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 روايران خود محترم مجاز نمايندگي هاي :به              

 برر  ق عشعرري   رر    - S5 هييمرريخرررو  و  اعتبرري و فررش   نقرر و نقرر و  فررش    :موضووو 

  1401 مهش – زميق ثبت نيمفيصلي پالك فعيل    يهش بي حذف مح  ويت ) يژه متقيضييق عيوو (  
 "و  منزل ميسش است sale.iranecar.comبي عنييت بي اهميت سالمت متقيضييق محتشم، تي ي  م  گشوو امكيق ثبت نيم از طشيق سييت "

 

 ؛ با سالم و احترام  

نام و فرصت  در راستاي ايجاد امكان ثبت شركت ايران خودرو ،رساند ميهاي مجاز  بدينوسيله به اطال  عموم متقاضيان محترم و نمايندگي        

 اعتبارينقدي نقدي و فروش رح طواقعي  گان كنند به مصرف خودرو وكار شناسايي و عرضه و ايجاد سازبرابر براي همه متقاضيان خودرو 

 03موعد تحويل با ، ماه 18ماه به  48زمان ثبت نام قبلي از فاصله حذف محدويت پالك فعال و كاهش با  ()بدون قرعه كشي 5S ايماه خودروي 

 نمايد:مي ارائه  صفحه انتهايي بخشنامهجدول را با شرايط  روزه

و چكهواي اعالموي در    يوه غ وديعوه اول الباساس قيمت مصوب زمان ثبت نام و مبر در هر دوروش نقدي و اعتباري خودرو  در اين طرح قيمت: 1نكته

 باشد. الزامات قانوني، مشتري متعهد به پرداخت مابه التفاوت ميساير و  بيمه، مالياتدر صورت افزايش  ليكنوبوده ، انتهايي بخشنامه ول اجد

 بايست اين بخشنامه را براي اطال  بيشتر در محل رويت مشتريان قرار دهند. نمايندگان محترم مي: 2نكته
  ثبت نام:  مهلتو شرو  تاريخ 

 .تكميل ظرفيت ادامه خواهد داشت و تابوده  06/07/1401مورخ  نبهشچهار روز صبح  10ساعت از طرح اين شرو  زمان 

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

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

  شرايط نقدي: با اريز وجهو ومراحل ثبت نام 

 

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

 شود . ميانتقال داده  esale.ikco.irايران خودرو به آدرس  به سايت فروش اينترنتي سپسونموده اقدام 

نتخاب نو  خودروي مورد نظر توسط متقاضي، در صورتي كه فرد قبالً در سايت پروفايل ايجاد نكرده باشد به مرحله ثبت پس از ا مرحله دوم:

 تواند نسبت به ايجاد / ويرايش پروفايل اقدام نمايد .  اطالعات هويتي هدايت شده و مي

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

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

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

 ي، به وجوه واريزمي نمايد واريز وجهخودروي انتخابي، به درگاه پرداخت اينترنتي هدايت شده و اقدام به  وجهقاضي جهت پرداخت مت :سوممرحله 

  ، ترتيب اثري داده نمي شود. esale.ikco.irايران خودرو به آدرس از طريق غير سايت 

 ي صورت خواهد گرفت.و توسط مشتردر مرحله واريز وجه انتخاب رنگ خودرو  مرحله چهارم:

، نسبت به انتخاب كد نمايندگي مطابق با استان وجه خودرو مطابق با جدول شرايط بخشنامهبايست پس از مرحله واريز  متقاضي مي م:پنجمرحله 

اقدام  esale.ikco.ir نشانيمحل سكونت )آدرس و كدپستي( و شركت بيمه گر از طريق پنل كاربري در سايت فروش اينترنتي ايران خودرو به 

 .نمايد. در غير اين صورت، مسئوليت تاخير در تخصيص خودرو بر عهده مشتري خواهد بود
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 اعتباري:نقدي با شرايط  واريز وجهو  مراحل ثبت نام 

ود مورد نظر خ نسبت به انتخاب محصول sale.iranecar.comسامانه يكپارچه تخصيص خودرو به آدرس تقاضي با مراجعه به م مرحله اول :

 شود . ميانتقال داده  esale.ikco.irايران خودرو به آدرس  به سايت فروش اينترنتي سپسونموده اقدام 

پس از انتخاب نو  خودروي مورد نظر توسط متقاضي، در صورتي كه فرد قبالً در سايت پروفايل ايجاد نكرده باشد به مرحله ثبت  مرحله دوم:

