APLIKACJA DEALERSKA / SERWISOWA
Proszę o przygotowanie Aplikacji Dealerskiej / Serwisowej wg. poniższego
schematu.
Dane powinny być możliwie najbardziej szczegółowe oraz w pełni prawdziwe.
1. INFORMACJE PODSTAWOWE:
 Data i miejsce przygotowania aplikacji,
 Pełna nazwa i adres siedziby firmy,
 NIP, REGON
 Telefon, Faks, e-mail
 Imię i nazwisko, telefon, e-mail osoby kontaktowej,
Wymagane załączniki: Zaświadczenie o numerze NIP i REGON
2. ZAKRES WNIOSKOWANEJ AUTORYZACJI:
(Proszę wskazać właściwy)

 Autoryzowany Salon Sprzedaży Hyundai,
 Autoryzowana Stacja Obsługi Hyundai.
3. INFORMACJE O FIRMIE (PODMIOCIE APLIKUJĄCYM):
3.1

Opis działalności i historia firmy (Proszę dokonać charakterystyki opisowej ze
szczególnym uwzględnieniem poniższych elementów).

 Data powstania firmy,
 Czym zajmowała się firma od momentu powstania?
 Czy kiedykolwiek posiadali Państwo status autoryzowanego partnera marki
motoryzacyjnej (Np: Dealer, Stacja Obsługi)? Jeżeli zakończono współpracę to
proszę podać powód jej zakończenia.
 Jaki jest obecny przedmiot działalności firmy? Czy jest obecnie prowadzona
działalności na zasadach autoryzowanego partnera (Dealer, Stacja obsługi, itp.)
marki motoryzacyjnej? Jeśli tak, to proszę określić markę, czas współpracy,
osiągane wyniki, wielkość sprzedaży samochodów w ostatnich 3 latach, ogólne
plany działania związane z tą marką.
 Jeśli firma może poszczycić się wybitnymi osiągnięciami to proszę je wymienić i
opisać (Np: certyfikaty, wyróżnienia, nagrody, itp.).
 Jaki jest powód ubiegania się o status autoryzowanego partnera Hyundai? Jakie
są
 Państwa oczekiwania i plany związane z marką Hyundai?
Wymagane załączniki: Kopie certyfikatów, dyplomów, wyróżnień, itp.
3.2

Dane dotyczące formy prawnej i struktury własności firmy aplikującej:

Jaka jest forma prawna firmy aplikującej?
Proszę wymienić wszystkich udziałowców firmy.
Proszę podać, jaka część udziałów przypada na każdego udziałowca.
Kto pełni funkcję Prezesa firmy?
Proszę opisać przebieg kariery zawodowej Prezesa, czy osoba ta była
kiedykolwiek karana?
Wymagane załączniki: Aktualny odpis KRS lub Zaświadczenie o wpisie do ewidencji






działalności gospodarczej, Zaświadczenie o niekaralności
z Krajowego Rejestru Karnego
3.3

Podstawowe dane finansowe:

 Jakie nakłady zostały poniesione na działalność marketingową w okresie dwóch
ostatnich lat?
Wymagane załączniki: Bilans, Rachunek zysków i strat, Rachunek przepływów
pieniężnych, za co najmniej dwa ostatnie lata obrachunkowe, ważne zaświadczenie
z ZUS i US o nie zaleganiu z opłatami.
4. STRUKTURA ORGANIZACYJNA:
 Proszę przedstawić schemat organizacyjny.
 Jaki jest zakres obowiązków i doświadczenie pracowników na stanowiskach
kierowniczych?
 Czy pracownicy uczestniczą w szkoleniach?
 Jaka jest struktura wykształcenia kadry pracowniczej?
5. OBIEKTY I LOKALIZACJA:
 Proszę opisać lokalizację proponowanych obiektów na działalność Dealerską i
Serwisową.
 Jakie są Państwa zdaniem walory proponowanej lokalizacji?
 Jaka jest powierzchnia działki, na której zlokalizowane są proponowane
obiekty?
 Czy proponowane obiekty i teren są własnością firmy aplikującej o autoryzację
firmy Hyundai?
 Proszę opisać parametry proponowanych obiektów (salon, stacja serwisowa)
A) Salon sprzedaży samochodów:

