شرکت پایا کاال رسان سورین(پاکس کاال) جهت تامین کاال ،فروش نقدی و اقساطی کاال و
خدمات در سراسر کشور اقدام به جذب نمایندگی فعال و انحصاری مینماید.
«جهت رعایت حقوق نمایندگان از مراکز استانها به  2نفر (شخصیت حقیقی یا حقوقی)و از
شهرهای دیگر،هر شهر فقط به یک نفر مجوز نمایندگی ارائه میگردد».
لذا اولویت با اولین متقاضی که از مرکز هر استان جهت اخذ نمایندگی درخواست داده و نسبت به
ارائه و تکمیل مدارک اقدام نماید میباشد و به عنوان دفتر مرکزی استان محسوب شده و بقیه
نمایندگیها زیر نظر نمایندگی مرکزی فعالیت خواهند کرد و نماینده مرکزی هر استان از مزایا و
امکانات ویژه بهره مند خواهد شد».
شرایط اعطای نمایندگی انحصاری شرکت پایا کاال رسان سورین (پاکس کاال)
«داشتن حسن شهرت و دارای توانایی مالی اولیه یا حسن اعتبار جهت اخذ قرارداد با واحدهای
تولیدی استان مورد تقاضا ،و تامین هزینه های نمایندگی و مدیریت نمایندگی»
الف -امکانات مورد نیاز
در اختیار داشتن دفتر کار به مساحت حداقل  30متر مربع بصورت ملکی یا اجاره نامه  3ساله در
شهر مورد تقاضا
داشتن تلفن ثابت،اینترنت پر سرعت  ADSLو کد پستی معتبر
ب– مدارک مورد نیاز
تکمیل فرم درخواست
کپی جواز کسب معتبر و مرتبط بنام متقاضی حقیقی یا گواهی اشتغال(سوابق کاری) /کپی
اساسنامه ،روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات جهت اشخاص حقوقی
کپی سند مالکیت ملک مورد تقاضا یا اجاره نامه  3ساله
کپی شناسنامه از تمام صفحات کپی آخرین مدرک تحصیلی
«دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و یا باالتر ( اولویت با مدارک باالتر می باشد).
سوابق :داشتن تجربه و تخصص در زمینه فروش لوازم خانگی  ،تجاری و بازرگانی ،مدیریت
شرکتها و مراکز خدماتی ،درغیر اینصورت اولویت با متقاضیان دارای تحصیالت لیسانس و باالتر
خواهد بود».

کپی کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت دائم
دو قطعه عکس  3*4یکسان ازشخص متقاضی که در سال جاری گرفته شده باشد
تعداد چند قطعه عکس واضح و مشخص از امکانات و محل مورد تقاضا از زوایای مختلف
نقشه شهر مورد نظر و مشخص نمودن موقعیت مکان مورد تقاضا روی آن
چک تضمین  :یک فقره چک به میزان یک میلیارد ریال(معادل  100میلیون تومان
(گردش مالی حساب بانکی متقاضی در  3ماه اخیر (شامل جمع بدهکار -جمع بستانکار-مانده
حساب-معدل حساب-مسدودی و)...
*الف)وثیقه سپاری به ارزش حداقل  50میلیون ریال (معادل  5میلیون تومان) در رهن شرکت پایا
کاال رسان سورین (پاکس کاال) که پس از موافقت اعطای نمایندگی و پیش از عقد قرارداد
واریز میگردد(.مبلغ وثیقه دریافتی بعد از اتمام قرارداد و تسویه مالی به نماینده مسترد میشود).
*ب) با توجه به اینکه متعاقب انعقاد قرارداد ،نماینده عضو مجموعه پاکس کاال محسوب می
گردد ،به منظور حق عضویت و آموزش نماینده مبلغ پانزده میلیون ریال(یک میلیون و پانصد
هزار تومان) به شماره حساب  0200954177606 :بانک کارآفرین یا بشماره کارت :
 6274881399519767به نام شرکت پایا کاال رسان سورین واریز و نسبت به تحویل فیش بانکی
مربوطه یا ارسال تصویر فیش واریزی اقدام نمایند.
تبصره :به منظور تسهیل شرایط،نمایندگان محترم میتوانند نسبت به پرداخت یکی از مفاد
قرارداد تودیع وثیقه یا پرداخت حق عضویت پس از موافقت اعطای نمایندگی و پیش از عقد
قرارداد اقدام نمایند(مبلغ وثیقه دریافتی بعد از اتمام قرارداد و تسویه مالی به نماینده مسترد
میگردد و مبلغ حق عضویت بعنوان آبنمان و درآمد شرکت پاکس کاال محسوب شده و برای
مدت یک سال قراردادی تعیین گردیده است لذا در صورت استمرار و ادامه قرارداد برای سنوات
آتی مبلغ آن با نظر "پاکس کاال" تعیین و طرف دوم مکلف است نسبت به واریز آن اقدام
نماید).همچنین امکان تغییر نوع و میزان وجه ضمانت و وثیقه سپاری تضمین کاالها و لوازم و
محصوالت موضوع قرارداد از طریق مذاکرات حضوری وجود دارد(مبلغ ودیعه،ضمانت تحویل
کاالی امانی به نماینده است و این وجه پس از اتمام یا فسخ قرارداد به هر طریق قابل استرداد
میباشد(.

اقامت دائم در محل مورد تقاضا
توضیحات:
امتیاز نمایندگی در هر شهر بصورت انحصاری فقط به یک نفر (شخص حقیقی یا شرکت
حقوقی)اعطاء خواهد شد.
نماینده قابلیت عقد قرارداد با کلیه کارخانجات،صاحبان مشاغل صنفی ,خدماتی و تولیدی به
منظور عرضه محصوالت آنها به بازار با شرایط فروش اقساطی دارا می باشد.
هر شعبه نمایندگی به عنوان یک بنگاه اقتصادی فعال در حوزه کسب و کار سبب رونق اقتصادی
و ارتقای توان خرید شهروندان شهر مورد نظر خود می گردد.متقاضیان محترم اخذ نمایندگی،
توجه فرمایید:
نمایندگان شرکت پاکس کاال  ،اعضای خانواده این شرکت هستند و کلیه شرایط و ضوابط
واگذاری نمایندگی صرفا به منظور حصول اطمینان در همکاری و داشتن تعامل دو جانبه در
رسیدن به سود مشترک است .الزم به ذکر است در هر مرکز استان فقط به دو شخصیت حقیقی یا
حقوقی نمایندگی اعطا میگردد و برای متقاضیان پس از عقد قرارداد  ،برنامه مدون از سوی
شرکت ارائه خواهد شد و بعد از عقد قرارداد شرکت مجاز به پذیرش نمایندگان دیگر از آن شهر
یا منطقه نمی باشد و در نهایت نمایندگی انحصاری از بین نمایندگان آزمایشی بر مبنا توان
فعالیت و رسیدن به حداقل سطح فروش در منطقه اعطا خواهد شد.

