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  ايران خودرو محترم مجاز نمايندگي هاي: به

      99 شهريور–فروش مشاركت در توليد محصوالت ايران خودروشرايط : موضوع                

  "با عنايت به اهميت سالمت مشتريان محترم تاكيد مي گردد امكان ثبت نام از طريق سايت در منزل ميسر است"
  با سالم و احترام  

شركت ايران خودرو در راستاي پاسخ به  بدينوسيله به اطالع كليه مشتريان محترم و نمايندگيهاي مجاز مي رساند      
  .را اجرا خواهد نمودمحصوالت ت در توليد نياز بازار خودرو طرح فروش مشارك

با شرايط زير ثبت  طرحمي توانند در اين  ،انتخاب نشده اند قرعه كشي هاي قبلي ايران خودرو متقاضياني كه در     
  نام نمايند.
   :تاريخ و نحوه ثبت نام 

ــام در     ــت ن ــد ثب ــاركت درتولي ــرح مش ــو ط ــودرو المحص ــران خ ــدول ت اي ــابق ج ــكمط ــماره ي    ش
پــس از پايــان  روز كــاري 3حداكثر  ادامه خواهد داشت. 99- 60- 10تاريخ شروع و تا  99- 06- 5مورخ  شنبهچهارروز  

  كشي برگزار و اسامي منتخبان اعالم خواهد گرديد.نام،  قرعهثبت 
  از الزامــات دريافت كد كاربري و كلمه عبور قبل از ثبت نام در سايت فروش اينترنتــي  4249مطابق با بخشنامه شماره 

  .مي باشد لذا بديهي است در صورت عدم دريافت كد كاربري و كلمه عبور،امكان ثبت نام ميسر نخواهد بودبت نام ث 
  

 :فرآيند ثبت نام 

مي شود و خــودرو را انتخــاب  ،  به صفحه ثبت نام خود واردكد كاربري و كلمه عبور خودمتقاضي، با وارد نمودن  اول :مرحله 
  مي نمايد.

  .اعالم مي گردداسامي برندگان با حضور مراجع نظارتي  :دوم لهمرح
  انتخاب شدگان نهايي از طريق سايت فروش اينترنتي و ارسال پيامك اعالم خواهد شد. فهرست  سوم:مرحله 
ت در صــورنمايــد،  مي واريز خودرو را علي الحسابپرداخت پيش  ،روز كاري4ظرف مهلت  فرد انتخاب شده  : چهارممرحله 

  ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلقي مي گردد. علي الحساب خودرو، پيش پرداخت كامل عدم واريز
در صورت مشاهده هرگونه  مغايرت در شرايط احراز متقاضي ( شرايط عمومي )در هرمرحله تا قبل از تحويل خــودرو، نكته : 

هيچگونه مسئوليتي از بابــت  ن مسترد مي گردد ووجه مشتري به حساب ايشا ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلقي مي شود و
    تحويل خودرو متوجه شركت نخواهد بود.

 رايط عمومي بخشنامهش:   
  به هر كد ملي فقط يك دستگاه خودرو تعلق مي گيرد. .1
  ملزم به ارائه گواهينامه رانندگي خودرو (حداقل پايه سوم) مي باشد.متقاضي   .2



۵٢۴٣شماره بخشنامه :                                                                                                                                             
- ------------------------   

       ٠۵/٠۶/٩٩ :تاريخ 
            ١٧:۴۵ساعت : 

              ٣از   ٢صفحه  

 
 

   مي باشد. ماه 48سايپا در شركت هاي ايران خودرو و يا تحويل خودرو) حداقل فاصله از آخرين خريد (ثبت نام  .3
 .صورت وكالتى مطابق با مصوبات كميته خودرو وجود نداردحتي به امكان صلح و نقل و انتقال خودرو  .4

اي و الزم است از كارت همربوط به خود را معرفي نمايد  (شماره شبا) متقاضي بايد در هنگام ثبت نام، شماره حساب . 5
راي واريز وجه استفاده نمايد. همچنين شماره تلفن همراه معرفي شده بايد به نام خود متقاضي بانكي به نام خود ب

  باشد.
 ثبت نام براي مشتريان حقوقي ميسر نخواهد بود. .6

جهت  متقاضي بايد پس از واريز پيش پرداخت علي الحساب و پس از دريافت رديف قرارداد بالفاصله از ميز كار مشتري .7
 انتخاب كد نمايندگي مطابق با استان محل سكونت (آدرس و كدپستي) اقدام نمايد.

 انتخاب شدگان در طرحهاي قرعه كشي قبلي امكان شركت در اين طرح فروش را نخواهند داشت.       .8

 انتقال حقوق ناشي از انتخاب شدن در قرعه كشي به اشخاص ثالث ممنوع است. .9

اه از زمان تحويل در صورت عدم مراجعه به نمايندگي براي دريافت سرويس اوليه باطل مي م 3گارانتي خودرو پس از  .10
 كيلومتري خودرو نيز الزامي است.1,000گردد و در مراجعه به نمايندگي كاركرد حداقل 

در صورتي كه پس از امضاي قرارداد في مابين با مشتري بر حسب ضرورت ويا الزامات قانوني و يا لزوم رعايت  .11
استاندارد هاي اجباري، شركت ملزم به نصب تجهيزات و يا لوازم اضافي(آپشن)بر روي خودرو گردد و يا تغييري در 
برخي از قطعات خودرو ايجاد شود، ضمن اطالع رساني مراتب مذكور،دعوتنامه تكميل وجه براساس ضوابط و آيين نامه 

