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 ايران خودرو محترم مجاز نمايندگي هاي: به

 محصوالت ايران خودرو فوق العاده فروشطرح  چهارممرحله  :موضوع 

  

  "محترم تاكيد مي گردد امكان ثبت نام از طريق سايت در منزل ميسر استبا عنايت به اهميت سالمت مشتريان "
  با سالم و احترام  
ساند    شتريان محترم و نمايندگيهاي مجاز مي ر شركت ايران خودرو در   بدينوسيله به اطالع كليه م

خواهد  محصوالت خود را اجراح فروش فوق العاده طر چهارممرحله  راستاي پاسخ به نياز بازار خودرو
ضياني .نمود شته اند قبلي هايطرحدركه متقا شرايط اين در  وانندتمي ثبت نام و واريز وجه ندا طرح با 

  .نام نمايند ثبتدريافت كد كاربري و كلمه عبوربا  يلذ
   .خواهد بودماهه  3حداكثر  خودروها موعد تحويل  و بوده قيمت قطعيطرح اين  در
  

 تاريخ و نحوه ثبت نام: 

ــرح     ــادهط ــع ــوق ال ــروش ف ــه 3(ف ــاه ـــو)م ــحص ــودرو م ــران خ ــدول الت اي ــق ج ــاب ــط ــلم    ذي
روز كاري  3حداكثر  ادامه خواهد داشت. 99-07-61شنبه مورخ چهار روز شروع و تا  99-07-41شنبه مورخ دو روزاز  

  خبان اعالم خواهد گرديد.كشي برگزار و اسامي منتقرعهنام،پس از پايان ثبت 
شنامه مطابق با سايت فروش اينترنتي از الزامات  4249شماره  بخ   دريافت كد كاربري و كلمه عبور قبل از ثبت نام در 

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

  
 :فرآيند ثبت نام 

ضي، با وارد نمودن  اول :له مرح صفحه ثبت نام خود وارد،كد كاربري و كلمه عبور خودمتقا شود و خودرو را انتخاب  به  مي 
  مي نمايد.

  .اعالم مي گردداسامي برندگان با حضور مراجع نظارتي  :دوم مرحله
  ك اعالم خواهد شد.انتخاب شدگان نهايي از طريق سايت فروش اينترنتي و ارسال پيام فهرست  مرحله سوم:

حله تا قبل از تحويل خودرو، رم در صورت مشاهده هرگونه  مغايرت در شرايط احراز متقاضي ( شرايط عمومي )در هر: 1نكته
هيچگونه مسئوليتي از بابت  وجه مشتري به حساب ايشان مسترد مي گردد و ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلقي مي شود و

  واهد بود.تحويل خودرو متوجه شركت نخ
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هيچگونه وجهي واريز نخواهد نمود و شرايط اخذ چك براي خريد قبل از اعالم اسامي انتخاب شدگان، مشتري  :2نكته
  محصوالت شركت ايران خودرو در اين طرح حذف گرديده است.

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

  مي باشد. واهينامه رانندگي خودرو (حداقل پايه سوم)و تصوير گصل املزم به ارائه متقاضي   .2

   مي باشد. ماه48سايپا در شركت هاي ايران خودرو و حداقل فاصله از آخرين خريد (ثبت نام يا تحويل خودرو)  .3

 .صورت وكالتى مطابق با مصوبات كميته خودرو وجود نداردحتي به امكان صلح و نقل و انتقال خودرو  .4

و الزم است از كارت هاي مربوط به خود را معرفي نمايد  (شماره شبا) بايد در هنگام ثبت نام، شماره حساب متقاضي . 5

  راي واريز وجه استفاده نمايد. همچنين شماره تلفن همراه معرفي شده بايد به نام خود متقاضي باشد.بانكي به نام خود ب

 ثبت نام براي مشتريان حقوقي ميسر نخواهد بود. .6

مي بايست با آدرس و كد پستي توسط متقاضي انتخاب مي گردد،مايندگي كه در مرحله دوم و در زمان واريز وجه كد ن .7

 متقاضي در يك استان باشد.

