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  ايران خودرو محترم مجاز نمايندگي ھاي:به            

  98 ماه بھمن–عاديپیش فروش  موضوع:             

  ؛ با سالم و احترام            

 عاديشرایط پیش فروش  رساند می مشتریان محترم ونمایندگیهاي مجاز بدینوسیله به اطالع کلیه    

 06/11/98یکشنبه مورخو   05/11/89شنبه مورخهاي  زرو  صبح 11ساعت در  شرکت ایران خودرو

  .ارائه می گردد و با توضیحات ذیل پیوستول اجد مطابق

Ø شرایط و برنامه فروش  :1 لجدو. 

Ø  نرخ سود: 2جدول. 

 شرایط ویژه بخشنامه :

ü  ظرفیت ثبت نام براي هر کد ملی، از کل بخشنامه یک دستگاه خودرو می باشد و در صورت ثبت نام

شرکت ایران خودرو  يطرفه از سو کیبند، قرارداد به صورت  نیبا ا ریمحترم مغا انیمشتر ياز سو

 خواهد شد. عودتمشتري  طبق ضوابط شرکت ایران خودرو بهروز 20وجه آن ظرف  و لغو

ü " دریافت کد کاربري و کلمه عبور قبل از ثبت نام در سایت  4249مطابق با بخشنامه شماره
فروش اینترنتی از الزامات ثبت نام می باشد لذا بدیهی است در صورت عدم دریافت کد 

 "هد بود.کاربري و کلمه عبور،امکان ثبت نام میسر نخوا
 
ü . تنظیم صلحنامه در این بخشنامه امکانپذیر نمی باشد 

ü .کد کالس و رنگ خودرو بر اساس شرایط تولید از سوي شرکت ایران خودرو قابل تغییر خواهد بود 

ü اعالم شرکت ایران خودرو و در این بخشنامه، پس از فرا رسیدن موعد تحویل خودرو، در صورت 

با همان شرایط وجود خواهد  (تمدید موعد تحویل) یط ثبت نامتغییر شراتمایل مشتري امکان 

 داشت.

ü  می باشد. نامکان ثبت نام در این بخشنامه براي مشتري دوم نمایندگی مجاز 
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ü  تعیین  قرارداد این بخشنامه و مندرج درخودرو  تحویلقیمت نهایی خودرو در این شرایط،در زمان

 خواهد شد .

ü و از طریق سایت  بصورت اینترنتی "ثبت نام صرفاesale.ikco.ir . امکان پذیر خواهد بود 

ü  در زمان ارسال دعوتنامه امکان پذیر با پرداخت هزینه به صورت اختیاري و کارت طالئی انتخاب

 خواهد بود.

ü  می باشد. مقدورسال  18براي افراد باالي فقط  در این بخشنامه امکان ثبت نام 

ü  هنگام تحویل مدارك به نمایندگی.الزام ارائه گواهینامه رانندگی به 

ü  و یا  اقدام به ثبت نام نموده انددر شرکت هاي ایران خودرو و سایپا  ماه گذشته 18مشتریانی که در

نمی باشند، در صورت ثبت   مجاز به ثبت نام دراین بخشنامه دراین مدت خودرو تحویل گرفته اند

  ابط بخشنامه ثبت نام مشتري از سوي شرکتنام مغایر با این شرط و شروط مندرج در قواعد و ضو

 ایران خودرو یک طرفه ابطال و وجه ایشان مسترد خواهد شد.

ü  مشتري تایید و اعالم می نماید که مشخصات اعالمی با مشخصات شناسنامه اي وي کامال منطبق می

ن بر عهده در صورت بروز هرگونه اشتباه، ثبت نام کان لم یکن بوده و کلیه مسئولیتهاي آ ،باشد

 مشتري می باشد و شرکت ایران خودرو مطابق با ضوابط جاري خود اقدام می کند.

