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  ایران خودرو محترم مجاز نمایندگی هاي: به               

  1400بمناسبت عید سعید فطر اردیبهشت ماهه) 12پیش فروش محصوالت ایران خودرو(حداکثرشرایط  :موضوع             
  "تاکید می گردد امکان ثبت نام از طریق سایت در منزل میسر است ،محترم متقاضیانبا عنایت به اهمیت سالمت "

  ؛ با سالم و احترام  
 ماهه) 12رساند شرایط پیش فروش (حداکثر هاي مجاز می بدینوسیله به اطالع عموم متقاضیان محترم و نمایندگی       

  گردد برخی محصوالت ایران خودرو به شرح ذیل ارائه می "بمناسبت عید سعید فطر"
  نام نمایند.       توانند در این طرح با شرایط ذیل ثبتمیاند،  هاي قبلی ایران خودرو، انتخاب نشدهکشیمتقاضیانی که در قرعه

  قرارداد خواهد بود.در این طرح قیمت خودرو مطابق قیمت زمان تحویل مندرج در 
توانند با مراجعه به سایت فروش اینترنتی  اند، نیز می هاي قبلی که موفق به واریز وجه نشده منتخبین طرح :1نکته

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

  
v  ثبت نام:  مهلتو شروع تاریخ 
 25/02/1400مورخ شنبه  ماهه) محصوالت ایران خودرو مطابق جدول ذیل از روز 12طرح پیش فروش عادي (حداکثر    

   ادامه خواهد داشت. 27/02/1400شنبه مورخ دو روز پایان شروع و تا
دریافت کد کاربري و کلمه عبور قبل از ثبت نام در سایت فروش اینترنتی از الزامات  4249مطابق با بخشنامه شماره    

  .باشد. لذا بدیهی است در صورت عدم دریافت کد کاربري و کلمه عبور، امکان ثبت نام میسر نخواهد بود ثبت نام می
v : مراحل ثبت نام تا واریز وجه 

اضی، با وارد نمودن کد کاربري و کلمه عبور خود،  به صفحه ثبت نام خود وارد می شود و خودرو را متق مرحله اول :
  نماید. انتخاب می

 شود.  در پایان فرآیند ثبت نام به فرد متقاضی کد پیگیري اختصاص داده میمرحله دوم: 

  گردد. مراسم قرعه کشی با حضور مراجع نظارتی برگزار می مرحله سوم:
نام از طریق سایت فروش اینترنتی و روز پس از پایان ثبت 3فهرست منتخبین قرعه کشی، حداکثر   چهارم:مرحله 

نام خود (انتخاب یا عدم انتخاب  بایست با مراجعه به سایت، از وضعیت ثبت گردد و مشتري می ارسال پیامک اعالم می
  خود در قرعه کشی) مطلع گردد.
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پرداخت علی الحساب خودرو را از طریق سایت فروش  ، پیش روز 5ظرف مهلت : فرد انتخاب شده  مرحله پنجم

اینترنتی محصوالت ایران خودرو واریز می نماید، در صورت عدم واریز کامل پیش پرداخت علی الحساب خودرو، ثبت 
  گردد. نام متقاضی کان لم یکن تلقی می

تقاضی ( شرایط عمومی و اختصاصی )در هرمرحله تا قبل در صورت مشاهده هرگونه  مغایرت در شرایط احراز م: 1نکته
روز به شماره  20شود و وجه مشتري حداکثر ظرف مدت  از تحویل خودرو، ثبت نام متقاضی کان لم یکن تلقی می

 گردد و هیچگونه مسئولیتی از بابت تحویل خودرو متوجه شرکت نخواهد بود. شباي معرفی شده، مسترد می

متقاضیانی که فاقد هر یک از شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در بخشنامه ( مثال دارا بودن پالك فعال  :2نکته 
انتظامی و فاقد گواهینامه رانندگی داراي اعتبار(حداقل پایه سوم) و ...) باشند، در صورت اقدام به ثبت نام، ضمن کان 

ام درتمامی طرح هاي فروش آتی محصوالت شرکت ایران ن سال از ثبت 3لم یکن تلقی شدن ثبت نام ایشان، به مدت 
  خودرو محروم خواهند شد .

