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 روايران خود محترم مجاز نمايندگي هاي :به              

 خانواده و جواني جمعيت قانون حمايت ازويژه 1401 فروردين -العاده()فوقمحصوالت ايران خودروفروش  سوم مرحله : موضوع          

 

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

 با سالم و احترام

حمايت از خانواده و  قانوندر راستاي ابالغ رساند اطالع ميبه ماه مبارك رمضان )ماه ميهماني خدا(فرارسيدن ضمن عرض تبريك 

از سوي مجلس شوراي اسالمي، شركت ايران خودرو براي مادراني كه فرزند دوم و مابعد  19/08/1400جواني جمعيت در تاريخ 

دستگاه از محصوالت ايران خودرو را به قيمت مصوب فراهم نموده نام يكامكان ثبت ،اندآنها پس از تاريخ قانون مذكور متولد شده

 است. 

كشي قرعهتخصيص خودرو در قالب باشد،  شرايط فروش بيش از ظرفيت ، در اين بخشنامهدر صورتيكه تعداد متقاضيان مشمول 

يربط برسند، امكان واريز ذهاي به تاييد سازمانشرايط آنها پذيرد و در غير اين صورت، براي تمامي مادران مشمول كه صورت مي

 گرديد.وجه ميسر خواهد 

، وچهارم(سي مرحلهالعاده فروش فوق) با بخشنامه مشابهزمان بصورت هم بخشنامهاين كشي رساند قرعههمچنين به اطالع مي

، امكان شناسايي مادران حائز شرايطگردد، تا پس از شود و اطالعات منتخبين طرح مذكور به سازمان ثبت احوال ارسال ميانجام مي

 واريز وجه براي ايشان ميسر گردد. 

 باشد .ماهه مي 3الت اين بخشنامه حداكثر قيمت خودروها، قطعي بوده و موعد تحويل محصو :1نكته

 قرار دهند. عموم هموطنانيت ؤبايست اين بخشنامه را براي اطالع بيشتر در محل رنمايندگان محترم مي :2نكته

  قبل از قرعه كشي، متقاضي هيچگونه وجهي واريز نخواهد نمود. :3نكته
 

  ثبت نام:  مهلتو شروع تاريخ 

قاانون ويژه  ،با روش قرعه كشي(در صورت لزوم ) شركت ايران خودرو برخي محصوالتماهه(  3 موعد تحويلبا طرح فروش فوق العاده)

شانبه  پان  روزپاياان  شروع و تا 16/01/1401مورخ  شنبهسه  روزاز انتهاي بخشنامه مطابق جدول  ،خانواده و جواني جمعيت حمايت از

 ادامه خواهد داشت. 18/01/1401 مورخ

باشاد. مي دريافت كد كاربري و كلمه عبور قبل از ثبت نام در سايت فروش اينترنتي از الزامات ثبت ناام 4249نامه شماره مطابق با بخش

 .امكان ثبت نام ميسر نخواهد بود لذا بديهي است در صورت عدم دريافت كد كاربري و كلمه عبور،
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 واريز وجه تا ثبت نام مراحل: 

 كد كاربري و كلمه عبور خود،  به صفحه ثبت نام خود وارد مي شود. ثبتمتقاضي، با  مرحله اول :

تبعات ناشي پذيرش را تأييد و  19/08/1400پس از تاريخ  ،زمان تولد فرزند دوم يا مابعدمي بايست، موضوع متقاضي محترم : مرحله دوم

  . تعهد نمايداز عدم ثبت اطالعات صحيح را 

 شود. كد پيگيري اختصاص داده ميمشمول، به فرد متقاضي و انتخاب خودرو، ام يند ثبت نآدر پايان فروم: مرحله س

 .گرددمي برگزاربا حضور مراجع نظارتي  نام وپس از پايان مهلت ثبت قرعه كشي مراسمدر صورت لزوم  :چهارممرحله 

استعالم جهت كشي يا قرعهنام يان ثبتاز پا روز پس 3حداكثر  )متقاضيان مشمول (قرعه كشي منتخبينفهرست ارسال   م:پنجمرحله 

