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  روایران خود محترم مجاز نمایندگی هاي :به             

  99اسفند -ماهه) 12(حداکثرمحصوالت ایران خودرو فروشپیش شرایط  : موضوع             

  "اهمیت سالمت متقاضیان محترم، تاکید می گردد امکان ثبت نام از طریق سایت در منزل میسر استبا عنایت به "
  ؛ با سالم و احترام  
 پـیش فـروش   شـرایط ،رساندهـاي مجـاز مـی    محتـرم و نماینـدگی   عمـوم متقاضـیان  بدینوسیله بـه اطـالع           

  به شرح ذیل ارائه می گردد: لمومنین علی(ع)به مناسبت میالد با سعادت امیراماهه)  12(حداکثر
طرح با شرایط زیر توانند در این خودرو انتخاب نشده اند، میایرانشرکت هاي قبلی متقاضیانی که در قرعه کشی        

  ثبت نام نمایند:
  در این طرح قیمت خودرو مطابق قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد خواهد بود.       
توانند با مراجعه به سایت فروش  اند نیز، می هاي قبلی که موفق به واریز وجه نشده تخاب شدگان درطرحان :1هنکت

  اقدام نمایند. نام اینترنتی محصوالت ایران خودرو، نسبت به انجام مجدد ثبت
  د.نمایندگان محترم می بایست این بخشنامه را براي اطالع بیشتر در محل رویت مشتریان قرار دهن:2نکته

 
v  ثبت نام:  مهلتو شروع تاریخ 

  ماهــه) محصــوالت ایــران خــودرو مطــابق جــدول ذیــل        12طــرح پــیش فــروش عــادي (حــداکثر        
   ادامه خواهد داشت. 12/12/99مورخ  شنبهسه  وزرا ت شروع و 10/12/99مورخ  شنبهیک روزاز  
ثبت نام در سایت فروش اینترنتی از الزامات  دریافت کد کاربري و کلمه عبور قبل از 4249مطابق با بخشنامه شماره    

  .باشد. لذا بدیهی است در صورت عدم دریافت کد کاربري و کلمه عبور،امکان ثبت نام میسر نخواهد بود می  ثبت نام
 
v تا واریز وجه  ثبت نام مراحل: 

می شود و خودرو را انتخاب  د وارد،  به صفحه ثبت نام خوکد کاربري و کلمه عبور خودمتقاضی، با وارد نمودن  اول :مرحله 
  می نماید.

 شود.  یند ثبت نام به فرد متقاضی کد پیگیري اختصاص داده میآفردر پایان مرحله دوم: 

  گردد. برگزار میبا حضور مراجع نظارتی مراسم قرعه کشی  :سوم مرحله
طریق سایت فروش اینترنتی و ارسال از نام روز پس از پایان ثبت 3منتخبین قرعه کشی، حداکثر  فهرست  م:چهارمرحله 

نام خود (انتخاب یا عدم انتخاب خود در  از وضعیت ثبت ،با مراجعه به سایت بایست میمشتري می گردد و پیامک اعالم 
 قرعه کشی) مطلع گردد.
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ش اینترنتی فرو از طریق سایتپرداخت علی الحساب خودرو را  ، پیش روز 5: فرد انتخاب شده ظرف مهلت  مرحله پنجم
واریز می نماید، در صورت عدم واریز کامل پیش پرداخت علی الحساب خودرو، ثبت نام متقاضی محصوالت ایران خودرو 

  کان لم یکن تلقی می گردد.
در صورت مشاهده هرگونه  مغایرت در شرایط احراز متقاضی ( شرایط عمومی )در هرمرحله تا قبل از تحویل خودرو، نکته :

هیچگونه مسئولیتی از بابت  وجه مشتري به حساب ایشان مسترد می گردد و قاضی کان لم یکن تلقی می شود وثبت نام مت
    تحویل خودرو متوجه شرکت نخواهد بود.

v شرایط عمومی بخشنامه:   
  گیرد. به هر کد ملی فقط یک دستگاه خودرو تعلق می .1
   می باشد. ماه48سایپا شرکت هاي ایران خودرو و  ازحداقل فاصله از آخرین خرید (ثبت نام یا تحویل خودرو)   .2
 می باشد.الزامی   (حداقل پایه سوم)ارائه گواهینامه رانندگی داراي اعتبار .3

  باشد. انتقال امتیاز و حقوق ناشی از انتخاب شدن در قرعه کشی به اشخاص ثالث ممنوع می .4
هاي  و الزم است از کارته خود را معرفی نماید مربوط ب (شماره شبا) متقاضی باید در هنگام ثبت نام، شماره حساب .5