  بخشنامه : عمومی شرایط و توضیحات

سود مشارکت در این روش  فروش حداکثر تا پایان قرارداد(زمان تحویل) و یا تا پایان انقضاي مدت دعوتنامه   .1

دیگر نیز براساس سود مشارکت اعالمی در گویا براساس  و لذا هرگونه تبدیل و محاسباتمحاسبه خواهد شد 

  .گردیدخودرو محاسبه خواهد 
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سود انصراف به صورت روز شمار(مشروط بر گذشت یک ماه از زمان تاریخ ثبت نام) مطابق جدول پیوست  .2

خواست انصراف و تا تاریخ ارائه در حداکثر تا پایان قرارداد ( زمان تحویل ) و یا تا زمان انقضاي مدت دعوتنامه

 روز پس از تاریخ درخواست پرداخت خواهد شد.20و حداکثر تا محاسبه  مشتري

به شرط  "(صرفا به ازاي مبالغ پرداختی مشتري در صورت تاخیر در تحویل خودرو از جانب شرکت، سود تاخیر .3

از زمان تاریخ تحویل مندرج در قرارداد تا زمان تحویل خودرو به صورت  تکمیل وجه قرارداد مطابق بخشنامه)

 .خواهد شددرصد سالیانه) پرداخت 12یک درصد ماهانه  (شمار روز

 زمان در شرکت مصوب قیمت اساس بر دعوتنامه صدور زمان در التفاوت، مابه مبلغ این روش فروش در .4

 به دعوتنامه طریق از قانونی هاي هزینه و مشارکت سود از محاسبه و پس خودرومندرج در قرارداد  تحویل

  .رسید خواهد محترم مشتریان اطالع

در صورتی که برحسب ضرورت و الزامات قانونی، آپشن و یا تجهیزات خاصی بر روي خودرو نصب و یا حذف  .5

ته صادر خواهد گردد و یا تغییري در برخی از قطعات خودرو ایجاد شود،دعوتنامه بر اساس خودروي تغییر یاف

 شد.

شرکت در زمان ثبت نام لیست اقالم و بهاي آپشن هاي اختیاري را به مشتري اطالع رسانی می نماید. (در  .6

سایت ایران خودرو نیز اطالع رسانی شده است) بدیهی است در صورتی که پس از امضاء قرارداد توسط مشتري، 

اجباري، نصب تجهیزات و لوازم اضافی (آپشن) توسط شرکت ستانداردهاي ابعلت وجود الزامات قانونی و یا لزوم 

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق  والزم باشد، شرکت حق مطالبه ارزش اضافه آپشن بر اساس ضوابط 

 را خواهد داشت.مصرف کنندگان خودرو 

و همراه در زمان ارائه کد ملی، کد پستی، آدرس دقیق، منطقه شهرداري محل سکونت و شماره تلفن ثابت  .7

 نام الزامی است. ثبت

در صورت ارائه یا درج آدرس پستی اشتباه توسط مشتري، به هیچ عنوان امکان تغییر آدرس وجود ندارد و کلیه  .8

 تبعات ناشی از صدور پالك با کد شهر مغایر و یا مفقود شدن مدارك خودرو، به عهده مشتري خواهد بود.



4270شماره بخشنامھ :                                                                                                                                             
-------------------------   

       03/11/98 :تاریخ 
            14:00ساعت : 

              6از   4صفحھ  

 
 

مدارك  4028و  2968موارد عنوان شده در بخشنامه   "از مشتریان حتما نمایندگان محترم هنگام ثبت نام .9

  مورد نیاز جهت احراز سکونت را مد نظر قرار داده و بر اساس آن اقدام نمایند.

ارائه متن و شرایط جدول پیوست مندرج در بخشنامه، به مشتریان الزامی است و بدیهی است ثبت نام مشتریان  .10

 شده قابل پذیرش است. تنها بر اساس شرایط قید

  نام اقدام نماید. خودرو مجاز است در صورت تکمیل ظرفیت، نسبت به قطع ثبت شرکت ایران .11

کلیه خودروهاي قابل ارائه از طریق این بخشنامه، از بیمه شخص ثالث برابر آخرین سقف قانونی ابالغ شده در  .12

  زمان تحویل خودرو برخوردار خواهند بود.

