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 روايران خود محترم مجاز نمايندگي هاي :به              

 ( 1401)مهر   -ويژه طرح حمايت از خانواده و جواني جمعيت   S5طرح فروش نقدي و فروش نقدي اعتباري هايما موضوع: 

 

 "در منزل ميسر است sale.iranecar.comبا عنايت به اهميت سالمت متقاضيان محترم، تاكيد مي گردد امكان ثبت نام از طريق سايت "

 با سالم و احترام

از سوي مجلس شوراي اسالمي،  امكان  24/08/1400حمايت از خانواده و جواني جمعيت در تاريخ  رساند در راستاي ابالغ قانوناطالع ميبه 

  5Sهايما  خودروي اعتباريشرايط فروش نقدي و نقدي اند، ثبت نام براي مادراني كه فرزند دوم و مابعد آنها پس از تاريخ قانون مذكور متولد شده
 نمايد:جدول صفحه انتهايي بخشنامه ارائه مي را با شرايط  روزه 30موعد تحويل با 

 اهم شده است. فر esale.ikco.irبر اساس جدول انتهايي بخشنامه از طريق سايت شركت ايران خودرو به نشاني 

توانند با مراجعه به ساايت فاروش اند نيز مينشدههاي قبلي موفق به واريز وجه مادران محترمي كه درطرحرساند همچنين به اطالع مي

 بدون قرعه كشي اقدام نمايند. نامنسبت به ثبت esale.ikco.ir شركت ايران خودرو به نشاني اينترنتي
اعالماي در در اين طرح قيمت خودرو در هر دوروش نقدي و اعتباري بر اساس قيمت مصوب زمان ثبت نام و مبالغ وديعه اولياه و ككهااي : 1نكته 

 باشد.جداول انتهايي بخشنامه بوده ، وليكن در صورت افزايش بيمه، ماليات و ساير الزامات قانوني، مشتري متعهد به پرداخت مابه التفاوت مي

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

 تاريخ شروع و مهلت ثبت نام:         

 بوده و تا تكميل ظرفيت ادامه خواهد داشت. 06/07/1401صبح  روز كهارشنبه مورخ  10ساعت زمان شروع اين طرح از 

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

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

 :مراحل ثبت نام و واريز وجه با شرايط نقدي 

نسبت به انتخاب محصول مورد نظر خود  sale.iranecar.comمتقاضي با مراجعه به سامانه يكپاركه تخصيص خودرو به آدرس  مرحله اول :

 انتقال داده مي شود . esale.ikco.irاقدام نموده وسپس به سايت فروش اينترنتي ايران خودرو به آدرس 

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

 تواند نسبت به ايجاد / ويرايش پروفايل اقدام نمايد . العات هويتي هدايت شده و مياط

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

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

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

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

 وجه مي نمايد، واريز وجه صرفاً به صورت اينترنتي بوده و به وجوه واريزي از طريق غير سايت مذكور ترتيب اثري داده نمي شود. 

باشد و ليكن با ز وجه در يك تراكنش از طريق كليه كارتهاي بانكي داراي قابليت پرداخت مبلغ اين خودرو،  ميسر ميامكان واري :مرحله كهارم

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

 ينان حاصل نمايند.پرداخت كارت بانكي خود اطم

 انتخاب رنگ خودرو در مرحله واريز وجه و توسط مشتري صورت خواهد گرفت.
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بايست پس از مرحله واريز وجه خودرو مطابق با جدول شرايط بخشنامه، نسبت به انتخاب كد نمايندگي مطابق با متقاضي مي مرحله پنجم:

استان محل سكونت )آدرس و كدپستي( و شركت بيمه گر از طريق پنل كاربري در سايت فروش اينترنتي ايران خودرو به نشاني 

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

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

 عدم ثبت اطالعات صحيح را تعهد نمايد.

 نقدي اعتباري:مراحل ثبت نام و واريز وجه با شرايط 

مورد نظر خود  نسبت به انتخاب محصول sale.iranecar.comسامانه يكپاركه 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 اقدام 

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

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

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

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

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

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

  بوده و به وجوه واريزي از طريق غير سايت مذكور ترتيب اثري داده نمي شود.به صورت اينترنتي  واريز وجه صرفاً مي نمايد، 

باشد و ليكن با واريز وجه در يك تراكنش از طريق كليه كارتهاي بانكي داراي قابليت پرداخت مبلغ اين خودرو،  ميسر مي امكان مرحله كهارم:

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

 د اطمينان حاصل نمايند.پرداخت كارت بانكي خو

 انتخاب رنگ خودرو در مرحله واريز وجه و توسط مشتري صورت خواهد گرفت.

