
تایید ارسال مدارکفرم   

 

 نماینده محترم 

تهیه نموده  استان خود توزیع کننده از (2.1.0نسخه ) سه جانبه را قراردادآخرین نسخه خواهشمنداست 

نمایید. عودتبه توزیع کننده خود نسبت به تکمیل آن مطابق موارد چک لیست اقدام نماید و سپس و   

  مهر و امضابه مدارک بدون ، زیرا نیاز را مهر و امضا نماییدقرارداد و فرم های مورد کلیه صفحات 

 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 ماه اعتبار باشد. 6که حتما دارای حداقل بررسی گردد متقاضی  اجاره محل تاریخ قرارداد 

 " بودن فعالیت خود تکمیل حقوقی یا حقیقینمایندگان محترم بند "پ" قرارداد را با توجه به نوع "

 نمایند.

  شرکت ها مالکین امتیاز اشخاصی که جواز کسب دارند قسمت حقیقی و درقرارداد سه جانبه

 قسمت حقوقی را تکمیل نمایند.

:چک لیست  

 فرم درخواست نمایندگی )بطور کامل تکمیل و توسط نماینده و توزیع کننده مهر و امضا گردد.(

(گرددتکمیل  5-3-2-1قسمت فرم ثبت نام سیم کارت )  

حقوقی"  یا بند "پ" قرارداد را با توجه به نوع "حقیقی) را در سه نسخه تهیه نمایید. قرارداد سه جانبه

(بودن فعالیت خود تکمیل نمایند.  

)مهر و امضا تمامی صفحات( دستورالعمل اجرایی فروش  

برای شرکت ها کپی روزنامه رسمی – )دارای اعتبار(برای اشخاص حقیقی کپی جواز کسب  اساسنامه  

شناسنامه )بصورت خوانا( کپی کپی کارت ملی+  

کپی سند مالکیت برای مالکین –اعتبار(  ماه 6حداقل  کپی اجاره نامه برای مستاجرین )دارای  

سه  )مهر و امضا توسط صاحب امتیاز قرارداد ملی/رفاه/سپهبانک  و شماره شبا حساب شماره اعالم فرم

 جانبه(

 تصویر از داخل و بیرون فضای فروشگاه ) جهت برند سازی(، را بهمراه این فرم تکمیل و ارسال نمایید.

 

  .الزامی می باشد(جهت برند کردن فروشگاه اطالعات جدول زیر را تکمیل نمایید( 

 

شهر ______ _____ _____ نماینده استان _______د ملی ____اینجانب آقا / خانم ____________ با ک  

 صحت مدارک پیوست شده و اطالعات تکمیل شده را تایید می نمایم.

 

 نام و نام خانوادگی نماینده

 مهر و امضا        

ویترینLcdموقعیت مکانی متراژ فروشگاه نام فروشگاهشهر استان


