شرکت خدمات و تجارت بم خودرو با سالها تجربه در راستای ارائه خدمات در شبکه نمایندگیهای گروه کرمان موتور در سراسر
ایران  ،تامین و تهیه قطعات یدکی مورد نیاز خودروهای مربوطه  ،این افتخار را دارد که به عنوان یکی از اعضاااای این گروه مع
بتواند شعار رضایتمندی مشتریان را با عمل پیوند زده و باالترین سطح کیفی خدمات و قطعات را جهت ارائه به مشتریان عزیز بکار
گرفته و کلیه قطعات یدکی انواع خودروهای تولیدی و وارداتی این گروه بزرگ را تهیه و تامین نماید .
الزم به ذکر است کلیه فرآیندهای سفارش گذاری ،تأمین و فروش قطعات یدکی ،آموزش پرسنل شبکه نمایندگی ها ،توسعه شبکه
نمایندگی ها ،ارائه خدمات تعمیراتی ،سنجش رضایت مشتریان ،رسیدگی به شکایات مشتریان،کنترل و پایش سیست مدیریت کیفیت
و بهبود مستمر موردد توجه همیشگی این مجموعه میباشد.
لذا این شرکت با هدف تامین و عرضه قطعات اصلی خودروها جهت ایجاد رضایتمندی هرچه بیشتر و همچنین رفاه حال مشتریان
خود و در راستای شعار مشتری مداری  ،اقدام به پیاده سازی شبکه فروشگاه قطعات یدکی خود نموده است.
در این راستا از کلیه عزیزانی که در زمینه فروش قطعات یدکی دارای تجربه کافی بوده و با توجه به موارد مندرج در ذیل حائز
شرایط اخذ مجوز تاسیس فروشگاه قطعات یدکی این شرکت میباشند  ،دعوت به همکاری میگردد.
پیشاپیش از بذل توجه عزیزانی که نسبت به ارائه درخواست خود مبنی بر دریافت مجوز تاسیس فروشگاه جهت فروش قطعات یدکی
این شرکت اقدام مینمایند،کمال تشکر را خواهی داشت.
 شرايط اخذ امتياز نمايندگی فروش قطعات يدکی
 .1شایستگی ،حسن شهرت
 .2برخورداری از سابقه کار مفید در زمینه خرید و فروش لوازم یدکی متناسب با نوع درخواست ( حداقل دو سال سابقه فروش
لوازم یدکی خودرو)
 .3حداقل مدرک تحصیلی متقاضیان اخذ نمایندگی مجاز فروش قطعات یدکی با مدرک دیپل به همراه دو سال سابقه کار
مرتبط و زیر دیپل به همراه  5سال سابقه کار مرتبط
 .4حداقل سن متقاضی اخذ نمایندگی مجاز فروش قطعات یدکی  25سال
 .5دارا بودن پروانه کسب در زمینه فروش لوازم یدکی اتومبیل سبك یا پروانه کسب مرتبط با تاریخ معتبر
 .6متقاضی باید مالك فروشگاه باشد و در صورت استیجاری بودن فروشگاه منوط به ارائه اجاره نامه محضری سه ساله (با ارائه
کد رهگیری) و تعهد متقاضی مبنی بر عدم جابجائی فروشگاه تا مدت سه سال بعد از افتتاح
 .7توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی و یا وثیقه ملکی و یا اسناد بهادار مورد ن ر کمیسیون اعطا و لغو که مطابق با شرایط و ضوابط
شرکت تعیین میشود .میزان دقیق و نحوه ارائه وثیقه با توجه به شرایط متقاضی اعالم خواهد گردید( .ولیکن حداقل وثیقه
مورد نیاز  2000,000,000ریال خواهد بود)
 .8ارائه پرینت گردش  6ماهه حساب بانکی

 .9ارائه رضایت نامه در صورت داشتن شریك در ملك پیشنهادی( الزم به ذکر است که کلیه مسئولیت های ناشی از فعالیت
در شرکت بر عهده صاحب امتیاز می باشد و قاعدتا صاحب امتیاز دارنده جواز کسب می باشد)
 .10در صورت اخذ امتیاز ،متقاضی موظف به تهیه کلیه تجهیزات فروشگاهی و انبارش مطابق با آخرین استانداردهای تعریف
شده از سوی شرکت می باشد.
 .11دارا بودن شرایط مالی مناسب جهت سرمایه گذاری و اجرای طرحها و استانداردهای شرکت
 .12داشتن حداقل  75متر مربع فضای تجاری (  50متر فضای قفسه بندی شده جهت انبارش کاال که می تواند جدا از فروشگاه
عرضه قطعات باشد و  25متر فضای تجاری) با عرض دهانه حداقل  4متر
 .13فروشگاه معرفی شده نباید در زیر زمین و یا طبقه دوم و همچنین در کوچه بن بست و فرعی قرار گرفته باشد.

 مدارک مورد نياز ( اشخاص حقيقی )
 کپی پروانه کسب با شرایط ذیل:


تاریخ آن معتبر باشد.



با فروش لوازم یدکی مرتبط باشد.



آدرس مندرج در پروانه کسب با آدرس فروشگاه معرفی شده مغایرت نداشته باشد.

توضیح  :در صورتیکه پروانه کسب کمتر از دو سال پیش صادر شده باشد اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی ( مرجع صادر کننده
پروانه کسب ) می بایست حداقل دو سال سابقه کار متقاضی را بصورت کتبی تائید نماید .
 کپی آخرین مدرک تحصیلی
 کپی شناسنامه  ،کارت پایان خدمت وکارت ملی
 دو قطعه عکس  3×4از متقاضی
 کپی اسناد مالکیت یا اجاره نامه ثبتی (محضری )  3ساله فروشگاه معرفی شده
 تکمیل و ارائه فرم درخواست شماره یك و دو ( فرم مخصوص شرکت ب خودرو )
 سه قطعه عکس :13×18


یك قطعه از نمای روبروی فروشگاه معرفی شده



یك قطعه از نمای داخل فروشگاه معرفی شده



یك قطعه از نمای خیابان و منطقه به طریقی که فروشگاه نیز در آن مشخص باشد

 مدارک مورد نياز ( اشخاص حقوقی )
 کپی کلیه صفحات اساسنامه
توضیح  :خرید و فروش لوازم یدکی اتومبیل و دریافت نمایندگی در موضوع فعالیت اساسنامه شرکت می بایست قید شده
باشد.
 کپی آگهی تاسیس ( در روزنامه رسمی )
 کپی آگهی آخرین تغییرات ( در روزنامه رسمی )
 کپی آخرین مدرک تحصیلی ،کپی شناسنامه  ،کپی کارت پایان خدمت و کارت ملی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره
 سه قطعه عکس  3×4از مدیر عامل و دو قطعه عکس  3×4از اعضای هیئت مدیره
 کپی اسناد مالکیت یا اجاره نامه ثبتی ( محضری )  3ساله فروشگاه معرفی شده
 سه قطعه عکس :13×18


یك قطعه از نمای روبروی فروشگاه معرفی شده



یك قطعه از نمای داخل فروشگاه معرفی شده



یك قطعه از نمای خیابان و منطقه به طریقی که فروشگاه نیز در آن مشخص باشد