 
v شرایط عمومی بخشنامه:   

  گیرد. به هر کد ملی فقط یک دستگاه خودرو تعلق می .1
 باشد. می ماه 48سایپا شرکت هاي ایران خودرو و  حداقل فاصله از آخرین خرید (ثبت نام یا تحویل خودرو) از  .2

  همچنین ثبت نام همزمان در دو شرکت مذکور امکان پذیر نمی باشد.
نام براي متقاضیان داراي پالك انتظامی فعال (نصب برروي خودرو) ممنوع بوده، همچنین ارائه گواهینامه ثبت .3

 باشد. رانندگی داراي اعتبار(حداقل پایه سوم) الزامی می

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

 هاي بانکی به نام خود براي واریز وجه استفاده نماید.  کارت

  شماره تلفن همراه معرفی شده باید به نام فرد متقاضی باشد. .6
 اي مشتریان حقوقی میسر نخواهد بود.ثبت نام بر .7

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

 ماه از زمان تحویل در صورت عدم مراجعه به نمایندگی براي دریافت سرویس اولیه باطل 5گارانتی خودرو پس از  .9
  کیلومتري خودرو نیز الزامی است.1,000گردد و در مراجعه به نمایندگی کارکرد حداقل  می

 .صورت وکالتى مطابق با مصوبات کمیته خودرو وجود نداردحتی به  خودروو نقل و انتقال  در قرارداد امکان صلح .10
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 و شده اعالم مقررات و یطیبراساس آخرین استاندارد زیست مح بخشنامه، این طریق از ارائه قابل خودروهاي .11

 بود. خواهد برخوردار خودرو، تحویل کشور در زمان بر حاکم
 
v  بخشنامه: اختصاصیشرایط  

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

  در زمان واریز وجه صورت خواهد گرفت.انتخاب رنگ خودرو پس از اعالم اسامی منتخبین و توسط مشتري  .2
از بیمه شخص ثالث برابر آخرین سقف قانونی ابالغ شده در زمان تحویل خودرو برخوردار  خودروي ثبت نامی، .3

 خواهد بود.

باشد و در صورت تغییر یا  صحت کلیه اطالعات درج شده خصوصاً کد ملی،آدرس و کدپستی بر عهده متقاضی می .4
ارائه شده کلیه تبعات ناشی از آن منجمله تاخیر در تحویل و عدم شماره گذاري خودرو برعهده اشتباه در اطالعات 

 شخص می باشد.

در زمان تکمیل وجه دعوتنامه بخشی از ثمن معامله توسط مشتري، تا مدت یک سال پرداخت نخواهد شد و به  .5
ه همان مدت در رهن شرکت قرار خواهد ازاي مبلغ دین و تعهد مشتري بابت عدم انتقال خودرو به غیر، خودرو ب

تواند قبل از موعد مذکور آن را  گرفت. شرط مدت در این بند، صرفاً در اختیار خودروساز بوده و خریدار نمی
پرداخت نماید.پس از گذشت مدت یک سال از صدور فاکتور، مشتري می بایست نسبت به فک رهن خودرو و 

وابط شرکت اقدام نماید و پس از آن سند چاپ و در اختیار ایشان قرار پرداخت هزینه هاي متعلقه مطابق با ض
 خواهد گرفت.

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

ارداد، خسارت تاخیر به صورت در صورت بروز هرگونه تاخیر احتمالی در تحویل خودرو برابر ضوابط مندرج در قر .7
 محاسبه و در بازه زمانی مطابق ضوابط قابل پرداخت خواهد بود.درصد سالیانه) 12روز شمار (

تواند خودرو را به سایر متقاضیان تحویل دهد  درصورت عدم تکمیل وجه دعوتنامه در بازه زمانی مجاز، شرکت می .8
ع و قیمت خودرو قابل تحویل به این دسته از مشتریان در و نوبت مشتري را به موعد دیگري موکول نماید. نو

