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 روايران خود محترم مجاز نمايندگي هاي :به              

تخصيص  خيودروو وييطه طيرح در سامانه يكپارچه طرح فروش نقدي فوري خانواده هايما بدون قرعه كشي و  موضوع:

 ( 1401 حمايت از خانواده و جواني جمعصت )شهريور 

 
 "در منزل مصسر است sale.iranecar.comبا عنايت به اهمصت سالمت متقاضصان محترمو تاكصد مي گردد امكان ثبت نام از طريق سايت "
 

 با سالم و احترام  

از سوي مجلس  24/08/1400حمايت از خانواده و جواني جمعيت در تاريخ  قانوندر راستاي ابالغ رساند اطالع ميبه         

نقدي فروش شرايط اند، شوراي اسالمي،  امكان ثبت نام براي مادراني كه فرزند دوم و مابعد آنها پس از تاريخ قانون مذكور متولد شده

فراهم شده  sale.iranecar.comاز طريق سامانه يكپارچه تخصيص خودرو به آدرس  ذيلبر اساس جدول  ()بدون قرعه كشيفوري 

 است. 

توانند با مراجعه به سايت اند نيز ميهاي قبلي موفق به واريز وجه نشدهمادران محترمي كه درطرحرساند همچنين به اطالع مي

 بدون قرعه كشي اقدام نمايند. نامنسبت به ثبت sale.iranecar.comفروش اينترنتي 

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

  :تاريخ شروع و مهلت ثبت نام 

ادامهه خواههد  14/06/1401و حداكثر تا مورخ  بوده و تا تكميل ظرفيت 12/06/1401شنبه مورخ صبح  روز 11ساعت زمان شروع اين طرح از 

 داشت.

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

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

  واريز وجه: ومراحل ثبت نام 

اقدام مورد نظر خود  نسبت به انتخاب محصول sale.iranecar.comسامانه يكپارچه تخصيص خودرو به آدرس متقاضي با مراجعه به  مرحله اول:

 . انتقال داده مي شود esale.ikco.irايران خودرو به آدرس  به سايت فروش اينترنتي سپسونموده 

. بديهي است تبعات مربوط به خود را معرفي نمايدو تلفن همراه صحيح  شماره شبا دريافت كد كاربري و كلمه عبور، الزم است متقاضيبراي  :1نكته

 باشد.ناشي از عدم اعالم شماره شبا و تلفن همراه صحيح، بر عهده متقاضي مي

 اقدام نمايند. esale.ikco.irروفايل در سايت متقاضيان مي توانند قبل از انتخاب خودرو  نيز نسبت به ايجاد پ :2نكته

پس از انتخاب نوع خودروي مورد نظر توسط متقاضي، به مرحله ثبت اطالعات هويتي هدايت شده و نسبت به ايجاد / ويرايش پروفايل  مرحله دوم: 

  اقدام مي نمايد .

 واريز وجهدر پايان فرآيند ثبت نام، متقاضي جهت پرداخت وجه خودروي انتخابي، به درگاه پرداخت اينترنتي هدايت شده و اقدام به  وم:مرحله س

 از طريق غير سايت مذكور، ترتيب اثري داده نمي شود. يبه وجوه واريزبوده و به صورت اينترنتي  ، واريز وجه صرفاًمي نمايد 
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و ليكن با توجه به  باشدميسر مي ، داراي قابليت پرداختعضو شتاب بانكي تمامي كارتهاي از طريق در يك تراكنش امكان واريز وجه :  1نكته

ارت احتمال محدوديت سقف پرداخت در برخي از كارتهاي بانكي، الزم است متقاضيان محترم تا پيش از اقدام به ثبت نام از افزايش سقف پرداخت ك

  د اطمينان حاصل نمايند.بانكي خو

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

متقاضي مي بايست پس از مرحله واريز وجه، نسبت به انتخاب كد نمايندگي مطابق با استان محل سكونت )آدرس و كدپستي( و  م:مرحله چهار

اقدام نمايد. در غير اين صورت ، مسئوليت  esale.ikco.irايران خودرو به آدرس  فروش اينترنتيشركت بيمه گر از طريق پنل كاربري در سايت 

 بر عهده مشتري خواهد بود. تاخير در تخصيص خودرو

را تأييد و پذيرش تبعات ناشي از عدم ثبت  24/08/1400متقاضي محترم مي بايست موضوع زمان تولد فرزند دوم يا مابعد پس از تاريخ  م:مرحله پنج

 اطالعات صحيح را تعهد نمايد.

