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  ایران خودرو محترم مجاز نمایندگی هاي: به 

  99جدول شرایط تبدیل مختص تعهدات منقضی بهمن ماه  : موضوع 
  

  با سالم و احترام

اعالم می شـود؛ الزم  به اطالع نمایندگان محترم می رساند شرایط تبدیل متمرکز مختص تعهدات منقضی،  مطابق جدول پیوست  

   .مایندفر در خصوص اطالع رسانی به مشتریان تعهدات منقضی  اقدام الزم را مبذول است نمایندگان محترم

  توضیحات بسیار مهم و ضروري :
 

و دعوتنامه آنها   بوده  پیش فروش قراردادهایی تنظیم و برنامه ریزي شده است که از نوعاین بخشنامه جهت تبدیل  .1

 منقضی شده است.

الزم به یادآوري است که طبق ضوابط و دستورالعمل هاي موجود، محاسبه سود مشارکت تعهدات پیش فروش به محض  .2

 منقضی شدن دعوتنامه بطور مکانیزه تا تاریخ سود مندرج در دعوتنامه محاسبه خواهد شد 

مابه التفاوت نهایی با صحت و الزم است بعد از انجام تبدیل حتما تامین اعتبار و قیمت گذاري مجدد صورت پذیرد تا  .3

 اطمینان بیشتري توسط سیستم محاسبه گردد.  

در صورت نیاز به بروزرسانی و تغییر شرایط بخشنامه ، شرایط تبدیل متوقف و اطالع رسانی الزم از طریق سیستم  .4

  سیتریکس نمایندگی ها انجام خواهد شد.

ه طور مستقیم در محل معاونت تاکید می شود به هیچ عنوان امکان ارائه خدمت ب "ضمنا

  بازاریابی و فروش با مراجعه مشتري امکان پذیرنخواهد بود. 

  

  99,11,13روز دو شنبه مورخ :  12: ساعت  زمان فعال سازي
 



کد خودروي قابل خودرو ثبت نامی
کد برنامه فروش شرح خودرو قابل ارائهارائه

موعد تحویلتبدیل

100028سمند 293LXوانت آریسان ( کد 164) 

100029پژو220SLX 405پژوSLX 405( کد 220)  

100030سمند 272LXپژو 405 دوگانه سوز (  کد 272) 

100031پژو 206 تیپ 2602پژو 206 تیپ2، خانواده پژو206 ( کدهاي 260، 995 ) 

100032پژو 206 تیپ 2685پژو 206 تیپ5 ( کد268) 

100033پژو 206  صندوقدار274  پژو206صندوقدارو گروه206صندوقدارV8( کدهاي 996، 274 ) 

100034 پارس سال بنزینی282 پارس سال بنزینی، خانواده پارس ( کدهاي 282 ، 994 ) 

100035پارس سال دوگانه سوز283پارس سال دوگانه سوز (  کد 283) 

100036پژو پارس 285TU5          پارس TU5( کد 285 ) ، گروه تندر ( کدهاي560 ، 565 ، 566) 

100037سمند EF7 دوگانه سوز291سمند  EF7دوگانه سوز( کد،291 ) 

100038سمند EF7 بنزینی292سمند  EF7 بنزینی( کد292 ) 

      پژو 405 بنزینی ،خانواده 405 ، سمند LX،خانواده سمند و کلیه 
100039سمند 293LXمحصوالت قابل عرضه ( کدهاي ،992،293،993،256 و998) 

100040سورن EF7 بنزینی پالس57519سورن EF7 بنزینی پالس و سورن معمولی ( کدهاي57521-  57519) 

100042پژو 207 دستی60011پژو 207 دستی (  کد 600 ) 

100043پژو 207 دستی پانوراما60010پژو 207 دستی پانوراما (  کد 60010 ) 

100044پژو 207 هاچ بک اتوماتیک60103پژو 207 هاچ بک اتوماتیک ( کد 601) 

100045پژو 207 صندوقدار اتوماتیک603پژو 207 صندوقدار اتوماتیک ( کد 603) 

رانا، خانواده رانا  ( کدهاي 610، 986) 
61015

یا 
26031

رانا پالس
یا

206 تیپ دو

100046
یا

100047

100048رانا پالس61015رانا پالس ( کد 61015) 

100049دنا معمولی70117دنا معمولی (  کد 701 ) 

100050دنا پالس703دنا پالس (  کد 703 ) 

100051دنا پالس توربو شارژ704دنا پالس توربو شارژ ( کد704) 

100052دنا پالس توربو شارژ اتوماتیک707دنا پالس توربو شارژ اتوماتیک ( کد707) 

100053پژو پارس 285TU5اچ سی کراس (  کد723) 

   جدول شرایط تبدیل تعهدات دعوتنامه منقضی بهمن ماه 99
بسمه تعالی

مطابق موعد برنامه 
فروش در سیستم

مهلت اعتبار : 99,11,13  الی  99,11,30


	4353
	TABDIL MONGHAZI - BAHMAN - 99 - 1

