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  ایران خودرو محترم مجاز نمایندگی هاي: به 

 99تیر –و سایر محصوالت ایران خودرو  K132ماهه  محصول جدید  24الی 12فروش مشارکت در تولید 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  

شرکت ایران خودرو در   بدینوسیله به اطالع کلیه مشتریان محترم و نمایندگیهاي مجاز می رساند      
  K132 پروژه جدید محصول ماهه 24الی 12راستاي پاسخ به نیاز بازار خودرو طرح فروش مشارکت در تولید

  .را اجرا خواهد نمودو سایر محصوالت ایران خودرو 
یط با شرا طرحمی توانند در این  ،انتخاب نشده اند قرعه کشی هاي قبلی ایران خودرو متقاضیانی که در     

  زیر بدون نیاز به دریافت مجدد کد کاربري و کلمه عبور ثبت نام نمایند.
 
v   :تاریخ و نحوه ثبت نام 

ــد(       ــارکت درتولی ــرح مش ــی 12ط ــو 24 ال ــه) محص ــودرو  ماه ــران خ ــدول  الت ای ــابق ج ــک  مط ــماره ی   ش
پس از پایـان  روز کاري  3حداکثر  ادامه خواهد داشت. 99-04-21تاریخ شروع و تا  99-04-18مورخ چهارشنبه روز  

  کشی برگزار و اسامی منتخبان اعالم خواهد گردید. نام،  قرعه ثبت 
  فـروش اینترنتـی از الـزام   دریافت کد کاربري و کلمه عبور قبل از ثبت نام در سـایت   4249مطابق با بخشنامه شماره 

  .می باشد لذا بدیهی است در صورت عدم دریافت کد کاربري و کلمه عبور،امکان ثبت نام میسر نخواهد بود ثبت نام
 
v :فرآیند ثبت نام 

می شود و خودرو را انتخاب  ،  به صفحه ثبت نام خود واردکد کاربري و کلمه عبور خودمتقاضی، با وارد نمودن  اول :مرحله 
  می نماید.

  اعالم می گردداسامی برندگان با حضور مراجع نظارتی  :دوم مرحله
  انتخاب شدگان نهایی از طریق سایت فروش اینترنتی و ارسال پیامک اعالم خواهد شد. فهرست  مرحله سوم:
عـدم  در صـورت  نمایـد،   می واریز خودرو را علی الحسابپرداخت  پیش  ،روز کاري4ظرف مهلت   : متقاضی مرحله چهارم

  ثبت نام متقاضی کان لم یکن تلقی می گردد. علی الحساب خودرو، پیش پرداخت کامل واریز
در صورت مشاهده هرگونه  مغایرت در شرایط احراز متقاضی ( شرایط عمومی )در هرمرحله تا قبل از تحویل خودرو، نکته : 

هیچگونه مسئولیتی از بابت  وجه مشتري به حساب ایشان مسترد می گردد و ثبت نام متقاضی کان لم یکن تلقی می شود و
    تحویل خودرو متوجه شرکت نخواهد بود.
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v شرایط عمومی بخشنامه:   
  به هر کد ملی فقط یک دستگاه خودرو تعلق می گیرد. .1
  ملزم به ارائه گواهینامه رانندگی خودرو (حداقل پایه سوم) می باشد.متقاضی   .2
   می باشد. ماه 48سایپا در شرکت هاي ایران خودرو و حداقل فاصله از آخرین خرید (ثبت نام یا تحویل خودرو)  .3
 .صورت وکالتى مطابق با مصوبات کمیته خودرو وجود نداردحتی به امکان صلح و نقل و انتقال خودرو  .4

و الزم است از کارت هاي مربوط به خود را معرفی نماید  (شماره شبا) متقاضی باید در هنگام ثبت نام، شماره حساب .5
راي واریز وجه استفاده نماید. همچنین شماره تلفن همراه معرفی شده باید به نام خود متقاضی بانکی به نام خود ب

  باشد.
 ثبت نام براي مشتریان حقوقی میسر نخواهد بود. .6
م توسط متقاضی انتخاب می گردد، می بایست با آدرس و کد کد نمایندگی که در مرحله دوم و در زمان واریز وجه دو .7

 پستی متقاضی در یک استان باشد.