بايست پس از مرحله واريز پيش پرداخت مطابق با جدول شرايط بخشنامه، نسبت به انتخاب كد نمايندگي مطابق با استان متقاضي مي مرحله پنجم:

اقدام  esale.ikco.irر از طريق پنل كاربري در سايت فروش اينترنتي ايران خودرو به آدرس محل سكونت )آدرس و كدپستي( و شركت بيمه گ

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

 انتخاب رنگ خودرو در مرحله واريز وجه و توسط مشتري صورت خواهد پذيرفت. :ششممرحله 

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

 ثبت اطالعات صحيح را تعهد نمايد.

گردد. در صورت ارسال ميپس از انجام واريز وجه و قبل از ايجاد قرارداد اطالعات مادران واريز وجه نموده به سازمان ثبت احوال مرحله هشتم:

اختي عدم احراز شرايط تولد فرزند دوم و ما بعد، براساس ابالغيه مجلس شوراي اسالمي، ثبت نام متقاضي در هر مرحله غير فعال شده و وجوه پرد

 روز كاري به متقاضي مسترد مي گردد. 20ظرف مدت 

عقاد قرارداد فروش اقساطي، ارائه ككها و تكميل فرمهاي مربوط به شركت ليزينگ متقاضي با مراجعه به نمايندگي انتخابي، نسبت به انمرحله نهم:

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

تسهيالت گيرنده، وكالتنامه فك پالک، رضايت نامه اعتبار سنجي فروش اقساطي ، ارائه پرينت فرم ثنا براي تسهيالت فروش اقساطي به متقاضي

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

 

 

 

  :شرايط عمومي بخشنامه 
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 گيرد. به هر كد ملي فقط يك دستگاه خودرو تعلق مي .1

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

 شركت ايران خودرو روش نقدي ميباشد.

 ثبت نام براي مشتريان حقوقي ميسر نخواهد بود.  .3

 در اين بخشنامه از زمان واريز وجه تا تحويل خودرو سود مشاركت و انصراف پرداخت نخواهد شد. .4

 نمايندگي كه در مرحله ثبت نام توسط متقاضي انتخاب مي گردد بايد با آدرس و كد پستي متقاضي در يك استان باشد.كد  .5

براي دريافت كد كاربري و كلمه عبور، الزم است شماره تلفن و شماره شباي معرفي شده بايد به نام فرد متقاضي باشد. بديهي است تبعات  .6

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

 باشد.ماه مي 18حداقل فاصله از آخرين خريد )ثبت نام يا تحويل خودرو( از شركت هاي ايران خودرو و ساير خودروسازان  .7

 مي باشد.نام در اين طرح براي متقاضيان داراي پالک انتظامي فعال )نصب برروي خودروهاي سواري با كاربري شخصي( ميسر ثبت .8

 باشد. ارائه گواهينامه رانندگي حداقل پايه سوم معتبر )عدم انقضاي تاريخ اعتبار( الزامي مي .9

 پذيرد.نام، صورت ميساعت بعد از اتمام ثبت 24تأييد كنترل گواهينامه متقاضيان حداكثر  نكته:

ال فاقد گواهينامه رانندگي حداقل پايه سوم معتبر)عدم متقاضياني كه فاقد هر يك از شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در بخشنامه ) مث .10

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 

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

گردد و در مراجعه به ماه از زمان تحويل در صورت عدم مراجعه به نمايندگي براي دريافت سرويس اوليه باطل مي 5پس از گارانتي خودرو  .11

 كيلومتري خودرو نيز الزامي است.  1000نمايندگي كاركرد حداقل 

 .وجود ندارد امكان صلح در قرارداد و نقل و انتقال خودرو حتي به صورت وكالتى مطابق با مصوبات كميته خودرو .12

 بر حاكم شده اعالم مقررات و خودروهاي ثبت نامي، از بيمه شخص ثالث برابر آخرين سقف قانوني ابالغ شده و استاندارد زيست محيطي .13

التفاوت كشور در زمان تحويل خودرو، برخوردار خواهد بود و در صورت افزايش قيمت بيمه شخص ثالث، مشتري متعهد به پرداخت مابه

 . باشدمي

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 .14

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

 سامانه در مشتريان آدرس و فردي اطالعات روزرسانيبه 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 روزرسانيبه

https://sakha.epolice.ir تصوير پست اداره توسط تائيد از پس و نموده اقدام خود اطالعات آخرين يا ثبت و روزرسانيبه 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 پالک نمي گردد. همچنين ارائه درستي به شماره گذاري نياز مورد اطالعات 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