  بخشنامه: عمومي و اختصاصي شرايط 

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

 بت نام براي مشتريان حقوقي ميسر نخواهد بود.ث .2

 .باشدسند خودروهاي واگذار شده از طريق اين بخشنامه در رهن نمي .3

اطالعات مادران واريز وجه نموده به سازمان ثبت احوال ارسال مي گردد. در صورت عدم و قبل از ايجاد قرارداد  پس از انجام واريز وجه .4

و وجوه  شده در هر مرحله غير فعالمتقاضي احراز شرايط تولد فرزند دوم و ما بعد، براساس ابالغيه مجلس شوراي اسالمي، ثبت نام 

 مسترد مي گردد. متقاضيبه كاري روز  20پرداختي ظرف مدت 

 لفن همراه معرفي شده بايد به نام فرد متقاضي باشد.شماره ت .5

گردد و در مراجعه به ماه از زمان تحويل در صورت عدم مراجعه به نمايندگي براي دريافت سرويس اوليه باطل مي 5گارانتي خودرو پس از  .6

  كيلومتري خودرو نيز الزامي است. 1000نمايندگي كاركرد حداقل 

 .صورت وكالتى مطابق با مصوبات كميته خودرو وجود نداردحتي به  خودروو نقل و انتقال  در قرارداد امكان صلح .7

 بر حاكم شده اعالم مقررات و و استاندارد زيست محيطياز بيمه شخص ثالث برابر آخرين سقف قانوني ابالغ شده  خودروهاي ثبت نامي، .8

التفاوت فزايش قيمت بيمه شخص ثالث، مشتري متعهد به پرداخت مابهو در صورت ا برخوردار خواهد بود ،در زمان تحويل خودروكشور 

  باشد.مي

باشد و در صورت تغيير يا اشتباه در اطالعات ارائه صحت كليه اطالعات درج شده خصوصاً كد ملي،آدرس و كدپستي بر عهده متقاضي مي .9

 باشد.گذاري خودرو برعهده متقاضي مي شده كليه تبعات احتمالي ناشي از آن مانند تاخير در تحويل و عدم شماره
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 سامانه در مشتريان آدرس و فردي اطالعات روزرسانيبه و ثبت بر مبني ناجا راهور پليس توسط صادره دستورالعملهاي به توجه با كته:ن

 تاريخ آخرين از يكسال از بيشتر يا و بوده سكونتي و فردي اطالعات فاقد مذكور  سامانه در مشتري صورتيكه در شماره گذاري)سخا(، 

به آدرس  سخا سامانه به مراجعه با ميبايست محترم مشتري باشد، گذشته سكونت محل نشاني و اطالعات فردي روزرسانيبه

https://sakha.epolice.ir نشاني تصوير پست اداره توسط تائيد از پس و نموده اقدام خود اطالعات آخرين يا ثبت و روزرسانيبه به نسبت 

 به مشتري توسط سكونت احراز برگه زمانيكه تا است ذكر به الزم .نمايد خود تحويل نام ثبت محل نمايندگي به را سخا سامانه در شده ثبت

 سود اينكه بر عالوه نمي گردد. همچنيننشده باشد، خودرو پالك  ارائه درستي به شماره گذاري نياز مورد اطالعات يا و نگردد ارائه نمايندگي

 .شد خواهد ايشان دريافت از خودرو نگهداري و پاركينگ هزينه گرفت، نخواهد تعلق آنان به گذاري شماره عدم از ناشي تحويل در تاخير

