
 

  
  ریددرخواست خمدارك مورد نیاز ثبت 

  )حقیقی/حقوقی مشتري(
(AKC-FR158/V02) 

  1از  1صفحه 

  

  حقیقی متقاضیخرید نقدي توسط 
 شناسنامه متقاضی  اصل -1
 اصل کارت ملی متقاضی -2
  اصل فیش واریز وجه متقاضی -3

  خرید اعتباري توسط متقاضی حقیقی
  و مالیات بر ارزش افزوده اصل رسید پرداخت مبلغ پیش پرداخت -1
 / همسر وي که در رهن یا بازداشت نباشداصل سند مالکیت غیر منقول (حداقل سه دانگ) مربوط به متقاضی یا بستگان درجه اول -2

 متقاضی یا بستگان درجه اول / همسر وياقساط اي چکه  -3
 فرم تکمیل شده استعالم بانک صادر کننده چک -4
 پرینت گردش حساب جاري حداقل یک ماهه صادر کننده چک -5
ارائۀ فیش  ت امکاندر صورآدرس محل کار، سکونت، کد پستی و تلفن و فیش تلفن ثابت و برق محل سکونت/ فیش تلفن همراه/  -6

 حقوقی/ گواهی شغلی و یا پروانه کسب متقاضی/ صاحب سند / صاحب چک
 اصل شناسنامه متقاضی / مالک سند / صادر کننده چک -7
 اصل کارت ملی متقاضی / مالک سند / صادر کننده چک -8

  / صادر کننده چک متقاضی / مالک سند 6*  4یک عدد عکس  -9
  یه خرید اعتباري توسط متقاضی حقوقیبررسی اول 
  نامه شرکت اساس -1
 روزنامه رسمی جهت آگهی تاسیس -2

  آخرین روزنامه رسمی جهت اطالع از تغییرات مدیران یا صاحبان سهام -3
  

حق الزحمه عاملیت مجاز/نمایشگاه امانی فروش توسط شرکت تأمین و پرداخت می گردد و بنابراین دریافت هرگونه وجه  •
 اضافی تحت هر عنوان توسط ایشان غیر مجاز و برخالف مقررات شرکت می باشد.

به نام  فقط درخواست خودرو، مطابق فرم مربوط به قیمت خودروي مورد درخواست نقدي  کلیه وجوهخواهشمند است  •
نام و امضا  .فرمائیدارائه  درخواستجهت ثبت را و اصل رسید پرداخت  واریز هاي زیر بانک نزدشرکت اطلس خودرو 
  .یکسان باشد خرید(فرم درخواست خودرو) با نام و امضا متقاضی هاي واریزي می بایست واریز کننده در کلیه فیش

  شماره حساب  کد  شعبه  بانک
 2038101138711 203  سعادت آباد  پاسارگاد
 0102257428005 822  شهاب خودرو  صادرات
 0100118451001 1001  )بلوار کشاورز(مرکزي  پارسیان
 0105146775006 623  تهرانسر  ملی
 811145/92 6224/0  فردوسی  ملت

  د.نباش قابل پذیرش نمی موسسات مالی اعتباريها و  چک با مالکیت حقوقی، سنتی بانک •
حضور ایشان باشد،  )/ همسر ويبستگان درجه یکصرفا  ( متقاضیشخصی غیر از مالک سند/ صادر کننده چک در صورتیکه  •

  .در زمان ثبت نام الزامی استبه همراه گواهی محضري صحت امضا هاي مربوطه  جهت تکمیل فرم
ون پالك بوده و خریدار می بایست ضمن دریافت خودرو از شرکت تا زمان صدور اسناد خودرو در هنگام تحویل بد •

 .به عهده خریدار می باشد شده و تعهد انجام احراز سکونت مشتري بر اساس آدرس اعالم فروش خودرو منتظر بماند

  "از انتخاب شما سپاسگزاریم "