روز خواهد بود. بديهي است در صورت عدم ارائه مدارک در مهلت تعيين شده  7حداكثر مهلت تكميل و ارائه مدارک و ككها به نمايندگي  .15

گردد موعد تحويل خودروي كان لم تكن تلقي و وجه ايشان مسترد خواهد شد. تأكيد ميروز ، قرارداد متقاضي  10و پس از گذشت زمان 

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

 درصد ساليانه 30در صورت بروز هرگونه تاخير احتمالي در تحويل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، معادل  .16

 ماهانه(، خسارت تاخير به صورت روز شمار محاسبه و مطابق ضوابط قابل پرداخت خواهد بود. درصد2.5)

https://sakha.epolice.ir/
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لزم به در صورتي كه پس از امضاي قرارداد في مابين با مشتري بر حسب ضرورت ويا الزامات قانوني و يا لزوم رعايت استانداردهاي اجباري، شركت م .17

خودرو گردد و يا تغييري در برخي از قطعات خودرو ايجاد شود، ضمن اطالع رساني مراتب مذكور،  نصب تجهيزات و يا لوازم اضافي)آپشن( بر روي

 هاي اجرايي قانوني حمايت از مصرف كنندگان خودرو صورت خواهد پذيرفت.فراخوان تكميل وجه براساس ضوابط و آيين نامه

ومي و اختصاصي ( در هرمرحله تا قبل از تحويل خودرو، ثبت نام در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در شرايط احراز خريدار ) شرايط عم .18

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

 مسئوليتي از بابت تحويل خودرو متوجه شركت نخواهد بود

كشور در زمان  بر حاكم شده اعالم مقررات و بر آخرين سقف قانوني ابالغ شده و استاندارد زيست محيطيخودروهاي ثبت نامي، از بيمه شخص ثالث برا .19

 باشدالتفاوت ميتحويل خودرو، برخوردار خواهد بود و در صورت افزايش قيمت بيمه شخص ثالث، مشتري متعهد به پرداخت مابه

صورت كامالً اختياري مي باشد . لذا با توجه به الزام شركت ليزينگ به منظور انتخاب كارت طاليي در روش فروش نقدي، براي متقاضيان ب .20

 كاهش ريسك خطرات دوران بازپرداخت تسهيالت در عرضه خودرو به روش فروش اقساطي به همراه كارت طاليي ) بيمه بدنه ( خواهد بود

 تنظيم گرديده است. 23/06/1401مورخ   157061/60اين بخشنامه بر مبناي مجوز صادره به شماره نامه  .21

 شرايط اختصاصي بخشنامه نقدي 

 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

 مسئوليتي از بابت تحويل خودرو متوجه شركت نخواهد بود

  ق شماره مذكور صورت خواهد گرفت.هاي ارسالي از طريباشد و كليه پيامكمي 300096440سامانه پيام كوتاه شركت ايران خودرو به شماره 

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

 :شرايط اختصاصي بخشنامه نقدي اعتباري 

  باشد.خودرو ميسند خودروهاي واگذار شده از طريق اين بخشنامه تا زمان پاس شدن تمامي ككها ، در رهن شركت ليزينگ ايران 

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

تواند از ككهاي شخص ثالت )به فاقد هرگونه كك برگشتي باشند و كنانچه متقاضي فاقد كك شخصي جهت پرداخت اقساط باشد، مي

بايست پشت كك را دو امضاء نموده و به همراه پرداخت اقساط استفاده نمايد. در اينصورت متقاضي خريد خودروميعنوان ضامن( جهت 

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

ه گردد، عالوه بر دريافت مدارک اعالمي ، اطالعات فردي صاحب كك نيز در صورتيكه ككهاي اقساط توسط شخص ثالث ارائ نكته مهم :

 بايست به عنوان ضامن در سيستم ثبت گردد .مي

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

نتيجه بررسي و اعتبارسنجي از طريق پيامك به مشتريان اطالع رساني خواهد شد و در صورت عدم امكان پذير خواهد بود، همچنين 

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

 رداخت اقساط با فيزيك ككهاي باز پ "در اين بخشنامه امكان دريافت كك از شخص ثالث )اقوام درجه يك ،دو و ...( وجود دارد. ضمنا

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

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

 لذا مشتري پاس از پرداخات ماناده اصال  ر خواهد بود،فك رهن سند خودرو زودتر از موعد كك براي محصوالت اين بخشنامه امكانپذي

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

 اقدام به تسويه زودتر از موعد نمايد.

