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 روايران خود محترم مجاز نمايندگي هاي :به           

 1400دي ماه  –خانواده هايما  رحله بيست و نهم فروش فوق العادهم : موضوع          

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

 

 با سالم و احترام

العاده خانواده  فوقفروش رساند شرايط  هاي مجاز مي بدينوسيله به اطالع عموم متقاضيان محترم و نمايندگي

 .گردد ارائه ميذيل جدول به شرح  از طريق قرعه كشيو  ماهه 3با موعد تحويل  هايما

ها و الزامات قانوني، مشتري متعهدد بده    در اين طرح قيمت خودرو قطعي مي باشد وليكن در صورت افزايش هزينه: 1نكته

  پرداخت مابه التفاوت مي باشد.
 بايست اين بخشنامه را براي اطالع بيشتر در محل رويت مشتريان قرار دهند. نمايندگان محترم مي: 2نكته

توانند با مراجعه به سايت فروش  اند، نيز مي هاي قبلي كه موفق به واريز وجه نشده برندگان و منتخبين طرح :3نكته

 اقدام نمايند. نام اينترنتي محصوالت ايران خودرو، نسبت به ثبت

  قبل از قرعه كشي، متقاضي هيچگونه وجهي واريز نخواهد نمود. :4نكته

 

  :تاريخ شروع و مهلت ثبت نام 

 شدروع و تدا پايدان روز    21/10/1400مورخ شنبه  سه از روزانتهاي بخشنامه مطابق جدول ثبت نام محصوالت اين بخشنامه 

 ادامه خواهد داشت. 23/10/1400مورخ پنج شنبه 

 دريافت كد كاربري و كلمه عبور قبل از ثبت نام در سايت فروش اينترنتي از الزامات ثبدت  4249مطابق با بخشنامه شماره 

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

 

 :مراحل ثبت نام تا واريز وجه 

متقاضي، با وارد نمودن كد كاربري و كلمه عبور خود، به صفحه ثبت نام خود وارد مي شود و خودرو را انتخاب  مرحله اول :

 نمايد. مي

 شود.  در پايان فرآيند ثبت نام به فرد متقاضي كد پيگيري اختصاص داده ميمرحله دوم: 

 گردد. با حضور مراجع نظارتي برگزار مي نام و پس از پايان مهلت ثبت مراسم قرعه كشي مرحله سوم:

وش اينترنتي و ارسال نام از طريق سايت فرروز پس از پايان ثبت 3فهرست منتخبين قرعه كشي، حداكثر   مرحله چهارم:

نام خود )انتخاب يا عدم انتخاب خود در  بايست با مراجعه به سايت، از وضعيت ثبت مي تقاضيگردد و م پيامك اعالم مي

 قرعه كشي( مطلع گردد.
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خودرو را از طريق سايت فروش اينترنتي  كامل وجه روز 3ظرف مهلت بايست  فرد انتخاب شده، مي مرحله پنجم:

واريز نمايند . در صورت عدم واريز وجه ، ثبت نام متقاضي كان لم  esale.ikco.irمحصوالت ايران خودرو به آدرس: 

 گردد. يكن تلقي مي

) شرايط عمومي و اختصاصي (در هرمرحله تا قبل از  خريداردر صورت مشاهده هرگونه  مغايرت در شرايط احراز نكته :

روز به شماره شباي  20شود و وجه مشتري حداكثر ظرف مدت  تحويل خودرو، ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلقي مي

 گردد و هيچگونه مسئوليتي از بابت تحويل خودرو متوجه شركت نخواهد بود. معرفي شده، مسترد مي

 

 شرايط عمومي بخشنامه  : 

 گيرد. به هر كد ملي فقط يك دستگاه خودرو تعلق مي .1

 باشد. انتقال امتياز و حقوق ناشي از انتخاب شدن در قرعه كشي به اشخاص ثالث ممنوع مي .2

 حقوقي ميسر نخواهد بود. متقاضيانثبت نام براي  .3

بايست در مرحله واريز وجه، جهت انتخاب كد نمايندگي مطابق با استان محل سكونت )آدرس و  فرد انتخاب شده، مي .4

 كدپستي( اقدام نمايد. 