  .ورت اینترنتی امکان پذیر خواهد بودبه ص "فاثبت نام صر .13

 نمایندگان محترم می بایست این بخشنامه را براي اطالع بیشتر در محل رویت مشتریان قرار دهند. .14

میلیون تومان، مشتریان محترم می بایست پس از دریافت ردیف قرارداد، از طریق سایت  50جهت واریز مبالغ باالي  .15

حداکثر تا پایان وقت اداري دو روزکاري بعد از ثبت » بخش میز کار مشتري « فروش اینترنتی شرکت ایران خودرو 

میلیون تومان اقدام نمایند، در غیر این صورت قرارداد مذکور  50ساعت)نسبت به واریز مابه التفاوت بیش از  48نام(

 .روز مسترد خواهد شد 20غیر فعال شده و وجه ایشان حداکثر ظرف 

 

 )sale.ikco.ireسایت  بوخشنامه (بر روي زمان فعال سازي این ب

  می باشد. 06/11/98یکشنبه مورخ  و 05/11/98شنبه مورخ  هايروز صبح 11اعتس
      

      

 

  

 
 
 
 
  

 سرپرست معاونت بازاریابی و فروش



موعد تحویل

بهمن 99

ساعت 11 صبح روزشنبه 
98/11/05

پژو پارس LX با موتور (  TU5)  و ترمز ضد قفل و کیسه هواي راننده 
و سرنشین و هندزفري و ایموبالیزر و ترمز چرخهاي عقب کاسه اي با 

مالتی پلکس و رینگ فوالدي و براساس آخرین استاندارد و مقررات 
اعالم شده و حاکم بر کشور

423,000,00097013سفید، نقره اي متالیک،  مشکی متالیک، خاکستري متالیک285

پژو 206 تیپ2 هاچ بک با ترمز ضدقفل و کیسه هواي راننده و 
سرنشین ، و بدون سنسور دنده عقب و براساس آخرین استاندارد و 

مقررات اعالم شده و حاکم بر کشور
آبی کاسپین ،قرمز دوپوششه ،سفید، نقره اي متالیک، 260

335,000,00097014 مشکی متالیک، خاکستري،گیالسی

مبالغ به ریال می باشد.

97015

                                                               جدول 1:برنامه فروش بخشنامه پیش فروش عادي بهمن ماه 98                                                                          تاریخ اجرا :5  و 6  بهمن ماه 98

پیش پرداختکد خودروروز و تاریخ اجرا رنگھاي قابل عرضھ شرح خودرو

ساعت 11 صبح روزیکشنبه 
98/11/06

سفید، نقره اي متالیک،  مشکی متالیک، خاکستري 
متالیک،آبی کبود 701

دنا تریم مشکی با کیسه هواي راننده و سرنشین و  رینگ فوالدي و 
ترمز عقب کاسه اي ، فاقد کروز کنترل و براساس آخرین استاندارد و 

مقررات اعالم شده و حاکم بر کشور
442,000,000



موعد تحویل

بهمن 99

%15.0سود مشارکت

%12.0سود انصراف

%15.5سود مشارکت

%12.5سود انصراف

%16.0سود مشارکت

%13.0سود انصراف
مبالغ به ریال می باشد.

                                     جدول 2: نرخ سود مشارکت و انصراف بخشنامه پیش فروش عادي بهمن ماه 98                                                             تاریخ  اجرا: 5,و 6 و بهمن 98

شرح سودشرح خودروروز و تاریخ اجرا پیش پرداختکد خودرو رنگھاي قابل عرضھ

 ساعت 11 صبح شنبه  98/11/05

ساعت 11 صبح یکشنبه            
98/11/06

پژو 206 تیپ2 هاچ بک با ترمز ضدقفل و کیسه هواي راننده و 
سرنشین ، و بدون سنسور دنده عقب و براساس آخرین استاندارد و 

مقررات اعالم شده و حاکم بر کشور
260

آبی کاسپین ،قرمز دوپوششه ،سفید، 
نقره اي متالیک،  مشکی متالیک، 

خاکستري،گیالسی

دنا تریم مشکی با کیسه هواي راننده و سرنشین و  رینگ فوالدي و 
ترمز عقب کاسه اي ، فاقد کروز کنترل و براساس آخرین استاندارد و 

مقررات اعالم شده و حاکم بر کشور
سفید، نقره اي متالیک،  مشکی 701

متالیک، خاکستري متالیک،آبی کبود

423,000,000
پژو پارس LX با موتور (  TU5)  و ترمز ضد قفل و کیسه هواي راننده 
و سرنشین و هندزفري و ایموبالیزر و ترمز چرخهاي عقب کاسه اي با 
مالتی پلکس و رینگ فوالدي و براساس آخرین استاندارد و مقررات 

اعالم شده و حاکم بر کشور

سفید، نقره اي متالیک،  مشکی 285
متالیک، خاکستري متالیک

442,000,000

335,000,000
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