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 ایران خودرو محترم مجاز نمایندگی هاي: به

 فروش فوق العاده محصوالت ایران خودرومرحله چهارم طرح  :موضوع 
  

  "گردد امکان ثبت نام از طریق سایت در منزل میسر است با عنایت به اهمیت سالمت مشتریان محترم تاکید می"
  با سالم و احترام  
شرکت ایران خـودرو در   بدینوسیله به اطالع کلیه مشتریان محترم و نمایندگیهاي مجاز می رساند   

راستاي پاسخ به نیاز بازار خودرو مرحله چهارم طرح فروش فوق العاده محصوالت خود را اجرا خواهد 
متقاضیانی که درطرحهاي قبلی ثبت نام و واریز وجه نداشته اند میتوانند در این طرح با شرایط .نمود
  دریافت کد کاربري و کلمه عبورثبت نام نمایند.با ذیل 

  ماهه خواهد بود.  3در این طرح قیمت قطعی بوده و  موعد تحویل خودروها حداکثر 
  

 تاریخ و نحوه ثبت نام: 
ــرح     ــوق  طـ ــروش فـ ــادهفـ ــه 3(العـ ــو)ماهـ ــودرو  محصـ ــران خـ ــدول  الت ایـ ــابق جـ ــل مطـ   ذیـ

روز  3حـداکثر   ادامـه خواهـد داشـت.    99-07-16روز چهارشنبه مورخ  شروع و تا  99-07-14دوشنبه مورخ  روزاز  
  کشی برگزار و اسامی منتخبان اعالم خواهد گردید. قرعهنام، پس از پایان ثبت کاري 

  دریافت کد کاربري و کلمه عبور قبل از ثبت نام در سایت فروش اینترنتـی از الزامـات    4249شماره  بخشنامه مطابق با
  .لذا بدیهی است در صورت عدم دریافت کد کاربري و کلمه عبور،امکان ثبت نام میسر نخواهد بودمی باشد. 

  
v :فرآیند ثبت نام 

می شود و خودرو را انتخـاب   به صفحه ثبت نام خود وارد،عبور خودکد کاربري و کلمه متقاضی، با وارد نمودن  اول :مرحله 
  می نماید.

  اعالم می گردد.اسامی برندگان با حضور مراجع نظارتی  :دوم مرحله
  انتخاب شدگان نهایی از طریق سایت فروش اینترنتی و ارسال پیامک اعالم خواهد شد. فهرست  مرحله سوم:

حله تا قبل از تحویل مر مغایرت در شرایط احراز متقاضی ( شرایط عمومی )در هردر صورت مشاهده هرگونه  : 1نکته
هیچگونه  وجه مشتري به حساب ایشان مسترد می گردد و خودرو، ثبت نام متقاضی کان لم یکن تلقی می شود و

  مسئولیتی از بابت تحویل خودرو متوجه شرکت نخواهد بود.
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هیچگونه وجهی واریز نخواهد نمود و شرایط اخذ چک براي خرید قبل از اعالم اسامی انتخاب شدگان، مشتري  :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

  می باشد. واهینامه رانندگی خودرو (حداقل پایه سوم)اصل و تصویر گملزم به ارائه متقاضی   .2

   می باشد. ماه48سایپا 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) هنگام ثبت نام، شماره حسابمتقاضی باید در  .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

می بایست با آدرس و کد پستی توسط متقاضی انتخاب می گردد،ه در مرحله دوم و در زمان واریز وجه کد نمایندگی ک .7

 متقاضی در یک استان باشد.

 انتقال حقوق ناشی از انتخاب شدن در قرعه کشی به اشخاص ثالث ممنوع است. .8

گردد و در براي دریافت سرویس اولیه باطل می ماه از زمان تحویل در صورت عدم مراجعه به نمایندگی  3گارانتی خودرو پس از  .9

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

باقى خواهد ماند و پس از تسویه  ایران خودرونزد شرکت ،رهن هفروش خودرو تا پایان مدت یک سالو فاکتور سند  .10

 .حساب مشترى و فک رهن تحویل مشتریان گرامى خواهد گردید

 .براي متقاضی داراي پالك فعال انتظامی (نصب برروي خودرو) امکان ثبت نام میسر نخواهد بود  :1نکته

و یا داراي پالك انتظامی فعال باشند و در این طرح  خودرو (حداقل پایه سوم) کسانی که فاقد گواهینامه رانندگی  :2نکته

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

  . شرکت ایران خودرو را نخواهند داشت
  انصراف پرداخت نخواهد شد. در این بخشنامه از زمان واریز وجه تا تحویل خودرو سود مشارکت و :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

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

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

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

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

مراجعه به سایت از وضعیت مشتري مکلف است با انتخاب شدگان از طریق سایت ایران خودرو،پس از اعالم اسامی  .5

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

  درصـد سـالیانه   36 معـادل رابر ضوابط مندرج در قـرارداد،  در صورت بروز هرگونه تاخیر احتمالی در تحویل خودرو ب .6

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

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

دت در رهن شرکت ن و تعهد مشتري بابت عدم انتقال خودرو به غیر، خودرو به همان منخواهد شد و به ازاي مبلغ دی

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

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

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

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

 خواهد گرفت.مذکور صورت 

وجه خودرو را از طریق  سایت  پس از اعالم  انتخاب شدگان و دریافت پیامک می بایست  روز 5ظرف  متقاضی: نکته

  .خواهد شد کان لم یکن تلقیواریز نماید در غیر این صورت ثبت نام ایشان   esale.ikco.irایران خودرو  به آدرس: 
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  : رنگ خودروهاي تحویلی از میان رنگهاي قابل عرضه و بر اساس قرعه کشی تعیین خواهد شد.1نکته
  : امکان انتخاب کارت طالیی درمرحله واریز وجه به انتخاب مشتري وجود خواهد داشت.2نکته

  
 esale.ikco.irزمان فعال سازي این بخشنامه بر روي سایت 

  می باشد. 14/07/99دوشنبه  روز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

کد   شرح خودرو
قیمت مصوب   رنگ قابل عرضه  خودرو

  فروش
موعد 
  تاریخ فک رهن  تحویل

  1,205,630,000 سفید 164  وانت آریسان
  حداکثر

90  
 روزه

یک سال پس از تاریخ 
  دریافت خودرو

 610  رانا پالس 
متالیک  سفید،خاکستري 

 1,448,046,000  مشکی،نقره اي،گیالسی

  1,477,121,000  سفید  575  سورن پالس


