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  ایران خودرو محترم مجاز نمایندگی هاي: به            

  )98ماه منبهمنقضی( تعهدات ویژهبخشنامه تبدیل   شرایط: موضوع             

  با سالم و احترام؛

روز یکشـنبه مـورخ    15از سـاعت   ویژه تعهدات منقضی نمایندگان محترم می رساند شرایط تبدیل متمرکزبه اطالع 
در خصوص اطالع رسانی بـه مشـتریان    اعالم می شود؛ الزم است نمایندگان محترم مطابق جدول پیوست  06/11/98

   .مایندفر مبذولتعهدات منقضی  اقدام الزم را 

  توضیحات بسیار مهم و ضروري :
  

  پیش فروش این بخشنامه جهت تبدیل خودروي قراردادهایی تنظیم و برنامه ریزي شده است که از نوع .1
قیمت فروش  باشد.می  97ماه  اسفندو موعد تحویل آنها بعد از دعوتنامه آنها منقضی شده  که است بوده

دستور العمل هاي  باو بوده جاري مصوب قیمت لیست رینآخ تمام خودروهاي قید شده درمقصدتبدیل،براساس
 .ي تعیین می شودجاري قیمت گذار

بوده است،تمامی  97تا قبل از اسفند  97ابتداي سال  از در خصوص سایر مشتریانی که موعد تحویل آنها .2
دسته از می باشد. ولیکن با توجه به پراکندگی این شابه شرایط جدول این بخشنامه شرایط اعالم شده  م

ش حجم افزای امکان اعالم برنامه فروش در بخشنامه بدلیل ) 97تا قبل از اسفند 97ابتداي  از(مشتریان
ادامه مراحل کار از  ،و تکمیل فرم تبدیل ته است. لذا با اخذ درخواست کتبیوجود نداش برنامه فروش ها 

صورت  این معاونت ل درخواست از سوي نمایندگی در محلجمله قیمت گذاري و تعیین مابه التفاوت با ارسا
به هیچ عنوان  تاکید می شود "مجددا .خواهد بودکار در محل نمایندگی قابل اقدام  میپذیرد و سایر مراحل

  نخواهد بود.امکان ارائه خدمت به طور مستقیم در محل معاونت بازاریابی و فروش با مراجعه مشتري امکان پذیر

ضروري تشخیص داده شود، با   رسانی و تغییر شرایط بخشنامه تبدیل متمرکز و پیوستهکه بروزدر صورتی  .3
 توسط معاونت بازاریابی و فروش "راسااقدام الزم نمایندگی ها،  سرسانی از طریق سیستم سیتریکاطالع 

 .صورت خواهد گرفت
 

 
 
  

فروش و بازاریابیسرپرست معاونت   



كد خودروي خودرو ثبت نامي
كد برنامھ شرح خودرو قابل ارائھقابل ارائھ

موعد تحویلفروش تبدیل

96931وانت آریسان دوگانھ سوز16404كلیھ خودروھاي وانت و كلیھ محصوالت (كدھاي ١۶۴ )

96932پژو22017SLX 405 پژوSLX۴٠۵(كد ٢٢٠)

96933پژو 25638GLX 405پژو ۴٠۵ بنزیني، خانواده پژو۴٠۵ (كدھاي ٢۵۶، ٩٩٣ ،٩٩٨ )

96934پژو 206 تیپ 260342پژو ٢٠۶ تیپ٢، خانواده پژو٢٠۶ و كلیھ محصوالت(كدھاي ٢۶٠، ٩٩۵ )

96935پژو 206 تیپ 268185پژو 206 تیپ5 ( کد268) 

96936پژو GLX 405 دوگانھ سوز27231پژو ۴٠۵ دوگانھ سوز، خانواده پژو۴٠۵ (كدھاي ٢٧٢، ٩٩٣ )

96937پژو 206 تیپ صندوقدار27434 صندوقدارV8، خانواده پژو٢٠۶ و پژو ٢٠۶صندوقدار(كدھاي ٢٧۴، ٩٩۶ )

96938پژو پارس سال بنزیني28238پژو پارس سال بنزیني، خانواده پژو پارس(كدھاي ٢٨٢، ٩٩۴ )

96939پژو پارس دوگانھ سوز28320پژو پارس دوگانه سوز ( کد283) 

96940پژو پارس 28525TU5پژو پارسLX tu5 (كد ٢٨۵ ) - گروه تندر(كد ۵۶٠ ، ۵۶۵ ، ۵۶۶)- سوزوكي(كد۵٠۶)

96941پژو پارس TU5اتوماتیك28714پارس TU5 اتوماتیك(كد ٢٨٧)

96942سمندEF7دوگانھ سوز29116سمند  EF7 LXدوگانھ سوز(كدھاي،٢٩١ )

96943سمندEF7بنزیني29220سمند  EF7 LXبنزیني(كدھاي٢٩٢ )

96944سمندLXبنزیني29346سمند LXبنزیني،خانواده سمند و كلیھ محصوالت(كدھاي ٢٩٣،٩٩٢ و٩٩٨)

96945سمندEF7بنزیني29220سورن ELX، خانواده سمند(كدھاي ۵٧۵، ۵٨٢ )

96946پژو 300012008پژو ٢٠٠٨ (كد ٣٠٠)

96947ھایماS5اتوماتیك توربوشارژ52102خودرو ھایما (كد  ۵١٨)

96948ھایماS5اتوماتیك توربوشارژ52102ھایما S5 اتوماتیك توربوشارژ(كد ۵٢١)

96949پژو 206 تیپ پنج26818پژو ٢٠٧ دستي ( كد ۶٠٠)

96950پژو ٢٠٧ دستي60005پژو٢٠٧اتوماتیك ھاچ بك ( كد ۶٠١)

96951پژو ٢٠٧ دستي60005پژو ٢٠٧ صندوقدار اتوماتیك ( كد ۶٠٣)

96952رانا 61014LXرانا، خانواده رانا  (كدھاي ۶١٠، ٩٨۶)

96953پژو پارس 28525TU5دنا تریم مشكي،خانواده دنا (كدھاي ٩٨٧ ٧٠١٠٢،٧٠١٠١)

96954دنا پالس (سفید)70309دنا پالس(كد ٧٠٣) 

96955دنا پالس توربو70401 دنا پالس توربو(كد٧٠۴)

96956پارس TU5اتوماتیك28714اچ سي كراس ( كد٧٢٣)

   98/11/01الي ٩٨/١١/٣٠    
مھلت اعتبار:   جدول1)  شرایط تبدیل تعهدات دعوتنامه منقضی بهمن ماه 98

مطابق موعد تحویل 
برنامھ فروش در 

سیستم

:نكات مھم
.شرایط تبدیل این جدول صرفا براي تعھدات پیش فروش است كھ دعوتنامھ آنھا منقضي شده باشد )1 
.ه تا تاریخ سود مندرج در دعوتنامھ محاسبھ خواھد شد نیزالزم بھ یادآوري است كھ طبق ضوابط و دستورالعمل ھاي موجود، محاسبھ سود مشاركت تعھدات پیش فروش بھ محض منقضي شدن دعوتنامھ بطور مكا )2 
.ستم محاسبھ گرددسی الزم است بعد از انجام تبدیل حتما تامین اعتبار و قیمت گذاري مجدد صورت پذیرد تا مابھ التفاوت نھایي با صحت و اطمینان بیشتري توسط )3 
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