 Podać adres salonu, (jeśli inny niż adres siedziby firmy)
 Określić status obiektu:
a) Gotowy,
b) W trakcie budowy / przebudowy,
c) Planowana budowa / przebudowa.
(Dla opcji b i c należy określić termin ukończenia budowy lub przebudowy)

 Czy proponowany obiekt jest salonem wielomarkowym? Jeśli tak to, jakie
marki motoryzacyjne będą eksponowane?
 Jaka jest całkowita powierzchnia obiektu?
 Jaka będzie powierzchnia przeznaczona do ekspozycji nowych samochodów
marki Hyundai (bez stanowisk obsługi i poczekalni dla klienta)?
 Czy jest wyznaczony punkt obsługi klienta i recepcja?
 Czy jest wydzielone miejsce odbioru nowych samochodów przez klienta?
 Czy są toalety dostępne dla klientów (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn)?
 Czy są wyznaczone miejsca parkingowe dla klientów salonu?
 Czy jest możliwość usytuowania pylonu reklamowego przed salonem?
 Czy konstrukcja obiektu pozwala na zainstalowanie kasetonu/otoku
reklamowego Hyundai na frontowej części budynku salonu?
B) Stacja Serwisowa:
 Podać adres stacji serwisowej, (jeśli inny niż adres siedziby firmy)

 Określić status obiektu:
a) Gotowy,
b) W trakcie budowy / przebudowy,
c) Planowana budowa / przebudowa.
(Dla opcji b i c należy określić termin ukończenia budowy lub przebudowy)
















Czy proponowany obiekt jest serwisem wielomarkowym?
Jeśli tak, to, jakie marki motoryzacyjne są obsługiwane?
Jaka jest całkowita powierzchnia obiektu?
Jaka jest liczba podnośników?
Czy stacja serwisowa jest wyposażona w: ścieżkę diagnostyczną, przyrząd
do diagnozowania zawieszeń (szarpaki), analizator spalin czteroskładnikowy,
myjnię, urządzenia do regulacji świateł, wymiany opon?
Czy firma aplikująca dysponuje lakiernią i blacharnią?
Czy jest wydzielone miejsce odbioru samochodów przez klienta?
Czy są toalety dostępne dla klientów (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn)?
Czy są wyznaczone miejsca parkingowe dla klientów stacji serwisowej?
Czy jest możliwość usytuowania pylonu reklamowego?
Czy konstrukcja obiektu pozwala na zainstalowanie kasetonu/otoku
reklamowego Hyundai?
Czy jest wydzielona recepcja dla klientów oraz miejsce do sprzedaży części
zamiennych?
Czy stacja posiada samochody zastępcze?
Czy stacja posiada samochód pomocy drogowej?
Wymagane załączniki: Mapa z zaznaczą lokalizacją proponowanych
obiektów na tle miasta, zdjęcia proponowanych obiektów (widok
zewnętrzny z każdej strony, widok wnętrza)

Aplikacje wraz z załącznikami należy wysłać na adres:
Hyundai Motor Poland Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22
02-675 Warszawa
Dział Rozwoju Sieci Dealerskiej
lub e-mailem
na adres:
pawel.gola@hyundai.pl
Hyundai Motor Poland zastrzega sobie prawo do nie zwracania nadesłanych dokumentów
oraz do odpowiadania tylko na wybrane aplikacje.
Hyundai Motor Poland zapewnia, że wszystkie dane zostaną potraktowane jako ściśle
poufne i będą przedmiotem weryfikacji jedynie pod kątem możliwości prowadzenia
działalności dealerskiej i serwisowej Hyundai.