 نسبت به ايجاد / ويرايش پروفايل اقدام نمايد .  تواند اطالعات هويتي هدايت شده و مي

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

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

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

مي نمايد  واريز وجهاوليه خودروي انتخابي، به درگاه پرداخت اينترنتي هدايت شده و اقدام به واريز مبلغ پيش پرداخت متقاضي جهت  :سوممرحله 

  ، ترتيب اثري داده نمي شود. esale.ikco.irايران خودرو به آدرس ق غير سايت از طري ي، به وجوه واريز

، نسبت به انتخاب كد نمايندگي مطابق با مهپرداخت مطابق با جدول شرايط بخشناپيش بايست پس از مرحله واريز  متقاضي مي مرحله چهارم:

 esale.ikco.irاربري در سايت فروش اينترنتي ايران خودرو به آدرس استان محل سكونت )آدرس و كدپستي( و شركت بيمه گر از طريق پنل ك

 .اقدام نمايد. در غير اين صورت ، مسئوليت تاخير در تخصيص خودرو بر عهده مشتري خواهد بود

 .فتپذيرانتخاب رنگ خودرو در مرحله واريز وجه و توسط مشتري صورت خواهد : مرحله پنجم

نمايندگي انتخابي، نسبت به انعقاد قرارداد فروش اقساطي، ارائه چكها و تكميل فرمهاي مربوط به شركت  متقاضي با مراجعه به:مششمرحله 

نحوه محاسبه و شرايط گواهي امضاء محضري متقاضي،  ، گواهي ضمانت حسن اجراي تعهدات، امضاء  قرارداد فروش اقساطيليزينگ ايران خودرو )

ارائه پرينت فرم ثنا براي تسهيالت گيرنده، وكالتنامه فک پالك، رضايت نامه اعتبار سنجي فروش  ،اعطاي تسهيالت فروش اقساطي به متقاضي

 كه ضميمه بخشنامه مي باشد، به نمايندگي اقدام مي نمايد .   چک و ... ( اقساطي متقاضي/صادركننده

 بخشنامه: عمومي شرايط 

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

در صورت ثبت نام در هردو روش، اولويت  قاضي صرفاً مجاز به ثبت نام در يكي از شرايط )نقدي يا اعتباري( خواهد بود .هر مت .2

 شركت ايران خودرو روش نقدي ميباشد.

  ثبت نام براي مشتريان حقوقي ميسر نخواهد بود. .3

باشد و ليكن با توجه به  پرداخت مبلغ اين خودرو،  ميسر مي امكان واريز وجه در يک تراكنش از طريق كليه كارتهاي بانكي داراي قابليت .4

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

 پرداخت كارت بانكي خود اطمينان حاصل نمايند.

 .ل خودرو سود مشاركت و انصراف پرداخت نخواهد شدوجه تا تحوي در اين بخشنامه از زمان واريز .5

 كد نمايندگي كه در مرحله ثبت نام توسط متقاضي انتخاب مي گردد بايد با آدرس و كد پستي متقاضي در يک استان باشد. .6

شد. بديهي است تبعات براي دريافت كد كاربري و كلمه عبور، الزم است شماره تلفن و شماره شباي معرفي شده بايد به نام فرد متقاضي با .7

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

 باشد. ماه مي 18ساير خودروسازان شركت هاي ايران خودرو و  حداقل فاصله از آخرين خريد )ثبت نام يا تحويل خودرو( از .8

 ل )نصب برروي خودروهاي سواري با كاربري شخصي( ميسر مي باشد.نام در اين طرح براي متقاضيان داراي پالك انتظامي فعاثبت .9

 باشد.  ارائه گواهينامه رانندگي حداقل پايه سوم معتبر )عدم انقضاي تاريخ اعتبار( الزامي مي .10

 پذيرد. نام، صورت مي ساعت بعد از اتمام ثبت 24تأييد كنترل گواهينامه متقاضيان حداكثر  نكته:
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يک از شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در بخشنامه ) مثال فاقد گواهينامه رانندگي حداقل پايه سوم معتبر)عدم متقاضياني كه فاقد هر  .11

نام  سال از ثبت 3انقضاي تاريخ اعتبار( و... باشند، در صورت اقدام به ثبت نام، ضمن كان لم يكن تلقي شدن ثبت نام ايشان، به مدت 