هنگاام و  قصد تساويه زودمشتريان محترم از آنجائيكه كك هاي خريدار قبل از سرسيد جهت وصول به بانك ارسال مي گردد، كنانچه  نكته:

 واريز مبالغ كك هاي ارائه شده قبل از تاريخ سررسيد آنها را داشته باشد كليه مسئوليت ها ، تبعات مالي و حقوقي احتمالي در خصوص صدور
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ضروريست نمايندگي هاي محترم در اين خصاوص اطاالع رسااني  لذاداخت كك هاي موصوف بر عهده طرف دوم مي باشد. گواهينامه عدم پر

  مقتضي به مشتريان خود داشته باشند
 داشت خواهد وجود مشتري براي قرارداد از انصراف امكان خودرو، تحويل در تاخير بروز صورت در 

 اعتباري : اطالعات تكميلي در خصوص شرايط فروش نقدي 

 نمايند. رساني مشتري )صاحب كك( اطالع به نام ثبت پيش انجام از قبل ذيل متن خصوص در محترم نمايندگان است مقتضي .1

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

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

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

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

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

 نخواهد داشت.
 شد. خواهد متقاضي دريافت از ت ليزينگ ايران خودروشرك وجه شخصي در جدول مندرج در بخشنامه طي صدور كك برابر مبلغ تسهيالت قرارداد .4

 بعالوه جاري مشابه گوياهاي اقساط و نقد مدارک فرم ها و متقاضي) از تسهيالت، دريافت با مرتبط شده تكميل مدارک همزمان .5

 .گردد مي پالک( دريافت فك وكالتنامه

 نمايد مي تهيه شركت ليزينگ ايران خودرو براي رسمي دفاتر در را پيوست نمونه مشابه "رهني سند تنظيم و پالک فك"وكالت  مشتري .6

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

 . تحويل شود بازاريابي و فروش معاونت مطابق شرح درج شده در فرم خالصه پرونده، مستقر در ليزينگ ايران خودرو()

 ثبت هنگام محترم نمايندگان باشد. لذامي واگذاري قابل اقساط صورت به خودرو يكدستگاه حداكثر فرد هر به فروش، طرح اين در .8

 قرار دهند. نظر مد را موضوع اين "حتما نام

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

 نمايد. امضاء خودرو )صادر كننده كك(نيز خريد اصلي متقاضي نمايندگي، بر عالوه خودرو خريد قرارداد فرم در .10

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

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

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

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

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

 .شركت ايران خودرو دريافت خواهد شد

 .شود انجام بايستي نمايندگي توسط ضريبا گواهي امضاء مح آن تطابق كك و صادركننده امضا .15

 هزينه و ديركرد خسارت اخذ و تعهدنامه وفق حقوقي، اقدام ضمن شركت ايران خودرو سررسيد، زمان وصول كك 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 مشتري قرارداد موضوع كك وجه برداشت عدم درصورت .17

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

 پرداخت مبلغ كك پرداخت نشده اقدام نمايد.
مي  صورت روزسررسيد بامداد اوليه ساعات بانكي در كلرينگ سيستم طريق از و مكانيزه بصورت قرارداد موضوع كك وجه وصول اينكه به توجه با .18

 .نمايند اقدام خود نياز مورد موجودي تامين به ارسالي نسبت كك ازسررسيد قبل يك روز مكلفند مشتريان لذا پذيرد

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

 .مي شود پرداخت مشتري،

 .شود فروش صادر نمايندگي حضور در و نمايندگي محل در خودرو بايد كك اقساط .20

 امضاء پرداخت با كك روي امضاء تطابق و كند ثبت مشتري از مدارک دريافت رسيد فرم روي مشخصات كك را است موظف نماينده .21

 .است نمايندگي متوجه خصوص اين در قصور هرگونه و است نمايندگي عهده به محضري و گواهي امضاي قرارداد فرم روي

مي  قرار ليزينگ ايران خودرو شركت رهن در و مشتري نام به اعتباري، فوري فروش شرايط با واگذاري خودروي شناسنامه و اسناد .22

 .بود عهده مشتري خواهد به خودرو وجوه كليه پرداخت اتمام از پس خودرو رهن فك هزينه و گيرد

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

 .باشد گرفته صورت بخشنامه اين شرايط

 ندارند. را كشور از خروج كامل كك، مجوز وصول زمان تا اعتباري شرايط با خودروهاي .24

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

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

 پرونده مي باشد.