 درصد ساليانه 30در صورت بروز هرگونه تاخير احتمالي در تحويل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، معادل  .10

 درصد ماهانه(، خسارت تاخير به صورت روز شمار محاسبه و مطابق ضوابط قابل پرداخت خواهد بود. 2.5)

 .داشت خواهد وجود مشتري براي قرارداد از انصراف امكان خودرو، تحويل در تاخير بروز صورت در .11

ويا الزامات قانوني و يا لزوم رعايت استانداردهاي اجباري، در صورتي كه پس از امضاي قرارداد في مابين با مشتري بر حسب ضرورت  .12

شركت ملزم به نصب تجهيزات و يا لوازم اضافي)آپشن( بر روي خودرو گردد و يا تغييري در برخي از قطعات خودرو ايجاد شود، ضمن 

حمايت از مصرف كنندگان خودرو صورت  هاي اجرايي قانونياطالع رساني مراتب مذكور،فراخوان تكميل وجه براساس ضوابط و آيين نامه

 خواهد پذيرفت .

در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در شرايط احراز خريدار ) شرايط عمومي و اختصاصي ( در هرمرحله تا قبل از تحويل خودرو، ثبت نام  .13

گردد و هيچگونه د ميروز كاري به شماره شباي متقاضي، مستر 20شود و وجه مشتري ظرف مدت متقاضي كان لم يكن تلقي مي

 مسئوليتي از بابت تحويل خودرو متوجه شركت نخواهد بود

هاي ارسالي از طريق شماره مذكور صورت خواهد باشد و كليه پيامكمي 300096440سامانه پيام كوتاه شركت ايران خودرو به شماره  .14

 گرفت.

 مي باشد.  021-27272782  پاسخگويي در حين ثبت نامشماره تلفن مركز تماس ايران خودرو براي  .15

 .تنظيم گرديده است.29/05/1401.مورخ19431/401/370اين بخشنامه بر مبناي مجوز صادره به شماره نامه .16

 

 

 

 

 

 

 

https://sakha.epolice.ir/
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 (كليك كنيد) فوق در سايت ايران خودرو معرفي شده است يويژگي ها و تجهيزات خودرو

و وجوه شده در هر مرحله غصر فعال فرد متقاضي در صورت عدم احراز شرايط تولد فرزند دوم و ما بعدو براساس ابالغصه مجلس شوراي اسالميو ثبت نام  *

 مسترد مي گردد. متقاضيروز كاري به  20پرداختي ظرف مدت 

  مشتري متعهد به پرداخت مابه التفاوت مي باشد.بصمهو مالصات و ساير الزامات قانونيو قصمت در صورت افزايش  :1نكته 

هاي غصر نام در سايتاقدام نمايند و از ثبت  sale.iranecar.comاز طريق سايت فروش اينترنتي به آدرسمتقاضصان خريد محصوالت ايران خودرو  :2نكته 

 معتبر و با آدرس مشابهو پرهصز نمايند.

 
 

 sale.iranecar.comمان فعال سازي اين بخشنامه بر روي سايت ز      

 مي باشد 12/06/1401روز شنبه صبح  11ساعت 

 

 ويطه قانون حمايت از خانواده و جواني جمعصت  هايماخانواده  بدون قرعه كشي نقدي فوريجدول شرايط فروش 

 1401شهريور 
 باشد()مبالغ بر حسب ريال مي

 شرح خودرو
كالس 

 خودرو
 موعد تحويل برنامه فروش  قصمت مصوب فروش هاي قابل عرضه رنگ

 51802 پالس توربوشارژ اتوماتصك S7 هايما 

 و مشكي متالصكو سفصد

ذغالي متالصكو  قهوه  و  متالصك  نقره ايمتالصكو  خاكستري

 اي اسپرسو متالصك

8.430.000.000 034401  

 روزه 30

با  وربوشارژ اتوماتصكت S5  هايما 

 AT6 گصربكس 
22015  

 متالصكو نقره ايمتالصكو  خاكستريو مشكي متالصكو سفصد

 ذغالي متالصك
7.940.000.000 034411  

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