 ذيربط براي مادران حائز شرايط  عاز مراج

طريق سايت از مراجع ذيصالح، ازدريافتي پاسخ از  روز پس 3حداكثر  ،)متقاضيان مشمول (قرعه كشيخبين تمناعالم  م:مرحله شش

 مطلع گردد( "انتخاب يا عدم انتخاب  " نتيجه قرعه كشي ورود به سايت، ازبايست با مي تقاضيم) .ارسال پيامكيا فروش اينترنتي و 

ايران خودرو به فروش اينترنتي  خودرو را از طريق سايت كامل وجه روز3مهلتظرف بايست مي، شدهو تأييد فرد انتخاب  :مهفتمرحله 

 گردد.ي ميدر صورت عدم واريز وجه،ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلق .د نواريز نماي esale.ikco.irآدرس: 

در هرمرحله تا قبل از تحويل  ( و اختصاصي ) شرايط عمومي خريداردر صورت مشاهده هرگونه  مغايرت در شرايط احراز  : 1نكته

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

 چگونه مسئوليتي از بابت تحويل خودرو متوجه شركت نخواهد بود.گردد و هيمسترد مي

 در اين بخشنامه از زمان واريز وجه تا تحويل خودرو سود مشاركت و انصراف پرداخت نخواهد شد. : 2نكته

 

  :شرايط عمومي بخشنامه 
كشي در اين بخشنامه، در قرعه هواريز وجو  ، انتخابدر صورت ثبت نامگيرد.به هر كد ملي فقط يك دستگاه خودرو تعلق مي .1

 شود .شركت داده نمي ،بعدي بخشنامه هايهمزمان و بخشنامه 

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

 متقاضي باشد. فردتلفن همراه معرفي شده بايد به نام شماره  .3

 واريز وجه، جهت انتخاب كد نمايندگي مطابق با استان محل سكونت )آدرس و كدپستي( اقدام نمايد. بايست در مرحله فرد انتخاب شده، مي .4
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گردد و در ماه از زمان تحويل در صورت عدم مراجعه به نمايندگي براي دريافت سرويس اوليه باطل مي 5گارانتي خودرو پس از  .5

  ز الزامي است.كيلومتري خودرو ني 1000مراجعه به نمايندگي كاركرد حداقل 

 .وجود ندارد در قرارداد امكان صلح .6

 زمان كشور در بر حاكم و شده اعالم مقررات و زيست محيطي آخرين استاندارد از بخشنامه، اين طريق از ارائه قابلي خودرو .7

 بود. خواهد برخوردار ،خودرو تحويل

 

  بخشنامه: اختصاصيشرايط 

 باشد.مشمولين اين طرح فقط مجاز به ثبت نام در يكي از شركتهاي خودروسازي مي .1

 تحويل خودرو بر اساس اولويت بندي تعيين شده در قرعه كشي و ساير ضوابط ابالغي كميته خودرو خواهد بود. .2

 گرفت.واريز وجه صورت خواهد  مرحلهانتخاب رنگ خودرو پس از اعالم اسامي منتخبين و توسط مشتري در  .3

و در  شخص ثالث برابر آخرين سقف قانوني ابالغ شده در زمان تحويل خودرو برخوردار خواهد بوداز بيمه  خودروي ثبت نامي، .4

 باشد.التفاوت مي، مشتري متعهد به پرداخت مابهصورت افزايش قيمت بيمه شخص ثالث

آدرس و كدپستي بر ،ه اطالعات درج شده خصوصاً كد مليكليصحت و  19/08/1400اعالم تولد فرزند دوم يا مابعد، پس از تاريخ  .5

تحويل و  تاخير در انندناشي از آن م احتمالي تبعات كليه ،باشد و در صورت تغيير يا اشتباه در اطالعات ارائه شدهعهده متقاضي مي

 باشد.مي متقاضيعدم شماره گذاري خودرو برعهده 

 درصد ساليانه 36ل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، معادل در صورت بروز هرگونه تاخير احتمالي در تحوي .6

