فرم درخواست کاال
ایٌجبًت  ..................................ثب شوبسُ هلی ٍ .............................................شوبسُ توبس  ..........................................شبغل دس سبصهبى/
ششکت ......................................................دسخَاست استفبدُ اص تسْیالت خشیذ اقالم خبًگی ثب اٍلَیت ًبهجشدُ ثِ ششح ریل سا داسم .لغفبً
هسبعذت هقتضی سا هجزٍل فشهبئیذ.
ردیف

کاال درخواستی

قیمت (ریال)

اولویت اول
اولویت دوم
اولویت سوم
اولویت چهارم
جمع
شبیبى رکش است تبسیخ اعتجبس ایي فشم 27 ،ساعت ثعذ اص هشاجعِ هشتشی ثِ ثبصسگبًی ّویبسی هیثبشذ.

نام و نام خانوادگی خریدار

بازرگانی همیاری

امضاء و اثر انگشت

مهر و امضاء

معاونت محترم اداری مالی
ثب سالم احتشاهبً ایٌجبًت ...........................................ثِ عٌَاى احذی اص پشسٌل شبغل  ............................................هتقبضی استفبدُ اص تسْیالت
خشیذ کبالی اقسبعی اص ثبصسگبًی ّویبسی ثب کبسگضاسی ششکت لیضیٌگ قْشهبًبى ٍ پیشکسَتبى ٍسصشی هیثبشن .ثذیي هٌظَس تقبضب داسم
ًسجت ثِ اعالم هیضاى اعتجبس ٍ اقسبط هبّیبًِ قبث ل کسش اص حقَق ایٌجبًت ثِ ششکت هزکَس دستَس الصم سا صبدس فشهبئیذ .ثذیْی است کسش
اقسبط ثِ صَست هستقین تَسظ آى ٍاحذ جْت پشداخت ثِ ششکت لیضیٌگ قْشهبًبى ٍ پیشکسَتبى ٍسصشی هَسد هَافقت ٍ قجَل ایٌجبًت
هیثبشذّ .وچٌیي دس صَست خبتوِ ساثغِ کبسی ایٌجبًت ثب آى هَسسِ هبداهی کِ تسَیِ حسبة کبهل ثب ششکت لیضیٌگ قْشهبًبى ٍ
پیشکسَتبى ٍسصشی دس خصَص تسْیالت فَق الزکش صَست ًذادُام ّیچگًَِ ادعب ٍ هغبلجِای ًسجت ثِ حقَق ،هضایب ٍ سٌَات هعَق خَد
ًخَاّن داشت.
امضاء و اثر انگشت متقاضی

شرکت لیسینگ قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی
احتشاهبً ثِ استحضبس هیسسبًذ آقبی/خبًن .......................................................هبّیبًِ هجلغ....................................................سیبل حقَق ٍ هضایب اص
ششکت ...............................................................دسیبفت هیًوبیذ ٍ حذاکثش هیضاى پشداخت اقسبط هبّیبًِ ایشبى هجلغ ................................................
سیبل هیثبشذ .ثذیْی است ثعذ اص اجشایی شذى فشآیٌذ خشیذ ،هجلغ قسظ هبّیبًِ هزکَس ،تبصهبًیکِ ًبهجشدُ داسای قشاسداد کبس هعتجش ثب ایي
هَسسِ هیثبشذ اص حسبة هتقبضی کسش ٍ ثِ حسبة  1014013636114ثٌبم آقای حمیدرضا حسینی ثبًک ملی شعجِ نوید کذ ثبًک
 067تب صهبى استْالک کبهل اقسبط ٍاسیض خَاّذ شذ .دس صَست قغع ّوکبسی ًبهجشدُ ثب ششکت  .............................................................هبثقی
اقسبط دس تسَیِ حسبة حقَق ٍ سٌَات هعَقِ ًبهجشدُ هٌظَس ٍ اعوبل خَاّذ گشدیذ ٍ ًسجت ثِ هبصاد احتوبلی ثذّی ٍی هسئَلیتی هتَجِ
ایي صٌذٍق ًخَاّذ ثَد.
معاونت اداری و مالی