 ركت ايران خودرو محروم خواهند شد . درتمامي طرح هاي فروش آتي محصوالت ش

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  .12

  كيلومتري خودرو نيز الزامي است. 1000نمايندگي كاركرد حداقل 

 .صورت وكالتى مطابق با مصوبات كميته خودرو وجود نداردحتي به  روخودو نقل و انتقال  در قرارداد امكان صلح .13

 هاي بانكي متعلق به نام خود استفاده نمايد. متقاضي بايد در هنگام واريز وجه، از كارت .14

 بر اكمح شده اعالم مقررات و و استاندارد زيست محيطياز بيمه شخص ثالث برابر آخرين سقف قانوني ابالغ شده  خودروهاي ثبت نامي، .15

التفاوت  و در صورت افزايش قيمت بيمه شخص ثالث، مشتري متعهد به پرداخت مابه 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 .16

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

 سامانه در مشتريان آدرس و فردي اطالعات روزرساني به و ثبت بر مبني ناجا راهور پليس توسط صادره دستورالعملهاي به توجه با نكته:

 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 روزرساني به

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

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

 عالوه نشده باشد، خودرو پالك نمي گردد. همچنين ارائه درستي به شماره گذاري نياز مورد عاتاطال يا و نگردد ارائه نمايندگي به مشتري

ايشان  از خودرو نگهداري و پاركينگ هزينه گرفت، نخواهد تعلق آنان به گذاري شماره عدم از ناشي تحويل در تاخير سود اينكه بر

 .شد خواهد دريافت

بديهي است در صورت عدم ارائه مدارك در مهلت تعيين شده روز خواهد بود.  7ها به نمايندگي حداكثر مهلت تكميل و ارائه مدارك و چك .17

خودروي تحويل  موعدگردد  تأكيد ميمسترد خواهد شد. ايشان كان لم تكن تلقي و وجه متقاضي روز ، قرارداد  10و پس از گذشت زمان 

 حاسبه خواهد شد . اعالمي در اين بخشنامه پس از تكميل پرونده در نمايندگي م

 درصد ساليانه 30در صورت بروز هرگونه تاخير احتمالي در تحويل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، معادل  .18

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

يا الزامات قانوني و يا لزوم رعايت استانداردهاي اجباري،  و تري بر حسب ضرورتدر صورتي كه پس از امضاي قرارداد في مابين با مش .19

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 

هاي اجرايي قانوني حمايت از مصرف كنندگان خودرو صورت  هاطال  رساني مراتب مذكور، فراخوان تكميل وجه براساس ضوابط و آيين نام

 خواهد پذيرفت.

در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در شرايط احراز خريدار ) شرايط عمومي و اختصاصي ( در هرمرحله تا قبل از تحويل خودرو، ثبت نام  .20

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

 .مسئوليتي از بابت تحويل خودرو متوجه شركت نخواهد بود

 بر حاكم شده اعالم مقررات و و استاندارد زيست محيطياز بيمه شخص ثالث برابر آخرين سقف قانوني ابالغ شده  خودروهاي ثبت نامي، .21

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

 باشد. مي

https://sakha.epolice.ir/
https://sakha.epolice.ir/
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ه به الزام شركت ليزينگ به منظور انتخاب كارت طاليي در روش فروش نقدي، براي متقاضيان بصورت كامالً اختياري مي باشد . لذا با توج .22

ه همراه كارت طاليي ) بيمه بدنه ( خواهد ب به روش فروش اقساطيكاهش ريسک خطرات دوران بازپرداخت تسهيالت در عرضه خودرو 

 بود.

 تنظيم گرديده است. 23/06/1401مورخ   157061/60نامه اين بخشنامه بر مبناي مجوز صادره به شماره نامه  .23

  نقدي بخشنامه اختصاصيشرايط 

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

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

گردد و هيچگونه  روز به شماره شباي معرفي شده، مسترد مي 20شود و وجه مشتري حداكثر ظرف مدت  متقاضي كان لم يكن تلقي مي

 ي از بابت تحويل خودرو متوجه شركت نخواهد بودمسئوليت

  هاي ارسالي از طريق شماره مذكور صورت خواهد  باشد و كليه پيامک مي 300096440سامانه پيام كوتاه شركت ايران خودرو به شماره

 گرفت.

