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 ایران خودرو محترم مجاز نمایندگی هاي :به             

  مرحله دوم طرح فروش فوق العاده محصوالت ایران خودرو : 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    
خواهد  محصوالت خود را اجرافروش فوق العاده  طرحمرحله دوم   راستاي پاسخ به نیاز بازار خودرو

نیاز  طرح با شرایط ذیل بدوناین انتخاب نشده اند می توانند در  قبلی هايطرحمتقاضیانی که در .نمود
  .دریافت مجدد کد کاربري و کلمه عبور ثبت نام نمایند به
   .واهد بودخماهه  3حداکثر  خودروها موعد تحویل  و بوده قیمت قطعیطرح  این  در   
  

 تاریخ و نحوه ثبت نام: 
ــادهطــرح     ــع ــوق ال ــروش ف ــه 3(ف ــاه ـــوم ــحص ــودرو ) م ــران خ ــدول الت ای ــق ج ــاب ــط ــلم    ذی
نام،  پس از پایان ثبت روز کاري  3حداکثر  ادامه خواهد داشــت. 99مرداد  11شــروع و تا  99مرداد  9 پنجشــنبه روز  

  د.کشی برگزار و اسامی منتخبان اعالم خواهد گردیقرعه
دریافت کد کاربري و کلمه عبور قبل از ثبت نام در سایت فروش اینترنتی از الزامات  4249مطابق با بخشنامه شماره    

  .لذا بدیهی است در صورت عدم دریافت کد کاربري و کلمه عبور،امکان ثبت نام میسر نخواهد بودمی باشد.  ثبت نام
  
  

v :فرآیند ثبت نام 

ضی، با و اول :مرحله  صفحه ثبت نام خود واردکد کاربري و کلمه عبور خودارد نمودن متقا شود و خودرو را انتخاب  ،  به  می 
  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:
در صورت مشاهده هرگونه  مغایرت در شرایط احراز متقاضی ( شرایط عمومی )در هرمرحله تا قبل از تحویل خودرو، : 1هنکت

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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هیچگونه وجهی واریز نخواهد نمود و شرایط اخذ چک براي خرید از اعالم اسامی انتخاب شدگان، مشتري قبل  :2نکته

  محصوالت شرکت ایران خودرو در این طرح حذف گردیده است.

v شرایط عمومی بخشنامه:   
  به هر کد ملی فقط یک دستگاه خودرو تعلق می گیرد. .1

  و (حداقل پایه سوم) می باشد.ملزم به ارائه گواهینامه رانندگی خودرمتقاضی   .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) بمتقاضی باید در هنگام ثبت نام، شماره حسا .5

  راي واریز وجه استفاده نماید. همچنین شماره تلفن همراه معرفی شده باید به نام خود متقاضی باشد.بانکی به نام خود ب

 ثبت نام براي مشتریان حقوقی میسر نخواهد بود. .6

واریز وجه دوم توسط متقاضی انتخاب می گردد، می بایست با آدرس و کد  کد نمایندگی که در مرحله دوم و در زمان .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  3ی خودرو پس از گارانت .10

 کیلومتري خودرو نیز الزامی است.1,000گردد و در مراجعه به نمایندگی کارکرد حداقل 

ماند و پس از تسویه  باقى خواهد ایران خودرونزد شرکت  ،رهن هفروش خودرو تا پایان مدت یک سالو فاکتور سند  .11

 .حساب مشترى و فک رهن تحویل مشتریان گرامى خواهد گردید

براي خود یا هر یک از اعضاي خانواده، امکان (نصب برروي خودرو)  براي متقاضی داراي پالك فعال انتظامی  :1نکته

 .میسر نخواهد بودثبت نام 

باشند  براي خود یا هریک از اعضاي خانواده خود، فعالانتظامی پالك و یا داراي رانندگی کسانی که فاقد گواهینامه   :2نکته   

نام درکلیه طرح هاي فروش آتی سال امکان ثبت 3و در این طرح ثبت نام نمایند،ضمن کان لم یکن تلقی شدن ثبت نام تا 

  . محصوالت شرکت ایران خودرو را نخواهند داشت
  در این بخشنامه از زمان واریز وجه تا تحویل خودرو سود مشارکت و انصراف پرداخت نخواهد شد. :3نکته   
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  بخشنامه: اختصاصیشرایط 
 تحویل خودرو بر اساس اولویت بندي تعیین شده در قرعه کشی و سایر ضوابط ابالغی کمیته خودرو خواهد بود. . 1

به هیچ عنوان امکان تغییر آدرس وجود ندارد و کلیه تبعات در صورت ارائه یا درج آدرس پستی اشتباه توسط مشتري،  .2

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

از بیمه شخص ثالث برابر آخرین سقف قانونی ابالغ شده در زمان تحویل خودرو برخوردار خواهد  ،ثبت نامیخودروي  .3

 بود.

