
4292شماره بخشنامھ :                                                                                                                                             
-------------------------   

       07/12/98 :تاریخ 
            15:20ساعت : 

              3از   1صفحھ  

 
 

 
  ايران خودرو محترم مجاز نمايندگي ھاي:به            

جھت مشتريان حقیقي    99شرايط تعويق موعد تحويل برخي از محصوالت به سال :  موضوع:             

  (  فقط به درخواست مشتري محترم )

  ؛ با سالم و احترام            

 به درخواست مشتري و 1399؛ امکان تعویق موعد تحویل به سال به اطالع کلیه نمایندگان محترم می رساند       

شنبه پنجدر روز  با حفظ شرایط قرارداد، جهت تعهدات تکمیل وجه شده برخی از خودروها  99تحویل خودرو با مدل 

  به شرح جدول پیوست مهیا می باشد. 08/12/98صبح مورخ  10ساعت 

لذا مشتریانی که وجوه مربوط به قرارداد خود را پرداخت نموده اند (قرارداد تکمیل وجه) و تقاضاي تحویل خودرو      

موعد تحویل به  (فرم درخواست تعویق را دارند ، در صورت تمایل می توانند با تکمیل فرم پیوست 99با مدل سال 

در سال آتی صورت گیرد. شایسته است  99رضایت خود را اعالم تا صدور سند و تحویل خودروآنها  با مدل  ) 99سال 

  در این خصوص اطالع رسانی الزم به مشتریان محترم انجام شود.

    نکات مهم: 

 جهت تعهدات پیش فروش و تکمیل وجه می باشد. "این بخشنامه صرفا-1

ایران خودرو مجاز است در صورت تکمیل ظرفیت نسبت به توقف شرایط با توجه به محدودیت ظرفیت شرکت -2

  تبدیل  اقدام نماید.

  سود مشارکت و جرائم تاخیر مطابق قرارداد،تا زمان تحویل محاسبه و پرداخت خواهد شد. -3

  انتقال خواهد یافت. 99موعد تحویل قرارداد مشتري از لحاظ سیستمی ، به  اردیبهشت  -4

نرخ بیمه شخص ثالث و  از قبیل مالیات ، نرخ شماره گذاري ، 99ایش احتمالی عوارض قانونی در سال در صورت افز -5
  ... این مبالغ از مشتریان محترم اخذ خواهد شد.

با توجه به اهمیت اخذ درخواست و امضا مشتري در فرم ضمیمه، الزم است  قبل از تکمیل فرم توسط مشتري،  -6
  ت تبدیل خوداري نماید.نمایندگی از انجام عملیا

موعد تحویل با برنامه فروشهاي  جدول پیوست این بخشنامه   تعویق در صورت رضایت مشتریان با شرایط فوق، مراحل - 7
  مشابه شرایط تبدیل قابل اقدام می باشد.
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مراجعه  این طرح فقط در نمایندگی مجاز ایران خودرو و با درخواست مشتري قابل اجرا می باشد. و نیازي به-8
    حضوري مشتري محترم به سازمان فروش نمی باشد.

                                                                                          شرایط تبدیل تعهدات جدول ذیل فاقد تخفیف گویایی می باشد.         - 9
  

  
  می باشد. 08/12/98شنبه مورخ پنجصبح روز  10ساعت زمان فعال سازي این بخشنامه :

      

      

 

 
  

موعد تحویلبرنامه فروش تبــدیلنوع فروششرح محصولکد کالسردیف

اردیبهشت9742799پیش فروش206صندوقدار1274

اردیبهشت9742899پیش فروشپارس سال2282

اردیبهشت9742999پیش فروشسورن3575

اردیبهشت9743099پیش فروش207دستی4600

اردیبهشت9743199پیش فروشدنا معمولی5701

ــال 1399 جدول شرایط تبدیل محصوالت ایران خودرو به س

  فروش و بازاریابی معاونت سرپرست



                                                                                                       

                99موعد تحویل به سال فرم درخواست تعویق                     

                

  شرکت ایران خودرو
کد  شماره شناسنامه...................  و...................به .. فرزنداحتراما اینجانب ...............................

ردیف قرارداد ............................ در خصوص  شماره مشتري ملی ....................................
 تعویق در درخواستشماره ..........، بخشنامه  در ........................ با آگاهی کامل از شرایط مذکور

در صورت افزایش  می شوم متعهد "را دارم. ضمنا 1399تحویل خودرو خود با موعد سال 
مبالغ  پرداختنسبت به  …و نرخ شماره گذاري ،احتمالی عوارض قانونی ، بیمه شخص ثالث 

   نمایم. اقدام  التفاوتمابه 

  .مشخصات خودروي ثبت نامی اینجانب به شرح ذیل می باشد

  خودرو : .......................

  کدکالس محصول : ................

  شماره برنامه فروش تبدیل : ..............

  

 امضا و اثر انگشت مشتري                                                                                   امضا و مهر نمایندگی 

  ......تاریخ : ................
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