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  ايران خودرو محترم مجاز نمايندگي ھاي:به            

  )98منقضي(اسفند ماه تعھدات دعوتنامه  بخشنامه تبديل ويژه  شرايط موضوع:             

  ؛ با سالم و احترام            

اعـالم مـی   به اطالع نمایندگان محترم می رساند شرایط تبدیل متمرکز ویژه تعهدات منقضی مطابق جدول پیوسـت   

   .مایندفر منقضی  اقدام الزم را مبذولدر خصوص اطالع رسانی به مشتریان تعهدات  شود؛ الزم است نمایندگان محترم

 : توضیحات بسیار مهم و ضروري

  پیش فروش خودروي قراردادهایی تنظیم و برنامه ریزي شده است که از نوعاین بخشنامه جهت تبدیل  .1

می باشد. قیمت فروش  97است که دعوتنامه آنها منقضی شده و موعد تحویل آنها بعد از اسفند ماه  بوده

وبا دستور العمل هاي  بوده جاري مصوب قیمت لیست آخرین تمام خودروهاي قید شده درمقصدتبدیل،براساس

 قیمت گذاري تعیین می شود. جاري

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

امکان اعالم برنامه فروش در بخشنامه بدلیل افزایش حجم برنامه )  97تا قبل از اسفند 97مشتریان( ابتداي 
فروش ها  وجود نداشته است. لذا با اخذ درخواست کتبی و تکمیل فرم تبدیل، ادامه مراحل کار از جمله قیمت 

پذیرد و سایر  گذاري و تعیین مابه التفاوت با ارسال درخواست از سوي نمایندگی در محل این معاونت صورت می
  کار در محل نمایندگی قابل اقدام خواهد بود. مراحل

تاکید می شود به هیچ عنوان امکان ارائه خدمت به طور مستقیم در محل معاونت بازاریابی و فروش با  "مجددا 
  مراجعه مشتري امکان پذیرنخواهد بود.

ضروري تشخیص داده شود، با  اطالع رسانی  تغییر شرایط بخشنامه تبدیل متمرکز و پیوسته درصورتی که .3

 صورت خواهد گرفت. توسط معاونت بازاریابی و فروش "از طریق سیستم سیتریکس نمایندگی ها، اقدام الزم راسا

 

 
  فروش و بازاریابی معاونت سرپرست  



کد خودروي قابل خودرو ثبت نامی
کد برنامه فروش شرح خودرو قابل ارائهارائه

موعد تحویلتبدیل

97462وانت آریسان دوگانه سوز16404 وانت آریسان دوگانه سوز  (  کد 164  ) 

97463پژو22017SLX 405 پژوSLX405(کد 220)

97464پژو 25637GLX 405پژو 405 بنزینی، خانواده پژو405 و کلیه محصوالت ( کدهاي 256، 993 ،998 ) 

97465پژو 206 تیپ 260342پژو 206 تیپ2، خانواده پژو206 ( کدهاي 260، 995 ) 

97466پژو 206 تیپ 268215پژو 206 تیپ5 ( کد268) 

97467پژو GLX 405 دوگانه سوز27231پژو 405 دوگانه سوز، خانواده پژو405 ( کدهاي 272، 993 ) 

97468پژو 206 تیپ صندوقدار27434  خانواده پژو206 و پژو 206صندوقدار( کدهاي 274، 996 ) 

97469پژو پارس سال بنزینی28238پژو پارس سال بنزینی، خانواده پژو پارس( کدهاي 282، 994 ) 

97470پژو پارس دوگانه سوز28320پژو پارس دوگانه سوز ( کد283) 

97471پژو پارس 28524TU5پژو پارسLX tu5 ( کد 285 )  - گروه تندر( کد 560 ، 565 ، 566) - سوزوکی( کد506) 

97472پژو پارس TU5اتوماتیک28714پارس TU5 اتوماتیک( کد 287) 

97473سمندEF7دوگانه سوز29116سمند  EF7 LXدوگانه سوز( کدهاي،291 ) 

97474سمندEF7بنزینی29220سمند  EF7 LXبنزینی( کدهاي292 ) 

97475سمندLXبنزینی29346سمند LXبنزینی،خانواده سمند و کلیه محصوالت( کدهاي 293،992 و998) 

97476سمندEF7بنزینی29220سورن ELX، خانواده سمند( کدهاي 575، 582 ) 

97477پژو 300012008پژو 2008 ( کد 300) 

97478هایماS5اتوماتیک توربوشارژ52102 هایما S7 اتوماتیک توربو شارژ ( کد  518) 

97479هایماS5اتوماتیک توربوشارژ52102هایما S5 اتوماتیک توربوشارژ( کد 521) 

97480پژو 206 تیپ پنج26821پژو 207 دستی (  کد 600) 

97481پژو 207 دستی60005پژو207اتوماتیک هاچ بک (  کد 601) 

97482پژو 207 دستی60005پژو 207 صندوقدار اتوماتیک (  کد 603) 

97483رانا 61014LXرانا، خانواده رانا  ( کدهاي 610، 986) 

97484پژو پارس 28524TU5دنا تریم مشکی،خانواده دنا ( کدهاي 987 -70102،70101) 

97485دنا پالس ( سفید) 70309دنا پالس( کد 703)  

97486دنا پالس توربو70401 دنا پالس توربو( کد704) 

97487پارس TU5اتوماتیک28714اچ سی کراس (  کد723) 

   98/12/05الی 98/12/29    
مهلت اعتبار:   جدول1)  شرایط تبدیل تعهدات دعوتنامه منقضی اسفند ماه 98

مطابق موعد تحویل 
برنامه فروش در 
سیستم

بابت خودروهاي بخشنامه 4093 ، برنامه فروش هاي دیگري ارائه می گردد.

:نكات مھم
.شرایط تبدیل این جدول صرفا براي تعهدات پیش فروش است که دعوتنامه آنها منقضی شده باشد )1  
کانیزه تا م  الزم به یادآوري است که طبق ضوابط و دستورالعمل هاي موجود، محاسبه سود مشارکت تعهدات پیش فروش به محض منقضی شدن دعوتنامه بطور     )2  

.تاریخ سود مندرج در دعوتنامه محاسبه خواهد شد 
.تامین اعتبار و قیمت گذاري مجدد صورت پذیرد تا مابه التفاوت نهایی با صحت و اطمینان بیشتري توسط سیستم محاسبه گردد "الزم است بعد از انجام تبدیل حتما )3  
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