 بر حاكم و شده اعالم مقررات و آخرين استاندارد زيست محيطي از بخشنامه، اين طريق از ارائه ي قابلهاخودرو .5

 بود. خواهد ربرخوردا خودرو، تحويل كشور در زمان

 

  بخشنامه اختصاصيشرايط : 
 تحويل خودرو بر اساس اولويت بندي تعيين شده در قرعه كشي و ساير ضوابط ابالغي كميته خودرو خواهد بود. .1

 واريز وجه صورت خواهد گرفت. مرحلهانتخاب رنگ خودرو پس از اعالم اسامي منتخبين و توسط مشتري در  .2

 از بيمه شخص ثالث برابر آخرين سقف قانوني ابالغ شده در زمان تحويل خودرو برخوردار خواهد بود. خودروي ثبت نامي، .3

باشد و در صورت تغيير يا  صحت كليه اطالعات درج شده خصوصاً كد ملي،آدرس و كدپستي بر عهده متقاضي مي .4

در تحويل و عدم شماره گذاري خودرو تاخير  انندناشي از آن م احتمالي اشتباه در اطالعات ارائه شده كليه تبعات

 باشد. مي متقاضيبرعهده 

 درصد ساليانه 36در صورت بروز هرگونه تاخير احتمالي در تحويل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، معادل  .5

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

باشد و ليكن  مي ميسر )پنل كاربري(راف از ثبت نام تا قبل از پايان مهلت ثبت نام از طريق سايت و ميز كار امكان انص .6

 پس از انعقاد قرارداد، مشتري به هيچ عنوان حق انصراف ندارد.

ره هاي ارسالي از طريق شما پيامك تماميباشد و  مي 300096440سامانه پيام كوتاه شركت ايران خودرو به شماره  .7

 مذكور صورت خواهد گرفت.

 مي باشد.   021-82272727   پاسخگويي در حين ثبت نامشماره تلفن مركز تماس ايران خودرو براي  .8
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 (كليك كنيد) فوق در سايت ايران خودرو معرفي شده است يويژگي ها و تجهيزات خودرو

 

 گردد. در آن لحاظ نميكشي  هاي قرعه نام هاي ثبت گردد و محدوديت كشي عرضه مي محصوالت اين بخشنامه با روش قرعه : 1نكته 

اند،  ( ثبت نام نموده4409-4402-4395هاي  كشي خانواده هايما)بخشنامه هاي قبلي فروش بدون قرعه متقاضياني كه در بخشنامه : 2نكته 

 امكان ثبت نام در اين بخشنامه را ندارند .

اقدام نمايند و از  esale.ikco.ir اينترنتي اين شركت به آدرسصرفاً از طريق سايت فروش متقاضيان خريد محصوالت ايران خودرو  : 3نكته 

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

كه مشتري تمايل به تغيير در سطح كارت طاليي صورت پيش فرض انتخاب شده است، در صورتي به  يك ستاره پالسكارت طاليي اختياري  :4نكته 

ها و مزاياي سطوح  ضمن مطالعه ويژگي توانند اقدام نمايد. متقاضيان محترم مي قبل از مرحله واريز وجه تواندرا داشته باشد مييا حذف آن 

با آگاهي  ضمن برخورداري از حداكثر تخفيفات لحاظ شده، ،(WWW.096440.COMمختلف كارت طالئي در سايت امداد خودرو )به آدرس: 

خدمات عمومي اشتراك طاليي ، )، اقدام نمايند .رت طالئي به صورت نقدي يا اقساطي بدون بهره در هنگام تكميل وجهكامل نسبت به انتخاب كا

  (پيوست بخشنامه مي باشد

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

 مي باشد 21/10/1400شنبه  سه

 

 

 

 

 طرح فروش فوق العاده   مرحله بيست و نهم جدول شرايط فروش 
 1400 دي ماه – توربو شارژ اتوماتيك  S5 AT6هايما  و پالس توربوشارژ اتوماتيك S7هايما 

 شرح خودرو
كالس 

 خودرو
 هاي قابل عرضه  رنگ

قيمت مصوب 

 )ريال( فروش
 موعد تحويل برنامه فروش

 51802 پالس توربوشارژ اتوماتيك S7 هايما 
 ذغالي متاليك -مشكي متاليك  -سفيد 

 متاليك نقره اي -متاليك  خاكستري

6.750.000.000 101958 

 ماهه 3

 101959 5.950.000.000 52201 وربوشارژ اتوماتيكتS5 AT6  هايما 

https://www.ikco.ir/fa/ProductList.aspx


4418: شماره بخشنامه                
-----------------------------   
       20/10/1400 :تاريخ  

 12:00ساعت :                                                                                                                              
              4 از 4 :صفحه                                                                                                                                         

 
 

 

 

 