عدم اقدام براي فک رهن، پس از یک سال توسط مشتري، جرایم تاخیر مطابق ضوابط به حساب مشتري تعلق در صورت  .4

  می گیرد.

نام پس از اعالم اسامی برندگان از طریق سایت ایران خودرو ، مشتري مکلف است با مراجعه به سایت از وضعیت ثبت .5

 .(انتخاب یا عدم انتخاب خود در قرعه کشی) مطلع گردد خود 

درصد  36در صورت بروز هرگونه تاخیر احتمالی در تحویل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، مطابق کلیه قراردادها  .6

 درصد ماهیانه)، جریمه تاخیر به صورت روز شمار محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود. 3(  سالیانه

معامله توسط مشتري، تا مدت یک سال پرداخت ریال از ثمن 10,000,000بر اساس شرایط مندرج در جدول ذیل، مبلغ .7

نخواهد شد و به ازاي مبلغ دین و تعهد مشتري بابت عدم انتقال خودرو به غیر، خودرو به همان مدت در رهن شرکت 

در اختیار خودروساز بوده و خریدار نمی تواند قبل از موعد مذکور آن  "قرار خواهد گرفت. شرط مدت در این بند، صرفا

خت نماید.پس از گذشت مدت یکسال،مشتري می تواند نسبت به فک رهن خودرو مطابق با ضوابط شرکت اقدام را پردا

 نماید

امکان انصراف از ثبت نام اولیه جهت شرکت درقرعه کشی فروش فوق العاده تا قبل از زمان برگزاري قرعه کشی مهیا  .8

 می باشد.

می باشد و کلیه پیام هاي ارسالی از طریق شماره مذکور  300096440سامانه پیام کوتاه شرکت ایران خودرو به شماره  .9

 صورت خواهد گرفت.

 

  



٢٠۴٣ : شماره بخشنامھ                                                                                                                                        
-------------------------   

       ٠٨/٠۵/٩٩ :تاریخ 
                 ١٧ساعت : 
              ۴ از ۴صفحھ  

 
 

 

وجه خودرو را از طریق  سایت ایران  پس از اعالم  انتخاب شدگان و دریافت پیامکساعت،  48ظرف  متقاضیکته :ن

  .خواهد شد لم یکن تلقیکان واریز می نماید در غیر این صورت ثبت نام ایشان   esale.ikco.irخودرو  به آدرس: 

  

  طرح فروش فوق العاده محصوالت ایران خودرومرحله دوم جدول خودروهاي قابل واگذاري در 
  (مبالغ به ریال ) 

  شرح خودرو 
کد 

کالس 
  خودرو

قیمت مصوب   رنگ قابل عرضه
  فروش

مبلغ واریزي 
موعد   مبلغ دین   مشتري

  تحویل

تاریخ 
فک 
  رهن

 293  سمند ال ایکس
رویال، آبی سفید، 

آبی کبود، خاکستري 
  متال، مشکی

947,599,000 937,599,000 

10,000,000   
  حداکثر

90  
 روزه

یک 
سال 

پس از 
تاریخ 

دریافت 
  خودرو

 268  5تیپ206
 سفید، خاکستري

مشکی ،نقره  ،متالیک
  ، گیالسیاي

1,034,0400,000 1,024,0400,000 

  274  صندوق دار 206
 سفید، خاکستري

مشکی ،  متالیک
  گیالسی،

1,071,143,000 1,061,143,000 

مشکی، سفید،   282 پارس بنزینی 
 1,015,357,000 1,025,357,000  خاکستري

 1,206,069,000 1,216,069,000  سفید  701  دنا

  
  

 نکته: رنگ خودروهاي تحویلی از میان رنگهاي قابل عرضه و بر اساس قرعه کشی تعیین خواهد شد.

  
 sale.ikco.ireي این بخشنامه بر روي سایت زمان فعال ساز

  می باشد. 90/05/99  مورخ پنجشنبه روز
 


