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(703) 

 :برندهای انحصاری و رسمی نماینده ایراتک ساعت شرکت

  CHRIS BENZ GERMANY آلمان بنز غواصی و ورزشی های ساعت -1
  SLOW SWISS سوئیس اِسلو ساعته چهار و بیست و عقربه تک های ساعت -2
  SCURO AUSTRALIA استرالیا اسکرو خلبانی تیتانیومی های ساعت -3
  BOTTA DESIGN GERMANY دیزاین بتا خاص و عقربه تک های ساعت -4

 سراسر در شرایط واجدین به فروش رسمی نمایندگی اعطای به اقدام فروش شبکه توسعه برای دارد نظر در
 .نماید ایران

 های برند و تقاضا و عرضه های بازار اقتصادی، شرایط از کامل شناخت با و حالت بهترین در شرایط این
 فروش و خرید درخواست، شبکه بهترین ایجاد برای زیادی بسیار امکانات و شده تدوین ایران در معتبر

 .گردد می شامل شرایط واجدین برای را پشتیبانی و

 به آن ارسال و انتهایی فرم تکمیل به نسبت تمایل صورت در ضوابط و شرایط کامل مطالعه از پس لطفا
 شما با فرصت اولین در فروش تیم تا نمائید اقدام الکترونیکی پست یا نگار دور طریق از مرکزی دفتر

 .بگیرند تماس

 (نماینده تعهدات( نمایندگی اخذ جهت الزم شرایط

 :عمومی شرایط )الف

 .شهرت حسن ستگی،یشا .1
 .ساعت یا غواصی ورزشی، تجهیزات فروش زمینه در مفید سابقه سال 3 حداقل از خورداریبر  .2
 یا و مالکیت) غواصی یا/و آبی های ورزش آموزش مرکز یا و شرکت یا و فروشگاه داشتن اختیار در .3

 ه(.اجار 
 .نمایندگی درخواست سال ار .4

 
 ایجاد راستای در و مشتریان به خدمات بهترین ارایه جهت مناسب و منسجم شبکه ایجاد ی برا 

 دارد نظر در جیحا تر ایراتک شرکت ایران، سراسر در(  یکسان قیمتش ) فرو پارچه یک سیستم
 درخواست تمامی گرچه نماید، اقدام ن(تهرا جز به)شهر هر در انحصاری نمایندگی ارایه به نسبت تا

 بین کاری روابط بر ایراتک تیم مراحل تمام در و شده پذیرفته بررسی جهت نیز جز نمایندگی های
 .نمود خواهد نظارت نمایندگان
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 :اختصاصی شرایط( ب

 مکان به باتوجه به که) خرید حداقل باید نمایندگی خواهان: ماه در فروش نصاب حد:  جهتو (1
 در شرکت اقالم از (گردد می مشخص ایراتک شرکت طرف از نمایندگی نوع و فعالیت حوزه
 پرداخت و سفارش درخواست ارایه به اقدام فعال صورت به و داشته را ماه سه هر و سال طول
 .نماید کاال دریافت و مقرر موعد در

 و راسا   را نمایندگی و قرارداد تواند می شرکت ننماید خرید به اقدام ماه 3 مدت ظرف حداکثر صورتیکه در(
 ).ندارد را اعتراضی هیچگونه حق نماینده و نماید فسخ دیگر قانونی تشریفات هیچگونه بدون

 خرید اول سال در یورو هزار دوازده حداقل مبلغ میزان به که شود می متعهد نماینده :انحصاری نمایندگی
 هر صورت به ادامه در یورو( هزار سه( کل چهارم یک خرید مقدار حداقل قرارداد ابتدای در باشد، داشته
 بعد های سال در و شده گرفته نظر در شروع برای شرایط این). نماید خرید یورو هزار سه حداقل ماه سه

 (.یافت خواهند افزایش

مبلغ دویست برای شروع شامل )حق اشتراک، هزینه های اداری و پشتیبانی( انحصاری هزینه اخذ نمایندگی 
 و پنجاه میلیون ريال برای هر برند خواهد بود.

وجود نداشته و نماینده می تواند به تعداد مناسب  نمایندهمحدودیتی عددی برای خرید  :عادی نمایندگی
 میزان به که شود می متعهد فروش خود ساعت ها را سفارش دهد. برای شروع کار و هر برند نماینده

 باشد. داشته سفارش اول خرید در (تومان میلیون بیست) ریال میلیون دویست مبلغ

هشتاد مبلغ برای شروع شامل )حق اشتراک، هزینه های اداری و پشتیبانی( ی عادهزینه اخذ نمایندگی 
 ريال برای هر برند خواهد بود. میلیون

 

 از که خود حوزه نمایندگی های خواستدر  بررسی به نسبت تا است موظف انحصاری نماینده (2
 ارایه قرارداد، عقد به نسبت نیاز صورت در و نموده اقدام گردد می اعالم ایراتک شرکت طرف

 .نماید اقدام فروش از پس خدمات ارایه و کاال تحویل سفارش،
 در کاال وجه نصف حداقل پرداخت ازاء در و باشد می نقدی صورت به ها نمایندگی به فروش (3