 را نخواهند داشت.       طرح فروشاین امکان شرکت در  هاي قرعه کشی قبلیانتخاب شدگان در طرح .8

 انتقال حقوق ناشی از انتخاب شدن در قرعه کشی به اشخاص ثالث ممنوع است. .9

ماه از زمان تحویل در صورت عدم مراجعه به نمایندگی براي دریافت سرویس اولیه باطل می  3 گارانتی خودرو پس از .10
 کیلومتري خودرو نیز الزامی است.1,000گردد و در مراجعه به نمایندگی کارکرد حداقل 

ایت در صورتی که پس از امضاي قرارداد فی مابین با مشتري بر حسب ضرورت ویا الزامات قانونی و یا لزوم رع .11
استاندارد هاي اجباري، شرکت ملزم به نصب تجهیزات و یا لوازم اضافی(آپشن)بر روي خودرو گردد و یا تغییري در 
برخی از قطعات خودرو ایجاد شود، ضمن اطالع رسانی مراتب مذکور،دعوتنامه تکمیل وجه براساس ضوابط و آیین نامه 

 ادر خواهد شد.هاي اجرایی قانونی حمایت از مصرف کنندگان خودرو ص

باقى خواهد ماند و پس از تسویه حساب  ایران خودرونزد شرکت  ،رهن هسند فروش خودرو تا پایان مدت یک سال .12
 .مشترى و فک رهن تحویل مشتریان گرامى خواهد گردید

 میسر نخواهد بود. پالك فعال انتظامی (نصب برروي خودرو) امکان ثبت نام براي متقاضی داراي  .13

،ضمن کان لم یکن تلقی شدن و در این طرح ثبت نام نمایندو یا داراي پالك فعال باشند کسانی که فاقد گواهینامه   نکته:
  . شرکت ایران خودرو را نخواهند داشتآتی محصوالت نام درکلیه طرح هاي فروش  سال امکان ثبت 3تا ثبت نام، 
v  بخشنامه: اختصاصیشرایط  
  بر اساس نتایج قرعه کشی و ضوابط ابالغی از سوي کمیته خودرو خواهد بود. اولویت تحویل خودرو به مشتریان .1
انتخاب رنگ خودرو توسط مشتري، در زمان واریز پیش پرداخت علی الحساب و یا زمان ارسال دعوتنامه صادره  .2

  خواهد بود.
سال در رهن شرکت باقی خواهد ماند. از بهاي خودرو کسر می گردد و سند تا یک،بخشی در زمان صدور دعوتنامه  .3

 در زمان فک رهن دریافت می شود.باقیمانده بهاي خودرو و هزینه هاي متعلقه 
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درصورت عدم واریز مبلغ مشخص شده در دعوتنامه در بازه زمانی مجاز، شرکت می تواند خودرو را به سایر  .4
نماید. نوع خودرو وقیمت خودرو قابل تحویل به متقاضیان تحویل دهد و نوبت مشتري را به موعد دیگري موکول 

  این دسته از مشتریان در بخشنامه هاي آتی مشخص می گردد.
در صورت ارائه یا درج آدرس پستی اشتباه توسط مشتري، به هیچ عنوان امکان تغییر آدرس وجود ندارد و کلیه  .5

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

از بیمه شخص ثالث برابر آخرین سقف قانونی ابالغ شده در زمان تحویل خودرو برخوردار  ،ثبت نامیخودروي  .6
 خواهد بود.

v : قیمت خودرو و نحوه پرداخت  
ü .قیمت خودرو مطابق قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد خواهد بود  
ü  شدگان مبلغ پیش پرداخت علی الحساب خودرو را از درگاه ایران خودرو مطابق جدول پس از اعالم اسامی، انتخاب

می نماید. الباقی وجه خودرو در زمان ارسال دعوتنامه با لحاظ هزینه هاي قانونی تعیین و دریافت می  شماره یک واریز
  گردد. 

