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 مجاز شركت ايران خودرو محترم نمايندگي هاي :به 

 1400آبان  –پالس  7Sنقدي بدون قرعه كشي خودروي هايما فروش  مرحله دوم : موضوع

 

 "ثبت نام از طريق سايت در منزل ميسر استبا عنايت به اهميت سالمت متقاضيان محترم، تاكيد مي گردد امكان "

 با سالم و احترام  

جهت خريد محصولي  پاسخ به تقاضاهاي مكرر هموطنان محترمر رساند دميهاي مجاز بدينوسيله به اطالع عموم متقاضيان محترم و نمايندگي        

موعد تحويل )بدون قرعه كشي( با  پالس توربوشارژ اتوماتيك 7Sهايما طرح فروش نقدي در نظر دارد ، شركت ايران خودرو جذاب و با كيفيت 

 نمايد:ارائه ذيل جدول را با شرايط  ماهه 3حداكثر

در صورت افزايش هزينه ها و الزامات قانوني، مشتري متعهد به پرداخت مابه التفااوت ماي  ليكنومي باشد قطعي  خودرو در اين طرح قيمت: 1نكته

  باشد.

 بايست اين بخشنامه را براي اطالع بيشتر در محل رويت مشتريان قرار دهند.محترم مينمايندگان : 2نكته

  :تاريخ شروع و مهلت ثبت نام 

 .تكميل ظرفيت ادامه خواهد داشت و تابوده  12/08/1400شنبه مورخ چهارصبح  روز  10ساعت از طرح اين شروع زمان 

باشاد. لاذا باديهي كلمه عبور قبل از ثبت نام در سايت فروش اينترنتي از الزامات ثبت نام ميدريافت كد كاربري و  4249مطابق با بخشنامه شماره 

 .امكان ثبت نام ميسر نخواهد بود است در صورت عدم دريافت كد كاربري و كلمه عبور،

  واريز وجه: ومراحل ثبت نام 

و كلمه عبور خود،  به صفحه ثبت نام خود وارد  شود و پس از براي ثبت نام و واريز وجه، الزم است متقاضي، با وارد نمودن كد كاربري  -1

انتخاب خودرو و رنگ نسبت به واريز وجه صرفا به صورت اينترنتي در زمان ثبت نام و از طريق سايت اينترنتي فروش محصوالت شركت 

 شود. ايران خودرو، اقدام نمايد. به واريز وجوه از طريق غير سايت مذكور، ترتيب اثري داده نمي

مطابق با استان محل متقاضي مي بايست پس از دريافت پيامك رديف قرارداد و بعد از مرحله واريز وجه، نسبت به انتخاب كد نمايندگي  -2

و شركت بيمه گر از طريق ميزكار مشتري اقدام نمايد. در غير اين صورت ، هرگونه تاخير در تخصيص خودرو سكونت )آدرس و كدپستي( 

 خواهد بود. بر عهده مشتري

 ميسر  ، خودرواين از طريق كليه كارتهاي بانكي داراي قابليت پرداخت مبلغ در يك تراكنش امكان واريز وجه  : 1نكته

و ليكن با توجه به احتمال محدوديت سقف پرداخت در برخي از كارتهاي بانكي، الزم است متقاضيان محترم تا پيش از اقدام به ثبت  مي باشد

 نام از افزايش سقف پرداخت كارت بانكي خود اطمينان حاصل نمايند.

 . ه خود را معرفي نمايدمربوط ب يشماره شبا براي دريافت كد كاربري و كلمه عبور، الزم است متقاضي :2نكته 

 .در اين بخشنامه از زمان واريز وجه تا تحويل خودرو سود مشاركت و انصراف پرداخت نخواهد شد: 3 نكته
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  :شرايط بخشنامه 

اند، ( ثبت نام نموده 4395ضمنًا متقاضياني كه در بخشنامه فروش قبلي )بخشنامه گيرد. به هر كد ملي فقط يك دستگاه خودرو تعلق مي  .1

 . امكان ثبت نام در اين بخشنامه را ندارند

 ثبت نام براي مشتريان حقوقي ميسر نخواهد بود.  .2

 و آخرين استاندارد زيست محيطيو از بيمه شخص ثالث برابر آخرين سقف قانوني ابالغ شده بخشنامه، اين طريق از ارائه ودروي قابلخ .3

 بود. خواهد برخوردار خودرو، تحويل كشور در زمان بر حاكم و شده اعالم مقررات

و طي اين مدت، محل  در يك سال اخير نسبت  به بروزرساني آدرس محل سكونت خود در سيستم راهور ناجا اقدام نموده مشتريچنانچه  .4

 سكونت خود را تغيير نداده است، نيازي به ارائه برگه احراز سكونت ندارد.

و كدپستي بر عهده متقاضي مي باشد و در صورت تغيير يا اشتباه در اطالعات ارائه  صحت كليه اطالعات درج شده خصوصًا كد ملي،آدرس .5

 مي باشد. متقاضيجمله تاخير در تحويل و عدم شماره گذاري خودرو برعهده تبعات ناشي از آن از  شده كليه

 درصد ساليانه 36 بروز هرگونه تاخير احتمالي در تحويل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، معادلدر صورت  .6

 درصد ماهانه(، خسارت تاخير به صورت روز شمار محاسبه و مطابق ضوابط قابل پرداخت خواهد بود. 3)

 .داشت خواهد وجود مشتري براي قرارداد از انصراف امكان خودرو، تحويل در تاخير بروز صورت در .7

يك طرفه ابطال  متقاضي از سوي شركت ايران خودرو بخشنامه، ثبت نام اين ر صورت ثبت نام مغاير با شروط مندرج در قواعد و ضوابط د .8

 خواهد گرديدو وجه ايشان مسترد 

 هاي ارسالي از طريق شماره مذكور صورت خواهد گرفت.باشد و كليه پيامكمي 300096440سامانه پيام كوتاه شركت ايران خودرو به شماره  .9

 مي باشد.   021-27272782   پاسخگويي در حين ثبت نامشماره تلفن مركز تماس ايران خودرو براي  .10

 (كليك كنيد) فوق در سايت ايران خودرو معرفي شده است يويژگي ها و تجهيزات خودرو

نام اقدام نمايند و از ثبت esale.ikco.ir صرفاً از طريق سايت فروش اينترنتي اين شركت به آدرسمتقاضيان خريد محصوالت ايران خودرو  : نكته

 پرهيز نمايند. هاي غير معتبر و با آدرس مشابه،در سايت

 

 esale.ikco.irمان فعال سازي اين بخشنامه بر روي سايت ز      

 مي باشد 12/08/1400صبح روز چهارشنبه  10ساعت 
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