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  مجاز شرکت ایران خودرو محترم نمایندگی هاي : به 

  شده تکمیل وجه براي قراردادهايامکان انتخاب اشتراك طالئی  : موضوع
  با سالم و احترام؛

رساند، براي اولین بار امکان انتخــاب یــا میمحترم هاي مجاز بدینوسیله به اطالع عموم متقاضیان و نمایندگی
  تغییر سطح خدمات کارت طالئی براي قراردادهاي تکمیل وجه شده، برقرار گردیده است.

طح خدمات اشــتراك طالئــی، حتــی لذا ضرورت دارد مشتریان محترم در صورت تصمیم به خرید یا تغییر س
پس از تکمیل وجه قراردادها ( اعم از فروشهاي فوق العاده یا پیش فروش) ، با مراجعه به نماینــدگی محــل ثبــت نــام 

نسبت به واریــز وجــه مابــه التفــاوت از طریــق ، مورد نظر خود و اعالم تمایل براي استفاده از خدمات اشتراك طالئی
  نمایند. مراحل کار به شرح ذیل می باشد: سایت فروش اینترنتی اقدام

 به نمایندگی محل ثبت نام و اعالم تمایل بــراي خریــد یــا تغییرســطح خــدمات مشتري مراجعهمرحله اول: 
  .اشتراك طالئی

توســط ورد نظر مشــتري از طریــق ســیتریکس، اشتراك طالئی م یا تغییر سطح خدمات انتخاب مرحله دوم:
  .کاربر نمایندگی

و بخش واریــز ) شخصیورود به سایت فروش اینترنتی توسط مشتري ( با نام کاربري و رمز عبور  مرحله سوم:
  . وجوه و درج ردیف قرارداد مربوطه

  .سایت بالفاصله پس از انجام عملیات سیتریکس توسط کاربرواریز وجه از طریق مرحله چهارم: 
الزم است مشتري بالفاصله پس از انتخاب یا تغییر ســطح خــدمات اشــتراك کــارت طالئــی توســط  :نکته

 محاســبهدر تحویل خودرو و عــدم  احتمالیتاخیر .در غیر این صورت مسئولیتکاربر،نسبت به واریز وجه اقدام نماید
  .وداین خصوص متوجه شرکت نخواهد ب بر عهده مشتري می باشد و مسئولیتی در خسارت تاخیر

  
)، جبران خسارت بدون شرط %60شامل تعویض خودرو (در سرقت کلی یا خسارت باالي اشتراك طالئی برخی خدمات 

، آتش سوزي پوشش بالیاي طبیعی،، تعمیر و سرویس ادواري در محلنوسانات بازار، حمل خودروي تصادفی به صورت شبانه روزي، 
   می باشد. خسارت بدنهپوشش و  شکست شیشه

  


