
 ت شرکت سيمين فرمحصوال نمايندگي اعطاي اجرايي نامه آيين

 

 نمايندگي يا نماينده تعريف
شركت  محصوالت مابين في قرارداد به كامل تعهد ضمن پيشنهادي استان شهريا در كه است حقوقي يا حقيقي ،شخص نماينده

 .دارگردد عهده را شدهحوزه مکاني مشخص  در فروش و نموده توزيع كيفيت بهترين به را سيمين فر

 

 نمايندگي اعطاي مراحل

 www.siminfar.netشركت سيمين فر با مراجعه به سايت  نمايندگي درخواست فرم تکميل - 1

 تهيه مدارک و مستندات مورد نياز كه در فايل شرايط اخذ نمايندگي قيد شده است. – 2

 تاييد آيين نامه اجرايي اعطاي نمايندگي  – 3

متقاضي محترم ، مستدعي است پس آماده سازي موارد خواسته فوق آنها را به نشاني شركت سمين فر و يا تصوير آنها را به آدرس 

ارسال نماييد. ضمناً اصل كليه اوراق در زمان عقد  09909930993 تلگرام شماره و يا به  info@siminfar.netپست الکترونيکي 

 ين فر خواهد رسيد.قرار به رويت شركت سيم

 

 نماينده وتعهدات شرايط

 در اختيارات افزايش امکان الزم هاي رتبه كسب از وپس بپردازد فعاليت به شده مشخصمکاني  درحوزه است مکلف نماينده - 1

 .وجوددارد نماينده براي استان سطح

 اين موجب به وچنانچه شهرهاواستانهارانداشته درساير وفعاليت فروش ،حق كتبي مجوز وكسب هماهنگي بدون نمايندهتذكر : 

 . بود خواهد شركت تشخيص به خسارت جبران به مکلف گردد ديگري نماينده يا شركت متوجه ،ضرري موضوع

 نمايندگي اعطاي به مجاز شركت سيمين فر باشد، موردتوافق مقدار كمترازعملکرد نماينده  قراردادميزان درمدت درصورتيکه  - 2

 . خواهدبود ديگري حقوقي يا حقيقي شخص به وي فعاليت محدوده در

 قيمت از باالتر كاال فروش به مجاز ونماينده پذيرد مي صورت متمركز بصورت شركت سيمين فر و توسط تغييرقيمت هرگونه - 3

 .بود نخواهد مصوب

تسليم وثائق الزم مجاز به خريد اعتباري از شركت سيمين فر مي باشد. در صورتي كه نماينده تمايل ارائه وثيقه  از پس نماينده - 4

 شته باشد ، مي تواند به صورت نقدي از شركت خريد نمايد.ندا

 ، خسارت احتمالي از محل وثيقه نماينده جبران خواهد شد . نشود تامين نمايندگي توسط شده ارائه چك هردليل به درصورتيکه - 9

 . شد خواهد محاسبه نقدي بصورت ويا تعديل سفارش دراينصورت باشد وي توزيعي توان از بيش نبايد نماينده سفارش ميزان - 6

 .نمايد خويش نمايندگي درحوزه تبليغ به سيمين فر اقدام شركت هماهنگي با از پستواند مي فروش سطح افزايش جهت مايندهن - 7

 ياواگذاري نتقالا حق عنوان هيچ تحت واو بوده نمايندگي دريافت اصلي علت شده مشخص حقوقي يا حقيقي شخص - 8

 .راندارد غير به وكالتا يا ،اصالتا جزيي يا بطوركلي نمايندگي

 وشركت نمايد خويش وامکانات وتجهيزات انساني ،نيروي كار محل توسعه به اقدام تواند ،مي فعاليت رشد جهت نمايندگي - 9

 .ندارد موارد اين به نسبت وتعهدي مسئوليت هيچ

در زمان برگزاري نمايشگاه هاي مرتبط در هر شهر و استاني ، بنا بر تشخيص شركت نمايندگان برتر آن استان امکان همکاري در  – 10

 برگزاري نمايشگاه را خواهند داشت. 

mailto:info@siminfar.net


 نمايندگي مزاياي و شرکت سيمين فر تعهدات

 ديگري شخص به تحويل از توافق مدت طولودر قرارداده نمايندگي دراختيار را خويش محصوالت كليهشركت سيمين فر – 1

 .مينمايد خودداري شده هماهنگ درحوزه

هزينه حمل از سوي شركت سيمين فر پرداخت  ، باشد كارتن ( 300به اندازه يك خاور كامل )  خريد هرنوبت ميزان درصورتيکه - 2

 . مي گردد

تامين و ارسال مي شده در پيش فاكتور ممورد سفارش نماينده در صورت موجود بودن مطابق با تاريخ اعال درخواستي كاالهاي - 3

 گردد.

 .پردازد مي ها نمايندگي معرفي به در اختيار شركت هاي وسايرشيوه سايت ازطريق سيمين فر شركت – 4

 كليه نمايندگان موظف به همکاري با شركت سيمين فر در زمانهايي كه فروش ويژه اعالم مي گردد ، مي باشند. – 9

 مي اعمال فاكتورها در هماهنگي نيازبه وبدون آزادبوده قيمتها تغيير به بازارنسبت شرايط به باتوجه خويش صالحديد به شركت - 6

 .نمايد

 .شد برخوردارخواهند قراردادازاولويت ودرتمديد شده بندي رتبه وفعاليتشان خريد ميزان براساس نمايندگيها - 7

 

 

 . اعالم می دارم آنآیین نامه اجرایی موافقت خود را با مفاد  با مطالعه                               اینجانب      

 تاریخ :                                                                          

 مهر و امضا :                                                                                 

 


