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 ایران خودرو محترم مجاز نمایندگی هاي: به 

  محصوالت ایران خودرو فوق العاده فروشطرح  تمشهمرحله  :موضوع 

  "تاکید می گردد امکان ثبت نام از طریق سایت در منزل میسر است ،محترم متقاضیانبا عنایت به اهمیت سالمت "
  با سالم و احترام  
رساند شرکت ایران خودرو در محترم و نمایندگیهاي مجاز می متقاضیان عمومبدینوسیله به اطالع   

خواهد  محصوالت خود را اجرافروش فوق العاده  طرح مرحله هشتم ،راستاي پاسخ به نیاز بازارخودرو
   .نمود

متقاضیانی که در قرعه کشی هاي قبلی ایران خودرو، انتخاب نشده اند، می توانند در این طرح با شرایط 
  ذیل ثبت نام نمایند.

  خواهد بود. ماهه  3حداکثر خودروها موعد تحویل بوده و  قیمت قطعیدر این  طرح 
توانند با مراجعه به سایت فروش هاي قبلی که موفق به واریز وجه نشده اند نیز، مین درطرحانتخاب شدگا :1نکته

  اقدام نمایند. ناماینترنتی محصوالت ایران خودرو، نسبت به انجام مجدد ثبت
  نمایندگان محترم می بایست این بخشنامه را براي اطالع بیشتر در محل رویت مشتریان قرار دهند.:2نکته

  
v ثبت نام:  مهلتو شروع  تاریخ 

   روزاز  ذیلمطابق جدول (با روش قرعه کشی) الت ایران خودرو ) محصوماهه3(فروش فوق العادهطرح 
  ادامه خواهد داشت. 99-09-01مورخ  شنبه روزپایان  شروع و تا  99-08-29مورخ  شنبه پنج

ثبت نام در سایت فروش اینترنتی از الزامات دریافت کد کاربري و کلمه عبور قبل از  4249مطابق با بخشنامه شماره 
  .لذا بدیهی است در صورت عدم دریافت کد کاربري و کلمه عبور،امکان ثبت نام میسر نخواهد بودباشد. می ثبت نام

  
v واریز وجه تا ثبت نام مراحل: 

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

 شود. به فرد متقاضی کد پیگیري اختصاص داده مییند ثبت نام آفردر پایان مرحله دوم: 

  .گرددمی برگزاربا حضور مراجع نظارتی  قرعه کشی مراسم :مسو مرحله
طریق سایت فروش اینترنتی و ارسال نام از روز پس از پایان ثبت 3قرعه کشی، حداکثر  منتخبین فهرست  م:چهارمرحله 

نام خود (انتخاب یا عدم انتخاب خود در قرعه از وضعیت ثبت ،با مراجعه به سایت بایستمیمشتري و  می گرددپیامک اعالم 
  کشی) مطلع گردد.
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ایران ت فروش اینترنتی محصوال بایست وجه خودرو را از طریق سایتمی روز 5مهلت ، ظرف فرد انتخاب شده مرحله پنجم:

  ، ثبت نام متقاضی کان لم یکن تلقی می گردد.وجه در صورت عدم واریز  .د نواریز نمای esale.ikco.irخودرو  به آدرس: 
در صورت مشاهده هرگونه  مغایرت در شرایط احراز متقاضی ( شرایط عمومی )در هرمرحله تا قبل از تحویل خودرو، : 1نکته

هیچگونه مسئولیتی از بابت  گردد ووجه مشتري به حساب ایشان مسترد می شود ومی ثبت نام متقاضی کان لم یکن تلقی
 تحویل خودرو متوجه شرکت نخواهد بود.

   .هیچگونه وجهی واریز نخواهد نمودتقاضی ، مقبل از قرعه کشی :2نکته
  

v شرایط عمومی بخشنامه:   
  گیرد.به هر کد ملی فقط یک دستگاه خودرو تعلق می .1
   می باشد. ماه48سایپا شرکت هاي ایران خودرو و  ازاز آخرین خرید (ثبت نام یا تحویل خودرو)  حداقل فاصله  .2
 می باشد.الزامی   (حداقل پایه سوم)دارا بودن گواهینامه رانندگی معتبر .3

  .باشدانتقال امتیاز و حقوق ناشی از انتخاب شدن در قرعه کشی به اشخاص ثالث ممنوع می .4
هاي بانکی و الزم است از کارتمربوط به خود را معرفی نماید  (شماره شبا) ثبت نام، شماره حساب متقاضی باید در هنگام .5

 راي واریز وجه استفاده نماید. به نام خود ب

  متقاضی باشد. فردتلفن همراه معرفی شده باید به نام شماره  .6
 ثبت نام براي مشتریان حقوقی میسر نخواهد بود. .7

جهت انتخاب کد نمایندگی مطابق با استان محل سکونت (آدرس و وجه، واریز در مرحله  بایستفرد انتخاب شده، می .8
  .کدپستی) اقدام نماید