 انتقال حقوق ناشي از انتخاب شدن در قرعه كشي به اشخاص ثالث ممنوع است. .8

گردد و در  براي دريافت سرويس اوليه باطل ميه نمايندگي ماه از زمان تحويل در صورت عدم مراجعه ب 3گارانتي خودرو پس از  .9

 كيلومتري خودرو نيز الزامي است.1,000مراجعه به نمايندگي كاركرد حداقل 

باقى خواهد ماند و پس از تسويه  ايران خودرونزد شركت ،رهن هفروش خودرو تا پايان مدت يك سالو فاكتور سند  .10

 .گرامى خواهد گرديدحساب مشترى و فك رهن تحويل مشتريان 

 .ميسر نخواهد بودامكان ثبت نام (نصب برروي خودرو)  براي متقاضي داراي پالك فعال انتظامي  :1نكته

فعال باشند و در اين طرح انتظامي و يا داراي پالك  خودرو (حداقل پايه سوم) رانندگيكساني كه فاقد گواهينامه   :2نكته

نام دركليه طرح هاي فروش آتي محصوالت شركت سال امكان ثبت 3ثبت نام نمايند،ضمن كان لم يكن تلقي شدن ثبت نام تا 

  . ايران خودرو را نخواهند داشت
  در اين بخشنامه از زمان واريز وجه تا تحويل خودرو سود مشاركت و انصراف پرداخت نخواهد شد. :3نكته   
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  بخشنامه: اختصاصيشرايط 

 تحويل خودرو بر اساس اولويت بندي تعيين شده در قرعه كشي و ساير ضوابط ابالغي كميته خودرو خواهد بود. .1

در صورت ارائه يا درج آدرس پستي اشتباه توسط مشتري، به هيچ عنوان امكان تغيير آدرس وجود ندارد و كليه تبعات  .2

 اير و يا مفقود شدن مدارك خودرو، به عهده مشتري خواهد بود.ناشي از صدور پالك با كد شهر مغ

 از بيمه شخص ثالث برابر آخرين سقف قانوني ابالغ شده در زمان تحويل خودرو برخوردار خواهد بود. ،ثبت ناميخودروي  .3

  ي تعلق مي گيرد.در صورت عدم اقدام براي فك رهن، پس از يك سال توسط مشتري، جرايم تاخير مطابق ضوابط به حساب مشتر .4

مراجعه به سايت از وضعيت مشتري مكلف است با ،از طريق سايت ايران خودرو انتخاب شدگانپس از اعالم اسامي  . 5

 (انتخاب يا عدم انتخاب خود در قرعه كشي) مطلع گردد.خود  نامثبت

  درصــد ســاليانه 36 معادل، در صــورت بروز هرگونه تاخير احتمالي در تحويل خودرو برابر ضــوابط مندرج در قرارداد .6

 درصد ماهيانه)، جريمه تاخير به صورت روز شمار محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود. 3(

ريال از ثمن معامله توسط مشتري، تا مدت يك سال پرداخت 10,000,000بر اساس شرايط مندرج در جدول ذيل، مبلغ .7

دت در رهن شركت قال خودرو به غير، خودرو به همان منخواهد شد و به ازاي مبلغ دين و تعهد مشتري بابت عدم انت

را در اختيار خودروساز بوده و خريدار نمي تواند قبل از موعد مذكور آن  شرط مدت در اين بند، صرفاًقرار خواهد گرفت.

 .ايدپرداخت نمايد.پس از گذشت مدت يكسال،مشتري مي تواند نسبت به فك رهن خودرو مطابق با ضوابط شركت اقدام نم

 امكان انصراف از ثبت نام اوليه جهت شركت درقرعه كشي فروش فوق العاده تا قبل از زمان برگزاري قرعه كشي مهيا مي باشد. .8

ارسالي از طريق شماره مذكور  پيامك هايمي باشد و كليه  300096440سامانه پيام كوتاه شركت ايران خودرو به شماره  .9

 صورت خواهد گرفت.

وجه خودرو را از طريق  سايت  مي بايست  پس از اعالم  انتخاب شدگان و دريافت پيامك روز 5 ظرف متقاضي: نكته

  .خواهد شد كان لم يكن تلقيدر غير اين صورت ثبت نام ايشان   واريز نمايد esale.ikco.ir :ايران خودرو  به آدرس
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  : رنگ خودروهاي تحويلي از ميان رنگهاي قابل عرضه و بر اساس قرعه كشي تعيين خواهد شد.1نكته

  واريز وجه به انتخاب مشتري وجود خواهد داشت. مرحله: امكان انتخاب كارت طاليي در2نكته
  

 sale.ikco.ireزمان فعال سازي اين بخشنامه بر روي سايت 

  مي باشد. 41/07/99شنبه دو روز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  خودرو صوالت ايرانمح طرح فروش فوق العادهمرحله سوم جدول خودروهاي قابل واگذاري در 
  (مبالغ به ريال )

كد   شرح خودرو
قيمت مصوب   رنگ قابل عرضه خودرو

  فروش
موعد 
  تاريخ فك رهن  تحويل

 1,205,630,000 سفيد 164 آريسان	وانت
  حداكثر

90  
 روزه

يك سال پس از تاريخ 
  دريافت خودرو

 610  رانا پالس 
سفيد،خاكستري متاليك  
1,448,046,000  مشكي،نقره اي،گيالسي

 1,477,121,000  سفيد  575  سورن پالس


