
 

 

 

 شرایط اخذ نمایندگی

رفه وصالح شركت، حسن نيت، صاد منعقده ضمن رعايت ددراجراي تعهدات خويش براساس قرارطرفين  -1

 .به انصاف همكاري مناسب خواهند داشت،  رفتارعادالنه وشئونات اسالم

 در وارد بازارميشوند را صنايع تخم مرغ تالونگ توزيع كاالهاي جديدي كه درآينده توسط شركتنماينده -2

 .اولويت قرار خواهد داد

 .نماينده موظف مي باشد كه كليه كاالهاي شركت را درحيطه جغرافيايي مورد قرارداد توزيع نمايد-3

. جزئيات ايجاد نمايد در كاالهاي فعلي يا آتي مورد نظر شركت را ان()و يا ميز تركيب فروش مي بايستنماينده -4

 .آن در قرارداد آتي المبادله مشخص خواهد شد.

زمان تحويل بايد  از روز 5چنانچه كاالي شركت به علت نقص توليد غيرقابل فروش باشد، حداكثر ظرف مدت -5

طر قرار بگيرد. بديهي تا توسط واحد كنترل كيفيت  شركت مورد بررسي و اعالم ن گردد كاال به شركت مرجوع

 .هيچ شكايتي پذيرفته نمي شودرومهلت مذك است پس از

 

 مشخصات متقاضی

 :             صادره از      :              شماره شناسنامه      :                 نام پدر                               :         نام و نام خانوادگي

        :                       تلفن           :                     تاريخ تولد                                   :                  كد ملي 

 :                              تلفن همراه 

 : آدرس منزل

 

 

 



 

 

 مشخصات شرکت

 

 :  شماره ثبت          :             تاريخ تاسيس  :                     وع شركتن                        :                   نام شركت

 : آدرس شركت

 : تارنما                                           : :                                      رايانامه ر:                                 نماب تلفن

 

 امکانات

   :             تعداد بازارياب  :                     تعداد پرسنل اداري                      استيجاري        :   ملكي  دفتر كار

 : تعداد پرسنل انبار 

 : ظرفيت سردخانه

 

 حیطه جغرافیائی توزیع

 : درخواست نام شهر يا منطقه

 : تعداد و اقالم در دست توزيع

 

 

 : انحصاريمشخصات نمايندگي هاي 

 

 



 

 

 و مالی مشخصات بانکی

 

 : :                            شماره حساب :                                     شعبه نام بانک

 : گردش مالي ماهيانه حساب        :                             تاريخ افتتاح حساب

 چک                       سفته                  وثيقه ملكي                 ضمانت بانكي :   نوع ضمانت

 

با تشكر از وقتي كه براي تكميل فرم اطالعات اوليه، كه ما را جهت شناخت بيشتر از توانائي هاي شما ياري خواهد 

 ري مفيد و سازنده در آينده نزديک .نمود و با اميد به ايجاد همكا

 

 نام و نام خانوادگي                  

 تاريخ و امضاء                      

    

 