ü مود .قبل از اعالم اسامی انتخاب شدگان،  مشتري هیچگونه وجهی واریز نخواهد ن  
ü  .در هیچ مرحله اي از ثبت نام نیازي به ارائه چک از سوي مشتري نخواهد بود 
 

  جدول شماره یک:  شرح خودروها، مبالغ پیش پرداخت علی الحساب و بازه زمانی تحویل  

  یژگی ها و تجهیزات خودروهاي فوق در سایت ایران خودرو معرفی شده استو
  
  
  
  

  می باشد.درصد  6 این گروه سود مشارکت* 
  می باشد.درصد  5/6 این گروه سود مشارکت** 

 

کد   محصول
  خودرو

مبلغ  پیش پرداخت 
  علی الحساب

  (ریال)
  

  رنگ هاي قابل عرضه
  بازه زمانی تحویل

  ماهه) 24الی 12(
  

K132-1401الی تیر 1400مهر سفید ، نقره اي، مشکی ، خاکستري 1,499,000,000  323  با گیربکس اتوماتیک  

K132   -1400تیر الی اسفند سفید ، نقره اي، مشکی ، خاکستري 1,199,000,000  322  با گیربکس  دستی 

 سفید- نقره اي-مشکی- خاکستري متالیک  540,000,000  703  دنا + (پالس)*

  1400آبانمرداد  الی 
  

سفید- اينقره -مشکی- خاکستري متالیک  495,000,000 600 دستیi207پژو *  
  سفید- نقره اي-مشکی- خاکستري متالیک  285  400,000,000  (TU5 ) با موتور LX پژو پارس*

  سفید- نقره اي-مشکی- خاکستري متالیک  470,000,000  701  معمولیدنا **
  سفید–مشکی - نقره اي- خاکستري  376,000,000  610  )پالس(رانا + **

 سفید–مشکی  -آبی کبود- خاکستري متال  ELX  575  430,000,000 سورن**
 سفید- نقره اي-مشکی- خاکستري متالیک  358,000,000  260  2تیپ 206پژو **

سفید–مشکی - آبی کبود - خاکستري متال  320,000,000  292 بنزینی EF7سمند ال ایکس **  
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  درصد کمتر از سود مشارکت می باشد.  3سود انصراف : 1توضیح 
  سود مشارکت و سود انصراف براساس خودروهاي مختلف در زمان ثبت نام برروي سایت مشخص می گردد.  :2توضیح
درصد سالیانه) پرداخت 12به صورت روز شمار( تاخیر خسارتدر صورت تاخیر در تحویل خودرو از جانب شرکت،  :3توضیح 

  .خواهد شد
  محاسبه خواهد شد. 2مطابق جدول شماره  K132سود مشارکت خودرو :4توضیح 

  
  
  

  )K132(محصول  : جدول نرخ سود هاي مشارکت و انصرافدودول شماره ج

  
امکان تغییر شرایط ثبـت   ،پس از فرا رسیدن موعد تحویل خودرو، در صورت اعالم شرکت ایران خودرو و تمایل مشتري :1نکته 

  نام (تمدید موعد تحویل) با همان شرایط وجود خواهد داشت.
  انتخاب کارت طالئی به صورت اختیاري و با پرداخت هزینه مصوب در زمان ارسال دعوتنامه امکان پذیر خواهد بود.:2نکته

 
  

  

  ماهه به تفکیک ماه تحویل (درصد) 24الی 12سود مشارکت  K١٣٢محصول 

  تیر و مرداد    موعد تحویل
1400  

  شهریور و مهر 
دي الی اسفند   1400آبان وآذر   1400

1400           

رصد) نرخ سود مشارکت (د
  گیربکس دستی

6  6,5  7  7,5           

  موعد تحویل
   

  مهر
دي الی اسفند   1400آبان و آذر   1400

1400  
  فروردین 

1401  
  اردیبهشت 

1401  
  خرداد و تیر

1401  

رصد) نرخ سود مشارکت (د
  9  8,5  8  7  6,5  6  گیربکس اتوماتیک