 مي باشد.   021-82272727  شماره تلفن مركز تماس ايران خودرو براي پاسخگويي در حين ثبت نام 

 اعتباري نقدي بخشنامه اختصاصيايط شر: 
  باشد. مي ليزينگ ايران خودروسند خودروهاي واگذار شده از طريق اين بخشنامه تا زمان پاس شدن تمامي چكها ، در رهن شركت 

 رياني امكان ثبت نام خواهند داشت كه داراي چكهاي عضو سيستمهاي فراگير و صياد ) بنفش رنگ ( و مشت "در اين روش فروش صرفا

شخص ثالت )به  يتواند از چكها فاقد هرگونه چک برگشتي باشند و چنانچه متقاضي فاقد چک شخصي جهت پرداخت اقساط باشد، مي

بايست پشت چک را دو امضاء نموده و به همراه  مي تقاضي خريد خودروعنوان ضامن( جهت پرداخت اقساط استفاده نمايد. در اينصورت م

 كه توسط دفاتر اسناد رسمي صادر گرديده است از مشتري دريافت نمايند . )پيوست( گواهي امضاء صادر كننده چک

يز صاحب چک نعات فردي در صورتيكه چكهاي اقساط توسط شخص ثالث ارائه گردد، عالوه بر دريافت مدارك اعالمي ، اطال نكته مهم :

 بايست به عنوان ضامن در سيستم ثبت گردد . مي

 پيش پرداخت، اعتبارسنجي شده و در صورت دارا بودن شرايط الزم، ادامه فرآيند فروش  واريزاينرو اطالعات صادر كننده چک پس از  از

و در صورت عدم  مشتريان اطال  رساني خواهد شدامكان پذير خواهد بود، همچنين نتيجه بررسي و اعتبارسنجي از طريق پيامک به 

 امكان اعتبارسنجي وجوه پرداختي مشتري به حساب ايشان استرداد خواهد شد.

 فيزيک چكهاي باز پرداخت اقساط با  "در اين بخشنامه امكان دريافت چک از شخص ثالث )اقوام درجه يک ،دو و ...( وجود دارد. ضمنا

 صرفاً از مشتري صاحب قرارداد دريافت خواهد شد .  "تاريخ قيد شده در بخشنامه 

 صادر كننده چک شخص ثالث )اقوام درجه يک ،دو و ...( در اين بخشنامه اشاره به صاحب قرارداد ندارد. نكته :

 ،اصول  لذا مشتري پوس از پرداخوت مانوده     فک رهن سند خودرو زودتر از موعد چک براي محصوالت اين بخشنامه امكانپذير خواهد بود

،  05/11/1390مجموعه سياست هاي پولي ، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور مصووب   9ماده  4اقساط و ساير ديون متعلقه طبق تبصره 

 اقدام به تسويه زودتر از موعد نمايد.

هنگوام و   قصد تسوويه زود  مشتريان محترماز آنجائيكه چک هاي خريدار قبل از سرسيد جهت وصول به بانک ارسال مي گردد، چنانچه  نكته:

 واريز مبالغ چک هاي ارائه شده قبل از تاريخ سررسيد آنها را داشته باشد كليه مسئوليت ها ، تبعات مالي و حقوقي احتمالي در خصوص صدور

رسواني   ضروريست نمايندگي هاي محترم در اين خصووص اطوال    لذاگواهينامه عدم پرداخت چک هاي موصوف بر عهده طرف دوم مي باشد. 

  مقتضي به مشتريان خود داشته باشند
 داشت خواهد وجود مشتري براي قرارداد از انصراف امكان خودرو، تحويل در تاخير بروز صورت در 
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  اعتبارينقدي اطالعات تكميلي در خصوص شرايط فروش : 

 .نمايند رساني اطال ( چک بصاح) مشتري به نام ثبت پيش انجام از قبل ذيل متن خصوص در محترم نمايندگان است قتضيم .1

 خودرو، خريد تسهيالتي اعتبار تاييد به مربوط اطالعات كسب منظور به مي دهد اختيار خودرو ايران شركت ليزينگ به مشتري .2

 آورد. اعتباري( بعمل موسسات ذي صالح )بانک ها و مراجع در موجود اطالعاتي بانک از را نياز مورد استعالمات

ز واريز وجه پيش پرداخت و انتخاب كد نمايندگي، جهت اعتبار سنجي و ثبت چک مي بايستي به نمايندگي انتخابي مشتريان محترم پس ا .3

خود مراجعه نمايند در غير اين صورت امكان اعتبار سنجي و ثبت چک در سيستم نمايندگي ميسر نخواهد بود، در ضمن چنانچه مشتري 

اعتبار سنجي تاييد نگردد وجه مشتري مسترد و مشتري در اين خصوص هيچگونه ادعايي وجه پيش پرداخت را واريز ولي به هر دليلي 

 نخواهد داشت.