 راي واریز وجه استفاده نماید. بانکی به نام خود ب

  متقاضی باشد. فردتلفن همراه معرفی شده باید به نام شماره  .6
 ثبت نام براي مشتریان حقوقی میسر نخواهد بود. .7

دگی مطابق با استان محل سکونت (آدرس و جهت انتخاب کد نماینوجه، واریز در مرحله  بایست فرد انتخاب شده، می .8
  .کدپستی) اقدام نماید

ماه از زمان تحویل در صورت عدم مراجعه به نمایندگی براي دریافت سرویس اولیه باطل  5گارانتی خودرو پس از  .9
  کیلومتري خودرو نیز الزامی است.1,000گردد و در مراجعه به نمایندگی کارکرد حداقل  می

 .صورت وکالتى مطابق با مصوبات کمیته خودرو وجود نداردحتی به  خودروو نقل و انتقال  ارداددر قر امکان صلح .10

 و شده اعالم مقررات و زیست محیطی براساس آخرین استاندارد بخشنامه، این طریق از ارائه قابل خودروهاي کلیه .11
 .بود خواهد برخوردار ،خودرو تحویل زمان در کشور بر حاکم

 نام براي متقاضی داراي پالك فعال انتظامی (نصب برروي خودرو) میسر نخواهد بود.بتثامکان   :1نکته
کان یا داراي پالك فعال انتظامی باشند  معتبر خودرو (حداقل پایه سوم) که فاقد گواهینامه رانندگیافرادي نام   ثبت :2نکته

ح هاي فروش آتی محصوالت شرکت ایران خودرو طر تمامینام در ثبت ازسال  3 متقاضی به مدت شده،  فردلم یکن تلقی 
  . محروم خواهد گردید

 
v  بخشنامه: اختصاصیشرایط  
  اولویت تحویل خودرو به مشتریان بر اساس نتایج قرعه کشی و ضوابط ابالغی از سوي کمیته خودرو خواهد بود. .1
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  بود. پیش پرداخت علی الحساب خواهد وجهانتخاب رنگ خودرو توسط مشتري، در زمان واریز  .2
از بیمه شخص ثالث برابر آخرین سقف قانونی ابالغ شده در زمان تحویل خودرو برخوردار  خودروي ثبت نامی، .3

 خواهد بود.

، به هیچ عنوان امکان تغییر آدرس وجود ندارد و کلیه متقاضیدر صورت ارائه یا درج آدرس پستی اشتباه توسط  .4

 خواهد بود. مشتريهده تبعات ناشی از صدور پالك با کد شهر مغایر به ع

ثمن معامله توسط مشتري، تا مدت یک سال پرداخت نخواهد شد و به ازاي بخشی از در زمان تکمیل وجه دعوتنامه  .5

مدت در رهن شرکت قرار خواهد گرفت. همان به خودرو دین و تعهد مشتري بابت عدم انتقال خودرو به غیر،  مبلغ

تواند قبل از موعد مذکور آن را پرداخت  شرط مدت در این بند، صرفاً در اختیار خودروساز بوده و خریدار نمی

و پرداخت هزینه  نسبت به فک رهن خودرو می بایستسال از صدور فاکتور، مشتري  نماید.پس از گذشت مدت یک

 و پس از آن سند چاپ و در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت. نمایدکت اقدام مطابق با ضوابط شر هاي متعلقه

در صورت عدم اقدام براي فک رهن، پس از یک سال توسط مشتري، جرایم تاخیر مطابق ضوابط به حساب مشتري  .6

  گیرد. تعلق می

خسارت تاخیر به صورت روز در صورت بروز هرگونه تاخیر احتمالی در تحویل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد،  .7

 قابل پرداخت خواهد بود. در بازه زمانی مطابق ضوابط محاسبه ودرصد سالیانه) 12(شمار 

دعوتنامه در بازه زمانی مجاز، شرکت می تواند خودرو را به سایر متقاضیان تحویل دهد و  تکمیل وجهدرصورت عدم  .8

ت خودرو قابل تحویل به این دسته از مشتریان در قیم نوبت مشتري را به موعد دیگري موکول نماید. نوع و

 مشخص می گردد. آتیبخشنامه هاي 

در صورتی که پس از امضاي قرارداد فی مابین با مشتري بر حسب ضرورت ویا الزامات قانونی و یا لزوم رعایت  .9

گردد و یا تغییري در بر روي خودرو  استاندارد هاي اجباري، شرکت ملزم به نصب تجهیزات و یا لوازم اضافی(آپشن)

برخی از قطعات خودرو ایجاد شود، ضمن اطالع رسانی مراتب مذکور،دعوتنامه تکمیل وجه براساس ضوابط و آیین 

 نامه هاي اجرایی قانونی حمایت از مصرف کنندگان خودرو صادر خواهد شد.

