شرايط الزم براي دريافت نمايندگي محصوالت JNS
*داشتن تجربه کافي در زمينه ساختمان و مصالح ساختماني
*توانايي خريد يا اجاره يک باب واحد تجاري حداقل  03متر مربع و يا يک واحد اداري به متراژ حداقل  03متر مربع
*توانايي پرداخت وجه التزام جهت دريافت امتياز نمايندگي انحصاري با 03درصد تخفيف(به مدت محدود) به مبلغ 10ميليون الی  00ميليون تومان
*توانايي خريد اوليه محصوالت  JNSدر زمان عقد قرارداد باتوجه به وسعت و جمعيت شهر موردنظراز 0ميليون تومان الي  03ميليون تومان
*قابل توجه فروشگاههاي لوازم ساختماني ،رنگ و ابزارفروشها:براي دريافت عامليت فروش و پخش ،وجه التزام دريافت نمي گردد.
*آمادگي جهت گذراندن دوره هاي آموزشي نحوه اجراي محصوالت  JNSو دريافت گواهينامه مهارت براي نمايندگان انحصاري
نکته:محصوالت  JNSداراي 0تا  03سال بيمه مسئوليت بوده که فقط براي نمايندگاني که دوره هاي آموزشي را گذرانده باشند صادر مي گردد.

تعامالت مالی و نحوه دريافت و پرداخت
*نماينده به منظور دريافت نمايندگی محصوالت  JNSبصورت انحصاری و عقد قرارداد قطعی نمايندگی بايستی مبلغی را بابت خريد امتياز انحصاری به
شرکت پرداخت نموده که برای مدت محدود با تخفيف می باشد.
*پرداخت حق امتياز نمايندگی انحصاری به صورت نقدی در زمان عقد قرارداد مرحله اول (11ماهه) انجام می پذيرد و در صورتيکه نماينده بهر دليلی
انصراف دهد اين مبلغ بدون کسر مبلغ به ايشان عودت می گردد .
*در صورت تمديد قرارداد نمايندگی با رضايت طرفين ،نماينده در قرارداد جديد پرداخت وجه التزام مجدد نخواهد داشت.
*در هر زمان در مدت قرارداد که نماينده انصراف دهد کليه محصوالتی که برای ايشان ارسال گرديده مشروط به اينکه پلمپ آنها باز نشده باشد قابل عودت
بوده و مبلغ آن طبق فاکتور با کسر هزينه حمل ونقل به ايشان عودت ميگردد و قرارداد ابطال می گردد.
*نماينده می تواند در صورت داشتن مشکل در پرداخت کل مبلغ دريافت نمايندگی و خريد اوليه  ،در صورت موافقت مدير عامل بخشی از آن را درچند
فقره چک معتبر پرداخت نمايند.
*نماينده انحصاری شرکت ميتواند در جهت فروش بيشتر و گسترش کار در منطقه يا حوزه نمايندگی خود اقدام به اعطای عامليت فروش نمايد .

تعهدات نماينده به شرکت
*پايبندی به ارزشهای بنيادی  ،منشور اخالقی و اصول و قوانين کاری شرکت
*ايجاد زير ساختهای فيزيکی مناسب و در شان شرکت
* ايجاد محيط کاری بر پايه احترام و ارزشهای انسانی و رفتار سازمانی حاکم بر شرکت
*حفظ و پاسداری از حريم شغلی و حرفه ای
* معرفی يک نفر پيمانکاريا نيروی فعال و مورد اعتماد جهت آموزش و يادگيری نحوه کار و فروش محصوالت شرکت
*همکاری کامل به مديران مافوق در دفتر مرکزی
* عدم افشای اطالعات  ،اسناد  ،مدارک و هر گونه مستندات مگر با کسب مجوز مکتوب از شرکت

مدارک مورد نياز
 -1تکمیل فرم مشخصات و درخواست نمایندگی
 -2کپی جواز کسب معتبر و مرتبط بنام متقاضی حقیقی  /کپی اساسنامه ،روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات جهت اشخاص حقوقی
 -3کپی سند مالکیت ملک مورد تقاضا یا اجاره نامه  1ساله
 -4کپی شناسنامه از تمام صفحات
 -5کپی آخرین مدرک تحصیلی
 -6کپی کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت دائم
 -7دو قطعه عکس  3*4یکسان ازشخص متقاضی که در سال جاری گرفته شده باشد .

مراحل کاری دريافت نمايندگی
-1تکمیل و ارسال فرم تقاضا
 -2انجام جلسه آشنایي با متقاضي نمایندگي در دفتر مرکزی
 -3معرفي محل دفتر /فروشگاه /ساختمان محل نمایندگي
 -4پرداخت حق امتیاز
 -5عقد قرارداد

"ایزوالسیون یک تخصص است"

