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  ایران خودرو محترم مجاز نمایندگی هاي: به 

  ارائه خدمات جديد در نمايندگي هاي شركت: : موضوع 
  

    با سالم و احترام
خدمات  هزینه هاي در خصوص 26/09/97مورخ  4084پیرو بخشنامه شماره  به اطالع نمایندگان محترم می رساند

مورد تجدید نظر قرار گرفت و از این تاریخ به بعد طبق جدول ذیل قابل  هزینه هاي خدماتاستحضار می رساند ه اضافی فروش ب
   می باشند :  اقدام

بود و نمایندگی مجاز نمی باشد الزم به ذکر است کلیه فرآیند هاي ثبت نام تا تحویل خودرو به مشتري رایگان خواهد 
براي اقداماتی که از زمان ثبت نام و واریز وجه تا تحویل خودرو براي مشتري انجام می دهد وجهی را دریافت نماید وخدمات ذیل 

  خدمات اختیاري و اضافی است که به درخواست مشتري و خارج از فرآیند ثبت نام(واریز وجه) تا تحویل  خودرو می باشد.

نمایندگی موظف است ضمن ثبت خدمات ارائه شده در سیستم سیتریکس (در بخش خدمات ویژه)، رسید آن را ممهور به تذکر : 
 مهر نمایندگی نموده و  تحویل مشتري نماید . 

 مطابق با قوانین و مقررات شرکت با نمایندگی متخلف برخورد خواهد شد.در صورت عدم رعایت نرخ نامه فوق الذکر، ·

 نصب و در معرض دید مشتریان قرار دهد.                              اعالناتموظف است این بخشنامه را در تابلو نمایندگی  ·

 

  قیمت قابل دریافت از مشتري ( ریال )  شرح خدمت ردیف
 800،000 صدور سند المثنی 1
 800،000 دریافت پالکت مشخصات  2
 800،000 دریافت پالکت شاسی 3
 800،000 تسمه شاسی 4
 1،000،000 سند در ایران خودروفک رهن  5
 1،200،000 (لیزینگ و...)فک رهن سند در بیرون ایران خودرو 6
 600،000 اصالح آدرس و مشخصات 7
 1،250،000 از طرفین) متنظیم صلحنامه ( هر کدا 8
 500،000 صدور پیش فاکتور 9
 700،000 تسویه چک برگشتی در ایران خودرو 10
 900،000 (لیزینگ و...)در بیرون ایران خودروتسویه چک برگشتی  11
 500،000 درخواست تغییر رنگ به شرط انجام 12
 500،000 (مختص فرآیند قرعه کشی وقبل ازقرعه کشی) انجام ثبت نام اینترنتی با درخواست مشتري 13