 دريافت متقاضي از ايران خودروليزينگ شركت  وجه در شخصي چکمندرج در بخشنامه طي صدور  جدول برابر مبلغ تسهيالت قرارداد .4

 .شد خواهد

 بعالوه جاري گوياهاي مشابه اقساط و نقد مدارك وها  فرم )متقاضي از ،تتسهيال دريافت با مرتبط شده تكميل مدارك همزمان .5

 .گردد مي دريافت( پالك فک كالتنامهو

 مي تهيه ايران خودروليزينگ شركت  براي رسمي دفاتر در را پيوست نمونه مشابه "رهني سند تنظيم و پالك فک" وكالت مشتري .6

 .نمايد

نمايندگان شركت هاي  به اقدامات ساير انجام جهت پرونده قرارداد، سازي فعال و هوج واريز و نام ثبت مراحل انجام از سپ .7

 . تحويل شود فروشبازاريابي و  معاونت مطابق شرح درج شده در فرم خالصه پرونده، مستقر در (ليزينگ ايران خودرواعتبارسنج )

 ثبت هنگام حترمم نمايندگان لذاد. باش يم واگذاري لقاب اقساط صورت به خودرو دستگاهيك حداكثر فرد هر به فروش، طرح اين در .8

 دهند. قرار نظر مد را موضو  اين "احتم نام

 گردد. مي دريافت مشتري از ثبت نام هنگام تكميل  بخشنامه متن در شده قيد هاي تاريخ با اقساط بازپرداخت هاي چک .9

 .نمايد امضاء نيز)صادر كننده چک( خودرو خريد اصلي متقاضي ،نمايندگي بر عالوه خودرو خريد قرارداد فرم در .11

 در متن چک، نام متقاضي اصلي خريد خودرو و شماره رديف قرارداد و كد ملي وي ثبت گردد. "هنگام صدور چک حتما .11

 .باشد چک متن مندرجات اصالح منظور به ظهرنويسي و خوردگي قلم هرگونه فاقد مي بايست مشتريان از چک دريافتي .12

 سحر، يا فراگير مهرگستر، و مهر طاليي، جاري جام، سيبا، همراه، مانند: سپهر، حسابهاي سامانه صياد آنالين زا "حتما چک بايد .13

 .گردند صادر كشور، خصوصي بانكهاي كليه يا متمركز و جاري مسكن بانک حسابهاي
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وصول چک در موعد مقرر و صحت ) ضميمه بخشنامه ( در خصوص  تعهدات اجراي حسن ضمانت گواهيصادركننده چک با پر كردن  .14

چک ها و امضاي آنها تعهد مي نمايد و هرگونه ضرر و زيان ناشي از تاخير در پرداخت به موقع چک ها به عهده مشتري است و مطابق رويه 

 .شركت ايران خودرو دريافت خواهد شد

 .شود جامان بايستي نمايندگي توسط با گواهي امضاء محضري آن تطابق و چک صادركننده امضا .15

 هزينه و ديركرد خسارت اخذ و تعهدنامه وفق حقوقي، اقدام ضمن شركت ايران خودرو سررسيد، زمان وصول چک در عدم صورت در .16

 .كرد خواهد ساقط اعتبار درجه از را مذكور خودروهاي طاليي كليه كارت و گارانتي و كرد خواهد عمل وصول

 احتمالي مشكالت بروز و جرايم تعلق از اجتناب منظور به مي نمايد تعهد تريمش قرارداد موضو  چک وجه برداشت عدم درصورت .17

ازشركت ايران خودرو پيگيري نمايد و نسبت به  چک، رسيد سر زمان از روز كاري10حداكثر گذشت پس از را برداشت عدم مراتب

 پرداخت مبلغ چک پرداخت نشده اقدام نمايد.