 گردد. هاي آتی مشخص می بخشنامه

در صورتی که پس از امضاي قرارداد فی مابین با مشتري بر حسب ضرورت ویا الزامات قانونی و یا لزوم رعایت  .9
خودرو گردد و یا تغییري در  هاي اجباري، شرکت ملزم به نصب تجهیزات و یا لوازم اضافی(آپشن) بر روي استاندارد

برخی از قطعات خودرو ایجاد شود، ضمن اطالع رسانی مراتب مذکور،دعوتنامه تکمیل وجه براساس ضوابط و آیین 
 نامه هاي اجرایی قانونی حمایت از مصرف کنندگان خودرو صادر خواهد شد.
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 باشد.  ت و میز کار مشتري امکان پذیر میامکان انصراف از ثبت نام تا قبل از پایان مهلت ثبت نام از طریق سای .10

هاي ارسالی از طریق شماره  باشد و کلیه پیامک می 300096440سامانه پیام کوتاه شرکت ایران خودرو به شماره  .11
 مذکور صورت خواهد گرفت.

 می باشد.   021-82272727   پاسخگویی در حین ثبت نامشماره تلفن مرکز تماس ایران خودرو براي  .12

v  خودرو و نحوه پرداخت :قیمت  
ü  ،قیمت خودرو مطابق قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد خواهد بود.پس از برگزاري قرعه کشی و اعالم اسامی

فرد منتخب مبلغ پیش پرداخت علی الحساب خودرو را از طریق سایت فروش اینترنتی محصوالت ایران خودرو 
ودرو در زمان ارسال دعوتنامه با لحاظ هزینه هاي قانونی تعیین و مطابق جدول ذیل واریز می نماید. الباقی وجه خ

  دریافت می گردد. 
ü . قبل از اعالم اسامی انتخاب شدگان، متقاضی هیچ گونه وجهی واریز نخواهد نمود  
ü  .در هیچ مرحله اي از ثبت نام نیازي به ارائه چک از سوي متقاضی نخواهد بود 

 
  جدول شرح خودروها، مبالغ پیش پرداخت علی الحساب و موعد تحویل  

  
  ویژگی ها و تجهیزات خودروهاي فوق در سایت ایران خودرو معرفی شده است

کد   خودرو
  خودرو

برنامه 
  فروش

پیش پرداخت   مبلغ
  علی الحساب

  (ریال)
  

  موعد تحویل    رنگ هاي قابل عرضه
تاریخ فک 

رهن و 
  چاپ سند

 دستی سقف 207پژو

 شیشه اي 
    -  خاکستري  -  نقره اي  -  سفید  1،002،422،000  100641  600

 قرمزدوپوششه -آبی کاسپین 
  1401خرداد 

یک سال 
پس از 

دریافت 
  خودرو

  610 رانا پالس
100642 

الی 
100644 

 -مشکی   -  خاکستري  -  نقره اي  -  سفید  901،898،000
 گیالسی

 فروردین
الی  1401
  1401خرداد 

 575  سورن پالس
100645 

الی 
100647 

946،839،000 
  -  آبی کبود  -  سفید   -  مشکی

 خاکستري متال 

 شارژ دنا پالس توربو
 اتوماتیک

707  
100648 

الی 
100650 

  -  خاکستري متالیک -  نقره اي   -  مشکی  1،858،320،000
 سفید
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  بود.در این بخشنامه از زمان واریز وجه تا تحویل خودرو سود مشارکت و انصراف صفر خواهد : 1نکته
صورت پیش فرض انتخاب شده است ،در کارت طالیی اختیاري یک ستاره در زمان تکمیل وجه دعوتنامه به:2نکته

تواند قبل از تکمیل وجه که مشتري تمایل به تغییر در سطح کارت طالیی یا حذف آن داشته باشد میصورتی 
  .دعوتنامه اقدام نماید

امکان تغییر  ،خودرو، در صورت اعالم شرکت ایران خودرو و تمایل مشتريپس از فرا رسیدن موعد تحویل  :3نکته
  (تمدید موعد تحویل) وجود خواهد داشت. شرایط ثبت نام 

  
  

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

  باشد. می 25/02/1400شنبه مورخ  روز 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    