  از طریق سایت و میز کار مشتري امکان پذیر اولیه منا پایان مهلت ثبتتا قبل از  ،یا تغییر نوع خودرو  از ثبت نام امکان انصراف .10
 می باشد.

هاي ارسالی از طریق شماره مذکور صورت  باشد و کلیه پیامک می 300096440سامانه پیام کوتاه شرکت ایران خودرو به شماره  .11
 خواهد گرفت.

  می باشد.   021-82272727   پاسخگوئی در حین ثبت نامشماره تلفن مرکز تماس ایران خودرو براي  .12
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  قیمت خودرو و نحوه پرداخت :
ü  فرد  برگزاري قرعه کشی و اعالم اسامی،قیمت خودرو مطابق قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد خواهد بود.پس از

ایران خودرو مطابق  طریق سایت فروش اینترنتی محصوالتمبلغ پیش پرداخت علی الحساب خودرو را از منتخب 
ماید. الباقی وجه خودرو در زمان ارسال دعوتنامه با لحاظ هزینه هاي قانونی تعیین و دریافت می می ن واریزذیل جدول 
  گردد. 

ü گونه وجهی واریز نخواهد نمود . هیچ ل از اعالم اسامی انتخاب شدگان، متقاضیقب  
ü  نخواهد بود.  متقاضیدر هیچ مرحله اي از ثبت نام نیازي به ارائه چک از سوي 
 

  تحویل  موعدجدول شرح خودروها، مبالغ پیش پرداخت علی الحساب و  

  یژگی ها و تجهیزات خودروهاي فوق در سایت ایران خودرو معرفی شده استو
  
  
  
  
  

کد   خودرو
  وخودر

برنامه 
  فروش

مبلغ  پیش پرداخت 
  علی الحساب

  (ریال)
  

  رنگ هاي قابل عرضه
موعد تحویل  

  1400 سال

تاریخ فک 
رهن و 
  چاپ سند

 100314 26031 2تیپ 206پژو
100321 

550,556,000 
،سفید ،خاکستري،آبی کاسپین   

 اي نقره ،مشکی ،گیالسی ،قرمز دو پوششه  
 اسفند و بهمناي

1400  

یک سال 
پس از 

ریخ تا
دریافت 
  خودرو

 28242 پارس بنزینی
100313 
100320 

نقره اي،مشکی ،سفید ،خاکستري 607,737,000  

 TU5 28520 100312  پارس
100319 

،مشکی ،سفید ،خاکستري ،آبی رویال  631,745,000  
اي نقره   

 29349 سمند ال ایکس بنزینی
100308 
100315 
100322 

مشکی ،سفید ،ري متالخاکست ،آبی کبود  583,676,000  

 فنداس دي الی
1400  

 57519  سورن پالس
100311 
100318 
100325 

مشکی ،سفید ،خاکستري متال ،آبی کبود  942,524,000  

  60010 دستی سقف شیشه اي 207پژو
100309 
100316 
100323 

998,107,000 
،سفید ،خاکستري،آبی کاسپین   

نقره اي ،قرمز دو پوششه    

 61015 رانا پالس
100310 
100317 
100324 

نقره اي ،مشکی،گیالسی،سفید ،خاکستري 897,583,000  
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  صفر خواهد بود.ودرو سود مشارکت و انصراف در این بخشنامه از زمان واریز وجه تا تحویل خ: 1نکته
صورت پیش فرض انتخاب شده است ،در کارت طالیی اختیاري یک ستاره در زمان تکمیل وجه دعوتنامه به:2نکته

 تواند قبل از مرحله واریز وجهکه مشتري تمایل به تغییر در سطح کارت طالیی یا حذف آن داشته باشد میصورتی 
  .ایداقدام نم دعوتنامه
  امکان انتخاب رنگ خودرو، در زمان واریز وجه میسر خواهد بود. :3نکته
امکان تغییر شرایط ثبت  ،پس از فرا رسیدن موعد تحویل خودرو، در صورت اعالم شرکت ایران خودرو و تمایل مشتري :4نکته

  (تمدید موعد تحویل) وجود خواهد داشت.نام 
  

 esale.ikco.irسایت زمان فعال سازي این بخشنامه بر روي 
  می باشد. 10/21/99 مورخشنبه یک روز

  
  
  
  
  
  

    