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

د و ليكن پس از باشامكان پذير مي )پنل كاربري(امكان انصراف از ثبت نام تا قبل از پايان مهلت ثبت نام از طريق سايت و ميز كار  .7

 ، مشتري به هيچ عنوان حق انصراف ندارد.واريز وجه

 ارسالي از طريق شماره مذكور صورت خواهد گرفت. هايپيامك تماميباشد و مي 300096440سامانه پيام كوتاه شركت ايران خودرو به شماره  .8

تنظيم  15/09/1400مورخ  18328/400شماره  كميته محترم خودرو 65صورتجلسه  3ين بخشنامه بر مبناي مجوز صادره در بند ا .9

 گرديده است

 مي باشد.   021-27272782  در حين ثبت نامي يپاسخگوشماره تلفن مركز تماس ايران خودرو براي  .10
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 )كليك كنيد( فوق در سايت ايران خودرو معرفي شده است يهاها و تجهيزات خودروويژگي

  لتفاوت مي باشد.مشتري متعهد به پرداخت مابه ابيمه، ماليات و ساير الزامات قانوني، در صورت افزايش  :1 نكته 

نام در سايتاقدام نمايند و از ثبت esale.ikco.ir صرفًا از طريق سايت فروش اينترنتي اين شركت به آدرسمتقاضيان خريد محصوالت ايران خودرو  :2نكته 

 هاي غير معتبر و با آدرس مشابه، پرهيز نمايند.

كه مشتري تمايل به تغيير در سطح اشتراك طاليي يا حذف آن فرض انتخاب شده است، در صورتي  صورت پيشبه  يك ستاره پالساشتراك طاليي اختياري  :3نكته

طالئي در  اشتراكها و مزاياي سطوح مختلف ضمن مطالعه ويژگي تواننداقدام نمايد. متقاضيان محترم مي قبل از مرحله واريز وجه تواندرا داشته باشد مي

طالئي به  اشتراكبا آگاهي كامل نسبت به انتخاب  ضمن برخورداري از حداكثر تخفيفات لحاظ شده، ،(WWW.096440.COMسايت امداد خودرو )به آدرس: 

  (خدمات اشتراك طاليي ، پيوست بخشنامه مي باشد)، اقدام نمايند.صورت نقدي يا اقساطي بدون بهره در هنگام تكميل وجه

 

 ikco.irsale.eمان فعال سازي اين بخشنامه بر روي سايت ز

 مي باشد 16/01/1140 شنبهسه  روز

 
 

 

 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت (ويژه  –العاده فروش فوق سوممرحله )ت قابل عرضه جدول شرايط فروش محصوال
 باشد(ب ريال مي)مبالغ بر حس

 شرح خودرو
 دك

 خودرو
 قابل عرضههاي  رنگ

قيمت مصوب 

  فروش

اشتراك طاليي  بهاي

يك ستاره پالس 

 اختياري

برنامه 

 فروش

موعد 

 تحويل

 26035 ايبك سقف شيشههاچ 3تيپ  206پژو 

مشكي متاليك ، متاليك ايهنقر ،سفيد

، گيالسي متاليك متاليك خاكستري

 كاسپين متاليكآبي

1.812.480.000 31.000.000 102458 

3 

 ماهه

 102459 34.600.000 1.848.894.000 متاليك خاكستري ،مشكي متاليك ،سفيد XU7P 35103سال با موتور  پژو پارس

 TU5 28527 با موتور  ELXپژو پارس 
، آبي رويال مشكي متاليك ،سفيد

 متاليك
2.112.670.000 34.800.000 102460 

و  سقف  TU5Pموتور ( با پالس + ) رانا

 سرعته دستي  6اي و گيربكس شيشه
61503 

مشكي متاليك ، متاليك ايهنقر ،سفيد

 ، قرمز دوپوششه متاليك خاكستري
2.282.967.000 33.500.000 102461 

سرعته سقف  6اتوماتيك   i 207پژو 

 TU5P( با موتور MCقرمز)
60602 

متاليك با  مشكي با سقف قرمز، سفيد

 سقف قرمز
3.184.945.000 44.100.000 102462 

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