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  ایران خودرو محترم مجاز نمایندگی هاي: به 

      مشخصاتو تاکید به ارائه خدمات فک رهن،تعویض سند خودرو،صدور سند المثنی و پالکت  یادآوري: موضوع                

  با سالم و احترام
 

و با عنایت به زیرساخت هاي ایجاد شده ،  08/12/98مورخ  4293بدینوسیله به اطالع کلیه نمایندگیهاي محترم می رساند، پیرو بخشنامه      

خـدمت رسـانی    زاریابی و فروش و همچنین افـزایش سـطح  بامراجعه به معاونت  و عدم لزومبه منظور افزایش رضایت مندي مشتریان محترم 

از "به شرح ذیل و صـرفا نمایندگیها مقررگردیده است از زمان ارسال این بخشنامه  انجام امور مشتریان در حوزه هاي مرتبط با خدمات فروش 

 طریق حضور مشتري یا وکیل قانونی ایشان در محل نمایندگی انجام پذیرد:

  غ چک و جریمه بصورت اینترنتی از میز کار نمایندگی (خدمت جدید)واریز وجه مبل:  الف

  تعویض اسناد فک رهن شده   :ب 

  درخواست نامه فک رهن براي مراکز شماره گذاري و سایر مراکز    :ج 

  د: صدورسندالمثنی اشخاص حقیقی و حقوقی        

  و: صدور پالکت مشخصات و شاسی

ثبت نام  مجاز می باشد و الزم است در  ندگیها و براي همه مشتریان بدون در نظر گرفتن نمایندگی محلکلیه خدمات ذکر شده  در همه نمای

مدارك و پرونده مربوط به سند المثنی و پالکت  مشتریان را جمع آوري و از طریق کارگزار به واحد  -این خصوص نمایندگی ها اسناد فک رهن

ساعت  آماده تحویـل   24صدور سند رهنی و المثنی و پالکت جدید حداکثر ظرف  ،ارائه نمایندش در سازمان فرو صدور اسناد و اصالت خودرو

مدت زمان تعیین شده جهت ارائه خدمات مشروحه از زمـان ارائـه مـدارك و مسـتندات توسـط مشـتري بـه         به کارگزار نمایندگی خواهد بود،

روز اعالم می گردد و نمایندگان محترم باید براساس ضوابط اجرایی ابالغ شـده در   10نمایندگی و حوزه هاي مرتبط با خدمات فروش حداکثر 

  زم را معمول نمایند.در مهلت تعیین شده اقدام ال 4253و 4084بخشنامه 

از نمایندگان محترم انتظار می رود ضمن اطالع رسانی مناسب به کلیه مشتریان از ارجاع ایشان جهت امور ذکر شـده بـه معاونـت بازاریـابی و     

  خودداري نمایند. "فروش جدا

  بود. بدیهی است  در صورت مراجعه مستقیم مشتري به این معاونت،ارائه خدمات ذکر  شده میسر نخواهد

 الزم به ذکر است تحویل الشه چک ها در موارد برگشت چک مشتري  کما فی السابق از طریق نمایندگی محل ثبت نام صورت خواهد پذیرفت.

 

 