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

 مي باشد .  0911-3433261

 :  مدارک مورد نياز روش اعتباري 

 امضاء  قرارداد فروش اقساطي .1

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

 گواهي امضاء محضري متقاضي / صادر كننده كك .3

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

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

 الكترونيكي قضايي تهيه شود(

 سپس مراجعه به دفترخانه و دريافت اصل كالتنامه( 8وكالتنامه فك پالک )تكميل فرم شماره  .6

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

 

دارد و در صورت انتخاب اين آپشن در مرحله قبل از واريز وجه، وجود  5Sهايما پوشش نانو سراميك براي خودروي  باخودرو  امكان انتخاب رنگ :1نكته 

 ريال به واريزي نقدي اضافه خواهد شد. 99.000.000اختياري، مبلغ 

 مابه التفاوت مي باشد. در صورت افزايش قيمت بيمه، ماليات و ساير الزامات قانوني، مشتري متعهد به پرداخت :2نكته 

هاي غير نام در سايتاقدام نمايند و از ثبت sale.iranecar.com آدرسبه  از طريق سايت فروش اينترنتيمتقاضيان خريد محصوالت ايران خودرو  :3نكته 

 معتبر و با آدرس مشابه، پرهيز نمايند.

 96.000.000معادل انتخاب  تمايل به بصورت كامالً اختياري بوده و در صورت به در روش فروش نقدي  يك ستاره پالساشتراك طاليي اختياري انتخاب  :4نكته

  به مبلغ خودرو اضافه خواهد شد .  ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باشد()مبالغ بر حسب ريال مي1401مهر  – S5هايما  جدول شرايط فروش نقدي 

 شرح خودرو
كالس 

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

 AT6 52201 توربوشارژ اتوماتيك با گيربكس  S5  هايما 
 سفيد، مشكي متاليك، خاكستري متاليك،

 نقره اي متاليك، ذغالي متاليك 
.00007.941.67  روزه 30 103660 

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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 ) ويژه متقاضيان عادي ( از طريق ليزينگ ايران خودرو 1401مهر  – S5هايما جدول شرايط فروش نقدي اعتباري 

 باشد(حسب ريال مي)مبالغ بر 

 شرايط فروش اعتباري  شرح خودرو و قيمت مصوب

 شرح خودرو
كد كالس 

 خودرو

رنگ قابل 

 عرضه

قيمت مصوب 

 فروش

مبلغ پيش 

 پرداخت
 تعداد كك

مبلغ هر 

 كك
 تاريخ ككها

برنامه 

 فروش

موعد 

 تحويل

توربوشارژ  S5هايما 

 اتوماتيك با گيربكس 

AT6 

52201 

سفيد، مشكي 

متاليك، 

خاكستري 

متاليك، نقره اي 

متاليك، ذغالي 

 متاليك

 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 

103661 

حداكثر 

روزه  30

)از 

تاريخ 

ارائه و 

تاييد 

نهايي 

 (ككها

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

 

 ودرو از متقاضي دريافت مي گردد .ريال بابت هزينه ترهين خ 4.360.000مبلغ مطابق اعالم راهور ناجا  :1نكته 

با توجه به الزام شركت ليزينگ به منظور كاهش ريسك خطرات دوران بازپرداخت تسهيالت در عرضه خودرو به روش : وضيح چك كارت طالييت :2نكته 

 بوده كه متقاضي ريال 96.000.000معادل ملبغ كارت طاليي يك ستاره پالس در سال اول  به همراه كارت طاليي ) بيمه بدنه ( خواهد بود. فروش اقساطي

بصورت نقدي و در قالب چك بانكي در وجه  ريال 100.360.000مبلغ بابت ترهين خودرو، جمعاً به بايست به همراه هزينه دريافتي راهور ناجا مي محترم

با  ريال .00.0000230مبلغ شركت ليزينگ ايران خودرو پرداخت و به همراه ساير مدارك ارائه نمايد . همچنين بابت كارت طاليي سال دوم و سوم ، چكي به 

 صادر و به همراه ساير چكها به نمايندگي تحويل نمايد.  20/07/1402سررسيد 

دارد و در صورت انتخاب اين آپشن در مرحله قبل از واريز وجه ، وجود  5Sهايما پوشش نانو سراميك براي خودروي  باخودرو  كان انتخاب رنگام :3نكته 

 ريال به واريزي نقدي اضافه خواهد شد. 99.000.000اختياري، مبلغ 

  متعهد به پرداخت مابه التفاوت مي باشد. در صورت افزايش قيمت بيمه، ماليات و ساير الزامات قانوني، مشتري :4نكته 

هاي نام در سايتاقدام نمايند و از ثبت sale.iranecar.com آدرسبه  از طريق سايت فروش اينترنتيمتقاضيان خريد محصوالت ايران خودرو  :5نكته 

 غير معتبر و با آدرس مشابه، پرهيز نمايند.

 

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

 مي باشد 06/07/1401 كهاشنبه روزصبح  10ساعت 
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