 .شود می انجام کاالها تحویل هنگام الباقی و سفارش هنگام
 .گرد نمی مرجوع شده فروخته کاالی (4
 . باشد می (خریدار) نماینده عهده به حمل و ارسال های هزینه (5
 . باشد می خریدار عهده به تعمیرات یا تعویض جهت کاال ارسال هزینه (6
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 و بوده بنز های ساعت و ایراتک لوگوی و شرکت منافع حافظ که گردد می متعهد نماینده (7
 کار به مشتری رضایت تامین و مشتریان به محصوالت معرفی جهت را خود کوشش حداکثر
 .گیرد

 ایراتک شرکت به ساعت 48 مدت تا را ایرادی هرگونه است موظف نماینده کاال ارسال از پس (8
 .نماید اعالم

 1 مدت در کتبا   را خود ایمیل و تلفن ، آدرس در تغییرات هرگونه که شود می متعهد نماینده (9
 .برساند شرکت اطالع به هفته

 .باشد می یکساله آزمایشی بصورت نمایندگی اخذ و فروش قرارداد (10

 

 :نمایندگی دریافت مزایای

 .نمایندگی ویژه قیمت با محصوالت دریافت (1
تخفیف  %35الی  %30تخفیف قیمت فروش و نمایندگان انحصاری با  %15نمایندگان عادی با 

 قیمت فروش.
 .تبلیغاتی هدایای کاتالوگ، بروشور، ارایه (2
 .نمایندگی رسمی مدرک و آرم و لوگو محصوالت، نمایش یها کیس تبلیغاتی، های استند ارایه (3
 .فروش های شبکه شرکت، های سایت وب شرکت، تبلیغات در نماینده تماس مشخصات درج (4
 در صورت درخواست. انحصاری نمایندگان اختصاصی اینترنتی رایگان فروشگاه ایجاد (5
 .داخلی و بین المللی فروش های شبکه و سایت در انحصاری های نمایندگی مشخصات درج (6
 .مربوطه منطقه نماینده به نمایندگی پوشش تحت محل در مشتریان کلیه ارجاع (7
 در مساعدت و همکاری انجام و حمایت به نسبت نمایندگان تشویق و حمایت منظور به شرکت (8

 .نماید نمی دریغ بیشتر فروش و کار پیشبرد
 ویژه تخفیف از نماینده. باشد بیشتر فرم در نصاب حد از ایی منطقه نماینده فروش که صورتی در (9

 .میگردد برخوردار
 دو گارانتی و فروش از پس خدمات دارای شرکت دارای محصوالت کلیه: فروش از پس خدمات (10

 تشخیص) گردد نمی دریافت ایی هزینه ها کاال تعمیر قبال در گارانتی مدت در و باشند می ساله
 هزینه گرچه (.باشد- می ایراتک شرکت کارشناسان عهده به معیوب های کاال بودن گارانتی تحت
 .باشد می خریدار عهده به تعمیر یا و تعویض برای کاال ارسال
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 :نمایندگی لغو شرایط

 قانونی و خاص تشریفات بدون را نماینده نمایندگی تواند می ذیل موارد به توجه با ایراتک ساعت شرکت
 :برساند نماینده اطالع به را مراتب و نموده فسخ دیگر

 . سالیانه و اولیه خرید حداقل میزان رعایت عدم (1
 . ضوابط طبق محصوالت یبها پرداخت رعایت عدم (2
 . مشتری رضایت جلب در کوشش عدم (3
 .شرکت محصوالت و ایراتک ساعت شرکت نام از استفاده سوء (4
 . شرکت تایید و اطالع بدون غیر به نمایندگی امتیاز دادن (5
 فعالیت حوزه در فعالیت یا و دیگر های نمایندگی مشتریان جلب جهت حد از تر پائین قیمت ارایه (6

 .ها نمایندگی سایر
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 ایراتک شرکت از نمایندگی دریافت متقاضیان اطالعات فرم

 :فرم تکمیل تاریخ                                                                                 

 سالم، با

 می اعالم را مراتب و داشته آمادگی فروش نمایندگی اخذ جهت اینجانب زیر اطالعات به توجه با احتراما
 .فرمائید اعالم اینجانب به را نتیجه ازبررسی پس لطفا .دارم

 :فعالیت نوع :فروشگاه/  شرکت نام
 :خانوادگی نام و نام
 

 تاریخ تولد: نام پدر:

 شماره تلفن:
 

 شماره همراه: شماره دورنگار:

 آدرس شرکت / فروشگاه:
 

 استان: مکان مورد درخواست
 

 شهرستان:

 خرده فروشی: تعداد فروشگاه ها:
 

 عمده فروشی:

 امکانات / سایز فروشگاه:
 

 دفتر کاری:
 

 مرکز آموزش: وشگاه:فر

 از:دارای نمایندگی 
 خالصه سوابق و رزومه کاری:

 

 يالر                                                                                                 برآورد خرید سال اول:
 آیا فروشگاه دارای وب سایت و یا شبکه های اجتماعی است؟

 توضیحات:آدرس و 
 
 مهر و امضاء: 

 