 خواهد شد.هاي اجرايي قانوني حمايت از مصرف كنندگان خودرو صادر 

باقى خواهد ماند و پس از تسويه حساب  ايران خودرونزد شركت  ،رهن هسند فروش خودرو تا پايان مدت يك سال .12
 .مشترى و فك رهن تحويل مشتريان گرامى خواهد گرديد

 ميسر نخواهد بود. پالك فعال انتظامي (نصب برروي خودرو) دارايمتقاضي امكان ثبت نام براي  .13

ضمن كان لم يكن تلقي شدن ،و در اين طرح ثبت نام نمايندو يا داراي پالك فعال باشند كساني كه فاقد گواهينامه   نكته:
 . شركت ايران خودرو را نخواهند داشت محصوالت آتينام دركليه طرح هاي فروش سال امكان ثبت 3تا  ثبت نام،
  بخشنامه: اختصاصيشرايط  
  ن بر اساس نتايج قرعه كشي و ضوابط ابالغي از سوي كميته خودرو خواهد بود.اولويت تحويل خودرو به مشتريا .1
دعوتنامه  تكميل وجهپيش پرداخت علي الحساب و يا زمان مبلغ انتخاب رنگ خودرو توسط مشتري، در زمان واريز  .2

  صادره خواهد بود.
تواند خودرو را به ساير  درصورت عدم واريز مبلغ مشخص شده در دعوتنامه در بازه زماني مجاز، شركت مي .3

قيمت خودرو قابل تحويل به  متقاضيان تحويل دهد و نوبت مشتري را به موعد ديگري موكول نمايد. نوع خودرو و
 اين دسته از مشتريان در بخشنامه هاي آتي مشخص مي گردد.

باقي خواهد ماند.  سال در رهن شركتاز بهاي خودرو كسر مي گردد و سند تا يك،بخشي در زمان صدور دعوتنامه  .4
  در زمان فك رهن دريافت مي شود.باقيمانده بهاي خودرو و هزينه هاي متعلقه 
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ر صورت ارائه يا درج آدرس پستي اشتباه توسط مشتري، به هيچ عنوان امكان تغيير آدرس وجود ندارد و كليه د . 5
 ه عهده مشتري خواهد بود.تبعات ناشي از صدور پالك با كد شهر مغاير و يا مفقود شدن مدارك خودرو، ب

از بيمه شخص ثالث برابر آخرين سقف قانوني ابالغ شده در زمان تحويل خودرو برخوردار  ،ثبت ناميخودروي  .6
 خواهد بود.

 : قيمت خودرو و نحوه پرداخت  
 .قيمت خودرو مطابق قيمت زمان تحويل مندرج در قرارداد خواهد بود  
  پيش پرداخت علي الحساب خودرو را از درگاه ايران خودرو مطابق جدول پس از اعالم اسامي، انتخاب شدگان مبلغ

مي نمايد. الباقي وجه خودرو در زمان ارسال دعوتنامه با لحاظ هزينه هاي قانوني تعيين و دريافت مي  شماره يك واريز
  گردد. 

 . قبل از اعالم اسامي انتخاب شدگان،  مشتري هيچگونه وجهي واريز نخواهد نمود  
 چ مرحله اي از ثبت نام نيازي به ارائه چك از سوي مشتري نخواهد بود. در هي 

   

  رح خودروها، مبالغ پيش پرداخت علي الحساب و بازه زماني تحويل جدول شماره يك:  ش 

  يژگي ها و تجهيزات خودروهاي فوق در سايت ايران خودرو معرفي شده استو
  ل دعوتنامه امكان پذير خواهد بودانتخاب كارت طالئي به صورت اختياري و با پرداخت هزينه مصوب در زمان ارسا

  
  

  مي باشد.درصد  11الي  9 گروه اين   محصوالت  سود مشاركت*
  درصد مي باشد. 12الي  10**سود مشاركت محصوالت اين گروه 

   درصد كمتر از سود مشاركت مي باشد. 3سود انصراف  :1توضيح 
  سود مشاركت و سود انصراف براساس خودروهاي مختلف در زمان ثبت نام برروي سايت مشخص مي گردد. :2توضيح
  شد. خواهددرصد ساليانه) پرداخت 12به صورت روز شمار( تاخير خسارتدر تحويل خودرو از جانب شركت، در صورت تاخير  :3توضيح

امكان تغيير شرايط ثبت نام (تمديد  ،پس از فرا رسيدن موعد تحويل خودرو، در صورت اعالم شركت ايران خودرو و تمايل مشتري :نكته
  موعد تحويل) با همان شرايط وجود خواهد داشت.

  
  esale.ikco.irان فعال سازي اين بخشنامه بر روي سايت زم

 مي باشد.50/06/99شنبه مورخچهارروز

  تمحصوال
كد 

  خودرو
  مبلغ  پيش پرداخت علي الحساب

  رنگ هاي قابل عرضه  (ريال)
  بازه 

  زماني تحويل
 سفيد- نقره اي- مشكي- خاكستري متاليك 685,000,000  703  دنا + (پالس)*

  1400 دي
  الي
  1401شهريور

سفيد- نقره اي- مشكي- خاكستري متاليك 600 615,000,000 ستيدi207پژو*  

  سفيد- نقره اي- مشكي- خاكستري متاليك 530,000,000  285 ) با موتور LX پژو پارس*
 سفيد–مشكي  530,000,000  575  سورن**

 سفيد- نقره اي- مشكي- خاكستري متاليك 450,000,000  260  2تيپ 206پژو**