 بامداد اوليه ساعات بانكي در كلرينگ سيستم طريق از و مكانيزه بصورت راردادق موضو  چک وجه وصول اينكه به توجه با .18

 خود نياز مورد موجودي تامين به ارسالي نسبت چک ازسررسيد قبل يک روز مكلفند مشتريان لذا مي پذيرد صورت روزسررسيد

 .نمايند اقدام

 پرداختي مبالغ ازاي به تاخير سود "صرفا و ندارد وجود چک زمان تغيير امكان شركت، جانب از خودرو تحويل در تاخير صورت در .19

 .شود مي پرداخت مشتري،

 .شود صادر فروش نمايندگي حضور در و نمايندگي محل در بايد خودرو چک اقساط .21

 امضاء با پرداخت چک روي امضاء تطابق و كند ثبت مشتري از مدارك دريافت رسيد فرم روي راچک  مشخصات است موظف نماينده .21

 .است نمايندگي متوجه خصوص اين در قصور گونههر و است نمايندگي عهده به محضري امضايگواهي  و قرارداد فرم يرو

 و گيرد يم قرار ايران خودروليزينگ  شركت رهن در و مشتري نام به ،اعتباري فروش شرايط با واگذاري خودروي شناسنامه و اسناد .22

 .بود واهدخ مشتري عهده به خودرو وجوه ليهك پرداخت اتمام از پس خودرو رهن فک هزينه

 برابر ...( و سيستم در دار مدت چک ثبت نقدي، وجه واريز) مشتري مدارك ارسال كه گيرد مي تعلق هايي پرونده به تنها تاخير سود .23

 .باشد گرفته صورت بخشنامه اين شرايط

 .ندارند را وركش از خروج مجوزچک،  كامل وصول زمان تا اعتباري شرايط با خودروهاي .24

 .باشد مي نمايندگي بعهده احتمالي هايمغايرت و عواقب و بوده نمايندگي بعهده مشتري هاي چک حساب شماره صحيح ثبت .25

( به همراه در وجه شركت ليزينگ ايران خودرو دريافت پرونده در سازمان فروش منوط به ارائه چک دهم )چک كارت طاليي سه ساله .26

 پرونده مي باشد.

و  0912-5062834همچنين  و 021-44695171 - 021-44695161 احتمالي سواالت به پاسخگويي جهت يسنج اعتبار تماساي ه شماره .27

 .مي باشد 3433261-0911

 مدارك مورد نياز روش اعتباري  :

 امضاء  قرارداد فروش اقساطي .1

 ( 2گواهي ضمانت حسن اجراي تعهدات ) فرم شماره  .2

 ادر كننده چکگواهي امضاء محضري متقاضي / ص .3

 تكميل و امضاء شده( 5)فرم شماره  نحوه محاسبه و شرايط اعطاي تسهيالت فروش اقساطي به متقاضي .4

دفاتر الكترونيكي قضايي و يا از طريق سامانه فرم ثنا از ارائه پرينت فرم ثنا براي تسهيالت گيرنده / صادركننده چک )در صورت نداشتن  .5

 الكترونيكي قضايي تهيه شود(

 (رسميرو دريافت از دفات  8لتنامه فک پالك )تكميل فرم شماره وكا .6

 تكميل و امضاء شده( 11)فرم شماره  چک فرم رضايت نامه اعتبار سنجي فروش اقساطي متقاضي/صادركننده .7
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 (كليک كنيد) فوق در سايت ايران خودرو معرفي شده است يها و تجهيزات خودرو ويژگي
(www.ikco.ir/fa/productlist.aspx) 

وا و   و  صر ت انتخيب اين آپ ن و  مشحلي عبل از  ا يز  جي ،  جرو  5Sهييمي پرشش نينر سشاميك بشاو خرو  و  بيخرو    امكيق انتخيب  نگ :1نكتي 

  ييل بي  ا يزو نق و اضيفي خراه  ش .  0.00099.00اختيي و، مبلغ  

 .م تشو متعه  بي پشواخت ميبي التفي ت م  بيش بيمي، ميلييت   سييش الزاميت عينرن ،  عيمت و  صر ت افزايش :2نكتي 

هيو غيش نيم و  سييتن    از ثبتاع ام نميي sale.iranecar.com آو سبي  از طشيق سييت فش   اينتشنت متقيضييق خشي  محصرالت ايشاق خرو    :3نكتي 

 معتبش   بي آو س م يبي، پشهيز نميين .

