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  ایران خودرو محترم مجاز نمایندگی هاي: به 

  99خرداد –محصوالت ایران خودرو یک ساله فروشطرح پیش شرایط : موضوع                

  

  "با عنایت به اهمیت سالمت مشتریان محترم تاکید می گردد امکان ثبت نام از طریق سایت در منزل میسر است"
  

 با سالم و احترام  
ایجاد  ت ومسیاستهاي وزارت ص شرکت ایران خودرو در راستاي می رساند،  ممحتربدینوسیله به اطالع متقاضیان     

یک ساله پیش فروش  ،واقعی گان کنند به مصرف خودرو و عرضهامکان ثبت نام و فرصت برابر براي همه متقاضیان 
طرح این می توانند در نیز متقاضیانی که در فروش فوق العاده انتخاب نشده اند   .خواهد نمود محصوالت خود را اجرا

  .با شرایط ذیل بدون دریافت مجدد کد کاربري و کلمه عبور ثبت نام نمایند
خواهد بود و در  متقاضیان از طریق قرعه کشیانتخاب  ،بخشنامه درخواست بیش از ظرفیتصورت درنکته:      

  صورتیکه تعداد متقاضیان از ظرفیت کمتر باشد، تعیین اولویت تحویل خودروها با قرعه کشی مشخص خواهد شد.  
  
  تاریخ و نحوه ثبت نام:  

تا ساعت و شروع  99- 03-18 روز یکشنبه مورخ، از یکجدول شرایط خودرو مطابق  یک سالهطرح پیش فروش      
  . گرددمی اجرا  روز 3به مدت  99- 03-20تاریخ  24
  .و اسامی منتخبان اعالم خواهد گردیدکشی برگزار  ،  قرعهنام  روز پس از پایان ثبت 3حداکثر      

  
  : و نحوه پرداخت قیمت خودرو

ü  هد بود.مطابق قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد خواقیمت خودرو  
ü نمایند و  ا از درگاه ایران خودرو واریز میمبلغ پیش پرداخت هر خودرو ر انتخاب شدگان ،پس از اعالم اسامی

   .گرددقی وجه خودروها در زمان ارسال دعوتنامه با لحاظ هزینه هاي قانونی تعیین و دریافت می ابال
ü  نمود .قبل از اعالم اسامی انتخاب شدگان،  مشتري هیچگونه وجهی واریز نخواهد  
ü  .در هیچ مرحله اي از ثبت نام نیازي به ارائه چک از سوي مشتري نخواهد بود 
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  ت کد کاربري و کلمه عبور:فدریا
ü  نسبت به ثبت اطالعات شخصی و کد کاربري و کلمه عبور اقدام نموده اند99خرداد  4متقاضیانی که قبل از ، ،

رسانی و تکمیل اطالعات و دریافت کد کاربري و روز ه ببراي الزم است با مراجعه مجدد به سایت مذکور نیز 
  .کلمه عبور جدید ، اقدام نمایند

 

v محصوالت ایران خودرویک ساله پیش فروش  طرح شرایطیک:  جدول  
    

سود مشارکت   بازه زمانی تحویل خودرو  تاریخ اجرا  نوع فروش
  (درصد)

سود انصراف 
  (درصد)

پیش فروش 
  یک ساله

 خرداد 20 الی   18
99  

   ماه 12تا  4
  صفر  صفر  )1400الی خرداد  99مهر  (

 
 
 

v  :فرآیند ثبت نام  
، با وارد نمودن کد کاربري و کلمه عبور دریافت شده در مرحله قبل، می تواند به صفحه ثبت متقاضی مرحله اول:

 نام خودرو وارد و خودرو مورد نظر خود را انتخاب می کند.

در صورت بیشتر بودن متقاضیان از ظرفیت در طرح پیش فروش،  ثبت نامروزه مهلت  3پس از پایان  مرحله دوم:
با حضور مراجع نظارتی صورت  برندگانروز فرآیند قرعه کشی انجام و اعالم اسامی  3ظرف  حداکثر بخشنامه،

   پذیرد. می
  د شد.فهرست انتخاب شدگان نهایی از طریق سایت فروش اینترنتی و ارسال پیامک اعالم خواه مرحله سوم:

 روز کاري، پیش 3ظرف  می بایستمتقاضی  ،در قرعه کشی انتخاب شدگان پس از اعالم اسامی مرحله چهارم:

از طریق سایت ایران خودرو  به آدرس: (که در اطالعیه بعدي اعالم خواهدشد)پرداخت اولیه خودرو را 

esale.ikco.ir پیش پرداخت وجه خودرو از سوي متقاضی  به منزله انصراف از ثبت نام  واریز نماید، عدم واریز