گردد اولیه باطل می ماه از زمان تحویل در صورت عدم مراجعه به نمایندگی براي دریافت سرویس 3گارانتی خودرو پس از  .9
  ري خودرو نیز الزامی است.کیلومت 1,000و در مراجعه به نمایندگی کارکرد حداقل 

 .صورت وکالتى مطابق با مصوبات کمیته خودرو وجود نداردحتی به  خودروو نقل و انتقال  در قرارداد امکان صلح .10

 ممنوع می باشد.(نصب برروي خودرو)  فعال اي متقاضی داراي پالك انتظامینام برثبت  :1نکته
 ،باشندیا داراي پالك انتظامی فعال  خودرو (حداقل پایه سوم) معتبر رانندگیکه فاقد گواهینامه  متقاضیانینام ثبت :2نکته

طرح هاي فروش آتی محصوالت شرکت ایران خودرو  تمامینام درثبت ازسال  3 مدته متقاضی ب ه و فردکان لم یکن تلقی شد
  . محروم خواهد بود

  شارکت و انصراف پرداخت نخواهد شد.در این بخشنامه از زمان واریز وجه تا تحویل خودرو سود م :3نکته
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v  بخشنامه: اختصاصیشرایط  

 تحویل خودرو بر اساس اولویت بندي تعیین شده در قرعه کشی و سایر ضوابط ابالغی کمیته خودرو خواهد بود. . 1

  وجه صورت خواهد گرفت.در زمان واریز  مشتريتوسط پس از اعالم اسامی منتخبین و انتخاب رنگ خودرو  .2

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

، به هیچ عنوان امکان تغییر آدرس وجود ندارد و کلیه تبعات متقاضیدر صورت ارائه یا درج آدرس پستی اشتباه توسط  .4

 بود.ناشی از صدور پالك با کد شهر مغایر به عهده مشتري خواهد 

ریال از ثمن معامله توسط مشتري، تا مدت یک سال پرداخت 10,000,000بر اساس شرایط مندرج در جدول ذیل، مبلغ .5

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

تواند قبل از موعد مذکور آن را ار خودروساز بوده و خریدار نمیدر اختی رفاً صقرار خواهد گرفت. شرط مدت در این بند، 

و پرداخت  نسبت به فک رهن خودرو می بایستمشتري  ،از صدور فاکتور سال پرداخت نماید.پس از گذشت مدت یک

 .فتآن سند چاپ و در اختیار ایشان قرار خواهد گراز و پس  مطابق با ضوابط شرکت اقدام نمایدهزینه هاي متعلقه، 

در صورت عدم اقدام براي فک رهن، پس از یک سال توسط مشتري، جرایم تاخیر مطابق ضوابط به حساب مشتري تعلق  .6

  گیرد.می

  درصد سالیانه 36 معادلدر صورت بروز هرگونه تاخیر احتمالی در تحویل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد،  .7

 مار محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.تاخیر به صورت روز ش خسارتدرصد ماهیانه)،  3(

 می باشد. امکان پذیر میز کار مشتريو  از طریق سایت پایان مهلت ثبت نام از راف از ثبت نام تا قبلامکان انص .8

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

 رفت.صورت خواهد گ

  می باشد.   021-27272782   در حین ثبت نامپاسخگوئی شماره تلفن مرکز تماس ایران خودرو براي  .10
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  ویژگی ها و تجهیزات خودروهاي فوق در سایت ایران خودرو معرفی شده است
  
  .اهد بود، در زمان واریز وجه میسر خورنگ خودروامکان انتخاب : 1نکته
که مشتري  شده است، در صورتیانتخاب  صورت پیش فرضهب واریز وجهکارت طالیی اختیاري یک ستاره در زمان  :2نکته

  .اقدام نمایدقبل از مرحله واریز وجه  تواندتمایل به تغییر در سطح کارت طالیی یا حذف آن داشته باشد می
  

 sale.ikco.ireمان فعال سازي این بخشنامه بر روي سایت ز

  می باشد. 92/80/99 شنبه پنج روز
  

  الغ به ریال )ب(مطرح فروش فوق العاده محصوالت ایران خودرو   مرحله هشتمجدول خودروهاي قابل واگذاري در 

کد   شرح خودرو
قیمت مصوب   قابل عرضه هايرنگ  خودرو

  فروش
برنامه 

  وشفر
موعد 
  تحویل

و  تاریخ فک رهن
  چاپ سند

 99770  1,215,474,750 سفید -خاکستري متالیک -مشکی 282 پارس بنزینی

  حداکثر
90  
 روزه

یک سال پس از 
تاریخ دریافت 

  خودرو

 -خاکستري متالیک -سفید -مشکی 260 2تیپ  206پژو
 گیالسی-نقره اي  -بی کاسپینآ

1,101,113,896 99771 

 99772  1,263,491,772 سفید  TU5  285 پارس

 99773  1,661,223,076 سفید 703 پالس دنا


