
 بسمه تعالی

 

 حریر پردیس شهریارقرارداد عاملیت فروش شرکت 

 درخواست اخذ مجوز جهت عاملیت فروش –الف 

............................. می باشم بدینوسیله اینجانب .............................. با کد ملی ............................ که مالک/مستاجر ......................

صادر  hps و از شررکت رریر رردی  شرهریار درخواسرت می نداید که مجوز استهادز از لابلو ایر شرکت با ناخ اختیار 

 گردد.

 امضاء :                                                                                                                

 

 

 شرایط و مقررات عاملیت فروش –ب 

 مراکز استان و شهرستان ها  بزرگ قابلیت دریافت مجوز را دارا می باشند. -1

 متر مربع می باشد. 12جهت دریافت اجارز  رداقل متراژ فروشگاز -2

 در نزدیکی و محدودز درخواست کنندز الزامی است.  hpsعدخ وجود شعب عاملیت فروشی  -3

 موقعیت مکانی و لجار  محل مورد نظر رتی الدقدور در مجتدع ها  لجار  باشد. -4

 هزینه ها  طراری و اجرا  دکوراسیون به عهدز متقاضی اخذ عاملیت می باشد. -5

هزینه لابلو و نیرب نن بر عهدز شررکت رریر رردی  شهریار بودز فلذا ایر شرکت هر وقت و هر زمان ارادز کند مجوز را  -6

 به مباشرت و یا به وکالت و یا به ندایندگی برچیند.به هر نحو اعم از 

 دارند استهادز نداید. hps متقاضی موظف می باشد از کیسه و راکت هایی که نرخ  -7

 .............................. ریال خرید نداید. انه است رداقل ماهی متقاضی موظف -8

 

 لحویل اجناس  –ج 

 لحویل و ارائه اجناس )شال و روسر  و غیرز( به صورت جینی و یا بسته ها  بیشتر از نن می باشد. 

 

 

 

 



 امکانات –د 

در اختیار شرردا قرار می گیرد و  hpsدرصررورت ارراز شرررایط و صرردور مجوز عاملیت فروشو لابلو و مجوز عاملیت فروش  -1

 اطالعات عاملیت فروش در وب سایت و فضاها  مجاز  به اشتراک قرار می گیرد.

)بستگی   hpsوش درصورت ثبت عاملیت فروش به صورت رسدی به هیچ یک از فروشگاز هایی که در محدودز عاملیت فر -2

 ( قرار دارندو محیولی فروخته ندی شود.hpsلشخیص مسئولیر به 

 

 مدارک مورد نیاز –ز 

 کپی کارت ملی و شناسنامه -1

 کپی رروانه کسب -2

 کپی اجارز نامچه و یا مستندات مالکیت -3

 متقاضی 3*4عک    -4

 شدارز لداس ثابت عامل فروش و للهر هدراز متقاضی -5

 کپی از قبض للهر فروشگاز -6

 کروکی ملک مذکور( –خیابان اصلی  –اقامتگاز قانونی که هدان ندرس فروشگاز می باشد. )شهر  -7

 متراژ ردود  محل مورد نظر -8

 ارسال عک  از داخل و زوایا  مختلف مغازز اعم از کفو سالرو سقفو ویتریر یا بر و عک  از مغازز ها  مجاور -9

اورت محل عاملیتو ذکر اسررامی در للگراخ ارسالی ضرورت درصرورت وجود برندها  معرو  یا رقبا  سررشرناس در مج  -11

 دارد.

 

 ضدانت –و 

در ادارات دولتی اعم از بیده لامیر اجتداعیو و یا اعضرراء و مدیران نن  hpsضرردناع عامل فروش لعهد می نداید از اسررم  -1

مکلف به جبران خسارت  ندایدو چنانچه استهادز  نکنددارایی )سازمان امور مالیالی(و شهردار و وزارت کار و غیرز استهادز 

 واردز می باشد.

متقاضری یک فقرز چک به مبل  ...................... و به شدارز .................. و بدون لاری  در اختیار شرکت رریر رردی  شهریار  -2

 و یا اقداخ قانونی نداید. لحویل ندودز و ایر شرکت رق و اجازز دارد ر  از درج لاری و چک را وصول ندودز

 

 

 

 اثر انگشت :                                           امضاء :                                          