 96.000.000معيول  انتخيب تمييل بي بروه   و  صر ت اختيي و بصر ت  يمالً بي و      فش   نق و  يك ستي ه پالساشتشاك طالي  اختيي و انتخيب  :4نكتي

  خراه  ش  . اضيفي خرو   مبلغ بي   ييل

 

 از طشيق ليزينگ ايشاق خرو   )  يژه متقيضييق عيوو ( 1401 مهش – S5هييمي اعتبي و  نق و فش   ج  ل ششايط

 بيش ( )مبيلغ بش حسب  ييل م 

 شرايط فروش اعتباري  شرح خودرو و قيمت مصوب

 شرح خودرو
كد كالس 

 خودرو

رنگ قابل 

 عرضه

قيمت مصوب 

 فروش
 مبلغ وديعه اول

تعداد 

 چک
 كهاتاريخ چ مبلغ هر چک

برنامه 

 فروش

موعد 

 تحويل

تر برشي ژ  S5هييمي 

 اترميتيك بي گيشبكس 

AT6 

52201 

سفي ، م ك  

متيليك، 

خي ستشو 

متيليك، نقشه او 

متيليك، ذغيل  

 متيليك

 460.460.000 فقره  9 4.941.670.000 7.941.670.000

10/11/1401 

10/03/1402 

10/07/1402 

10/11/1402 

10/03/1403 

10/07/1403 

10/11/1403 

10/03/1404 

10/07/1404 

103659 

حداكثر 

روزه  30

)از 

تاريخ 

ارائه و 

تاييد 

نهايي 

 (چكها

 (كليک كنيد) فوق در سايت ايران خودرو معرفي شده است يها و تجهيزات خودرو ويژگي
)www.ikco.ir/fa/productlist.aspx( 

 

 1401مهش  – S5 هييمي  نق وج  ل ششايط فش   

 بيش ( )مبيلغ بش حسب  ييل م 

 ششح خرو  
 الس 

 خرو  
 مرع  تحريل بشنيمي فش   عيمت مصرب فش   عشضيهيو عيبل    نگ

بي  ر برشي ژ اترميتيكت S5  هييمي 

 AT6 گيشبكس 
52201 

 نقشه اومتيليك،  خي ستشو، م ك  متيليك، سفي 

 ذغيل  متيليك متيليك،
   زه 30 103658 7.941.670.000

https://www.ikco.ir/fa/ProductList.aspx
https://www.ikco.ir/fa/ProductList.aspx
http://www.ikco.ir/fa/productlist.aspx
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 رو   از متقيض  و ييفت م  گشوو . ييل بيبت هزيني تشهين خ 4.360.000مطيبق اعالم  اهر  نيجي مبلغ  :1نكتي 

بي ترجي بي الزام شش ت ليزينگ بي منظر   يهش  يسك خطشات و  اق بيزپشواخت تسهيالت و  عشضي خرو   بي     : رضيح چك  ي ت طالي ت :2نكتي 

 بروه  ي متقيض   ييل 96.000.000معيول ملبغ  ي ت طالي  يك ستي ه پالس و  سيل ا ل  طالي  ) بيمي ب ني ( خراه  برو. بي همشاه  ي ت فش   اعسيط 

 جمعيً بي  ،بيبت تشهين خرو  بييست بي همشاه هزيني و ييفت   اهر  نيجي  م  محتشم

گ ايشاق خرو   پشواخت   بي همشاه سييش م ا ك ا ائي نميي  . همچنين بصر ت نق و   و  عيلب چك بينك  و   جي شش ت ليزين  ييل 100.360.000مبلغ 

  صيو    بي همشاه سييش چكهي بي نميين گ  تحريل نميي . 20/07/1402بي سش سي    ييل 00.0000.230مبلغ بيبت  ي ت طالي  سيل و م   سرم ، چك  بي 

وا و   و  صر ت انتخيب اين آپ ن و  مشحلي عبل از  ا يز  جي ،  جرو  5Sهييمي و  و پرشش نينر سشاميك بشاو خر بيخرو    امكيق انتخيب  نگ :3نكتي 

  ييل بي  ا يزو نق و اضيفي خراه  ش . 99.000.000اختيي و، مبلغ 

  و  صر ت افزايش عيمت بيمي، ميلييت   سييش الزاميت عينرن ، م تشو متعه  بي پشواخت ميبي التفي ت م  بيش . :4نكتي 

هيو غيش نيم و  سييتاع ام نميين    از ثبت sale.iranecar.com آو سبي  از طشيق سييت فش   اينتشنت متقيضييق خشي  محصرالت ايشاق خرو    :5نكتي 

 معتبش   بي آو س م يبي، پشهيز نميين .
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