییر در محل و یا شکل زمین و یا عدم
معرفي ملک شخصي به شرح مندرج در این تقاضا نامه  ،موجب لغو امتیاز اعطایي خواهد شد.
اینجانب ضمن مطالعه و اطالع کامل از مفاد دستورالعمل ضوابط اعطاي نمایندگي شرکت و محل مورد تقاضا بدینوسیله
درخواست خود را مبني بر اخذ نمایندگي شرکت رخش خودرو دیزل ارائه مي نمایم .ضمناً در صورت پذیرفته شدن درخواست
نمایندگي اینجانب ملک متعلق به خود  /شرکت که ارزش آن براساس نظریه کارشناس رسمي دادگستري حداقل..........
 ........میلیارد ریال باشد را جهت تضمین فعالیتهاي نمایندگي و دریافت اعتبار به شرکت معرفي خواهم نمود و رسماً در
رهن شرکت قرار خواهم داد.

نام و نام خانوادگي : .........................................................................تاريخ.........................................

امضاء متقاضي

وضعیت اعتبار :

صفحه  8از ۱6
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دستور العمل مربوط به اعطاي نمایندگي
شرکت رخش خودرو دیزل
جدول  2-2شاخص ارزیابي نمایندگي هاي مجاز به همراه ضریب وزني
شاخص

ضريد وزني

وضعیت نمايندگي

%50

نتیجه عملکرد

%50

زير شاخص

عوامل

ضريد

نیروي انساني

آموزش ،مهارت ،تعدد و
شرايط

26

امکانات و تجهیزات

تجهیزات و ابزارآالت

۱8

فضاهاي تعمیراتي ،ستادي و
اداري

9

فرايندهاي مرتبط با الزامات
حقوق مصرف كنندگان

الزامات محیطي (نظام
آراستیي،تابلوها ،رفاه
مشتريان و ايمني )

۷

سفارش گذاري و تامین
قطعات

۱0

مديريت ارتباط با مشتريان

5

پذيرش تا ترخیص

۱5

ضمانت و گارانتي

۱0
۱00

جمع
ارزيابي رضايت مشتريان

۷8

رضايت مشتريان
كارائي نمايندگي(تعمیر
مناسد خودرو در زمان
توقف متعارف)

مديريت منابع انساني

شاخص ماندگاري پرسنل

20

2

۱00

*در خصوص نمایندگي هایي که مشمول این امتیاز نمي باشند این شاخص حذف و شاخص کارایي با ضریب  22درصد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت

وضعیت اعتبار :

صفحه  9از ۱6
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دستور العمل مربوط به اعطاي نمایندگي
شرکت رخش خودرو دیزل

جدول  ۴-2رتبه بندي خدمات پس از فروش عرضه کنندگان خودرو (رتبه بندي کل )
بر اساس امتیازات كسد شده در فرآيند ارزيابي هاي ادواري در پايان هر سال رتبه شركت هاي عرضه كننده خودرو و نمايندگي هاي مجاز آنها مطابق جداول
ذيل محاسبه و اعالم خواهد شد .
رتبه

امتیاز كل()A

يك

85 ≥ A ≥۱00

دو

۷0 ≥ A ≥85

سه

55 ≥ A ≥۷0

مردود

A < 55

امتیاز توسعه شبکه

نتیجه عملکرد

ضريد خدمت

تبصره ۱
شركتهايي كه در ارزيابي هاي ادواري همکاري الزم جهت انجام ارزيابي ها را به عمل نیاورند با امتیاز صفر به عنوان مردود شناخته خواهند شد .
*ضريد خدمت  :عبارت است از میزان تحت پوشش قرار دادن كلیه خودروهاي فروخته شده توسط شركت عرضه كننده خودرو طي  ۱0سال دوران تعهد كه
مطابق با فرمول ذيل محاسبه مي گردد .

آمار مجموع مراجعات سال
𝒊𝑷𝒊𝑬𝒊𝑹 𝟎𝟏
𝟏=𝒊

=X

 =Rنرخ بقاء خودرو در شبکه
 =Eضريد مراجعه ساالنه خودروها
 =Pتعدادتولید محصول
=Iسال تولید

پارامترهاي اشاره شده در فرمول فوق بر اساس اطالعات دريافتي از شركت هاي عرضه كننده خودرو اخذ و پس از تايید توسط بازرس اعمال مي گردد .

وضعیت اعتبار :

صفحه  ۱۱از ۱6

شماره مدرك QMS-WI-023.01

دستور العمل مربوط به اعطاي نمایندگي
شرکت رخش خودرو دیزل

تبصره 2
شركتهاي متقاضي واردات خودرو نیز جهت شروع فعالیت میبايست حداقل  55درصد از امتیاز مجموع شاخص هاي كیفیت ،سرعت و هزينه خدمات پس از
فروش را كسد نمايند.
جدول  ۵-2رتبه بندي نمایندگي مجاز
رتبه

امتیاز كل ()A

امتیاز زير شاخص
وضعیت نمايندگي
به تفکیك شاخص هاي
نیروي انساني ،تجهیزات
،فضاي فیزيکي و نظام
آراستیي و غیره

نتیجه عملکرد

ممتاز

95 ≥ A ≥۱00

حداقل 90درصد

حداقل 90درصد

يك

85 ≥ A ≥95

حداقل 80درصد

حداقل 80درصد

دو

۷0 ≥ A ≥85

حداقل ۷0درصد

حداقل ۷0درصد

سه

55 ≥ A ≥۷0

حداقل 60درصد

حداقل 60درصد

مردود

A < 55

پايین تر از 60درصد

پايین تر از 60درصد

تبصره 3
چنانچه امتیاز كلي يك نمايندگي در محدوده يکي از رتبه هاي  ۱و  2قرار گرفت  ،لیکن امتیاز زير شاخص ها در آن نمايندگي به حد تعريف شدهرتبه مورد
نظر نبود  ،حداكثر يك رتبه تنزل جهت آن نمايندگي منظورخواهد شد .
تبصره ۴
در ارزيابي هاي ادواري كلیه نمايندگیهاي مجاز ف عال كه در حال ارائه خدمت به مشتريان مي باشند مي بايست توسط شركتهاي عرضه كننده خودرو جهت
ارزيابي معرفي شوند در غیر اينصورت به عنوان مردود شناخته شده و مجاز به ارائه خدمات به مشتريان نصواهند بود ضمنا امتیاز اين نمايندگیها صفر در نظر
گرفته خواهد شد و در متوسط امتیاز شبکه نمايندگي هاي مجاز شركت عرضه كننده مربوطه لحاظ مي گردد.

وضعیت اعتبار :

صفحه  ۱0از ۱6