 و شرکت هیچگونه مسئولیتی براي تحویل خودرو نخواهد داشت. گرددتلقی می 
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تحویل خودرو براساس اولویت بندي تعیین شده در قرعه کشی و سایر ضوابط ابالغی کمیته خودرو : پنجممرحله 

  خودرو انتخاب شده توسط مشتري انجام خواهد شد. به تفکیکو 

 

v   یک ساله پیش فروش طرحاستفاده از شرایط عمومی بخشنامه جهت:   
متقاضی باید در هنگام ثبت نام، شماره کارت بانکی و شماره حساب مربوط به خود را معرفی نماید و از همان  .1

  همراه معرفی شده باید به نام خود متقاضی باشد.کارت براي واریز وجه استفاده نماید. همچنین شماره تلفن 
 . می باشد ماه 36سایپا در شرکت هاي ایران خودرو و حداقل فاصله از آخرین خرید (ثبت نام یا تحویل خودرو)  .2

 ایران خودرو و سایپا تعلق می گیرد. فروشبه هر کد ملی فقط یک دستگاه خودرو در کل بخشنامه هاي  .3

 تمام و ملزم به ارائه گواهینامه رانندگی خودرو (حداقل پایه سوم) می باشد. سال 18حداقل سن متقاضی  .4

 براي مشتریان حقوقی میسر نخواهد بود. ثبت نامشرکت در  .5

طرح (به نام خود) باشند، امکان شرکت در   داراي پالك انتظامی فعال چنانچه ثبت نامشرکت در متقاضیان  .6
  را نخواهند داشت. )ماه 12تا  4 (یک ساله  پیش فروش

 انتقال حقوق ناشی از انتخاب شدن در قرعه کشی به اشخاص ثالث ممنوع است. .7

ماه از زمان تحویل در صورت عدم مراجعه به نمایندگی براي دریافت سرویس اولیه  3گارانتی خودرو پس از  .8
 الزامی است.کیلومتري خودرو نیز 1,000باطل می گردد و در مراجعه به نمایندگی کارکرد حداقل 

با  می بایست ،توسط متقاضی انتخاب می گردد و در زمان واریز وجه دوم دوم کد نمایندگی که در مرحله .9
  آدرس و کد پستی متقاضی در یک استان باشد.

شرکت  در طرح پیش فروشمتقاضی می تواند فقط از طریق یکی از خودرو سازان (ایران خودرو یا سایپا)هر  .10
 اقـدام  مشخص گردد که از طریق هر دو خودرو ساز اقدام نمـوده اسـت    طرحنماید و اگر پس از پایان مهلت 

 کان لم یکن تلقی می گردد. در ایران خودرو ایشان

 امکان شرکت در طرح پیش فروش یک ساله را نخواهند داشت. در طرح فروش فوق العاده، انتخاب شدگان .11

  لح وجود ندارد.در این بخشنامه امکان ص .12
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در  ،در تطبیق  با شرایط عمومی فوق الـذکر  ،در صورت مشاهده هرگونه  مغایرت در شرایط احراز متقاضی :1نکته
هرمرحله تا قبل از تحویل خودرو، ثبت نام متقاضی کان لم یکن تلقی می شود و هیچگونه مسئولیتی از بابت تحویـل  

         خودرو متوجه شرکت نخواهد بود.
 3نمایند تا ثبت نام  این طرح درو باشند کسانی که داري پالك انتظامی فعال یا فاقد گواهی نامه  "ضمنا  :2نکته 

ایـران   شـرکت  فوق العـاده  و فروش پیش فروشبخشنامه هاي کلیه طرح هاي فروش در قالب در نام ثبتسال امکان 
  . را نخواهند داشت خودرو

  
v پیش فروش یک ساله طرح جهت استفاده از شرایط ویژه بخشنامه:  

می توانند در  ي انتخاب خودرو از میان خودروهاي  قابل عرضه، براطرح پیش فروشمتقاضیان شرکت در  - 1

مراجعه و نسبت به انتخاب خودروي  esale.ikco.irمهلت ثبت نام به سایت فروش ایران خودرو به آدرس 

از طریق آدرس فوق  امکان پذیر  "صرفا این طرحاست شرکت در به ذکر  زمال خود اقدام نمایند. مورد نظر

  است و در صورت استفاده از سایر سایتها عواقب آن بر عهده متقاضی خواهد بود.

 کمیته خودروسوي اولویت تحویل خودرو به مشتریان بر اساس نتایج قرعه کشی و ضوابط ابالغی از -2

  خواهد بود.

طی دعوتنامه  ،همزمان با اعالم رنگهاي قابل عرضه در زمان تحویل ،توسط مشتريانتخاب رنگ خودرو  - 3

  بود.خواهد صادره 

  نوع و شرایط خودروهاي قابل ارائه در این طرح در اطالعیه بعدي اعالم خواهد گردید - 4

 
 

 
 
  
 
 


