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  "با عنايت به اهميت سالمت مشتريان محترم تاكيد مي گردد امكان ثبت نام از طريق سايت در منزل ميسر است"

  
 با سالم و احترام  

استاي پاسخ شركت ايران خودرو در ر  بدينوسيله به اطالع كليه مشتريان محترم و نمايندگيهاي مجاز مي رساند    
ه كمتقاضياني  .خواهد نمود محصوالت خود را اجرافروش فوق العاده  طرحمرحله دوم   به نياز بازار خودرو

اربري و كدريافت مجدد كد  نياز به طرح با شرايط ذيل بدوناين انتخاب نشده اند مي توانند در  قبلي هايطرحدر
  .كلمه عبور ثبت نام نمايند

   .واهد بودخماهه  3حداكثر  خودروها موعد تحويل  و بوده قيمت قطعيطرح  اين  در   
  

 تاريخ و نحوه ثبت نام: 

ــــرح     ــــادهط ــــوق الع ــــروش ف ــــه 3(ف ــــوماه ــــودرو ) محص ــــران خ ــــدول الت اي ــــابق ج ــــلمط    ذي
كشي برگزار و نام،  قرعهپس از پايان ثبت روز كاري  3حداكثر  ادامه خواهد داشت. 99مرداد  11شروع و تا  99مرداد  9 پنجشنبه روز  

  د.اسامي منتخبان اعالم خواهد گردي
  نـام دريافت كد كاربري و كلمه عبور قبل از ثبت نام در سايت فـروش اينترنتـي از الزامـات ثبـت 4249مطابق با بخشنامه شماره    

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

 :فرآيند ثبت نام 

  ايد.مي شود و خودرو را انتخاب مي نم ،  به صفحه ثبت نام خود واردكد كاربري و كلمه عبور خودارد نمودن متقاضي، با و اول :مرحله 
  .اعالم مي گردداسامي برندگان با حضور مراجع نظارتي  :دوم مرحله

  انتخاب شدگان نهايي از طريق سايت فروش اينترنتي و ارسال پيامك اعالم خواهد شد. فهرست  مرحله سوم:
قاضي ت نام متدر صورت مشاهده هرگونه  مغايرت در شرايط احراز متقاضي ( شرايط عمومي )در هرمرحله تا قبل از تحويل خودرو، ثب: 1هنكت

كت هيچگونه مسئوليتي از بابت تحويل خودرو متوجه شر وجه مشتري به حساب ايشان مسترد مي گردد و كان لم يكن تلقي مي شود و
 نخواهد بود.

ركت شهيچگونه وجهي واريز نخواهد نمود و شرايط اخذ چك براي خريد محصوالت از اعالم اسامي انتخاب شدگان، مشتري قبل  :2نكته
  ايران خودرو در اين طرح حذف گرديده است.
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 شرايط عمومي بخشنامه:   
  به هر كد ملي فقط يك دستگاه خودرو تعلق مي گيرد. .1

  و (حداقل پايه سوم) مي باشد.ملزم به ارائه گواهينامه رانندگي خودرمتقاضي   .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

خود  ي به نامو الزم است از كارت هاي بانكمربوط به خود را معرفي نمايد  (شماره شبا) بمتقاضي بايد در هنگام ثبت نام، شماره حسا . 5

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

 ثبت نام براي مشتريان حقوقي ميسر نخواهد بود. .6

ر تقاضي دواريز وجه دوم توسط متقاضي انتخاب مي گردد، مي بايست با آدرس و كد پستي م كد نمايندگي كه در مرحله دوم و در زمان .7

 يك استان باشد.

 را نخواهند داشت.       طرح فروشاين امكان شركت در  هاي قرعه كشي قبليانتخاب شدگان در طرح .8

 انتقال حقوق ناشي از انتخاب شدن در قرعه كشي به اشخاص ثالث ممنوع است. .9

در مراجعه  وماه از زمان تحويل در صورت عدم مراجعه به نمايندگي براي دريافت سرويس اوليه باطل مي گردد  3ي خودرو پس از گارانت .10

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

ترى و ماند و پس از تسويه حساب مش باقى خواهد ايران خودرونزد شركت  ،رهن هفروش خودرو تا پايان مدت يك سالو فاكتور سند  .11

 .فك رهن تحويل مشتريان گرامى خواهد گرديد

سر ميثبت نام  براي خود يا هر يك از اعضاي خانواده، امكان(نصب برروي خودرو)  براي متقاضي داراي پالك فعال انتظامي  :1نكته

 .نخواهد بود

ح ين طراباشند و در  براي خود يا هريك از اعضاي خانواده خود، فعالانتظامي پالك و يا داراي رانندگي كساني كه فاقد گواهينامه   :2نكته   

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

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

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

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

 پالك با كد شهر مغاير و يا مفقود شدن مدارك خودرو، به عهده مشتري خواهد بود.

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

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

  نام خود پس از اعالم اسامي برندگان از طريق سايت ايران خودرو ، مشتري مكلف است با مراجعه به سايت از وضعيت ثبت . 5

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

  اليانهسدرصد  36در صورت بروز هرگونه تاخير احتمالي در تحويل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، مطابق كليه قراردادها  .6

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

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

دت در مازاي مبلغ دين و تعهد مشتري بابت عدم انتقال خودرو به غير، خودرو به همان مدت در رهن شركت قرار خواهد گرفت. شرط 

ت خت نمايد.پس از گذشت مددر اختيار خودروساز بوده و خريدار نمي تواند قبل از موعد مذكور آن را پردا "اين بند، صرفا

 يكسال،مشتري مي تواند نسبت به فك رهن خودرو مطابق با ضوابط شركت اقدام نمايد

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

ت خواهد مي باشد و كليه پيام هاي ارسالي از طريق شماره مذكور صور 300096440سامانه پيام كوتاه شركت ايران خودرو به شماره  .9

 گرفت.

ه آدرس: وجه خودرو را از طريق  سايت ايران خودرو  ب پس از اعالم  انتخاب شدگان و دريافت پيامكساعت،  48ظرف  متقاضينكته :

esale.ikco.ir   خواهد شد لم يكن تلقيكان واريز مي نمايد در غير اين صورت ثبت نام ايشان.  
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  طرح فروش فوق العاده محصوالت ايران خودرومرحله دوم جدول خودروهاي قابل واگذاري در 

  (مبالغ به ريال ) 

  شرح خودرو 
كد 

كالس 
  خودرو

قيمت مصوب   رنگ قابل عرضه
  فروش

مبلغ واريزي 
موعد   مبلغ دين   مشتري

  تحويل
تاريخ 
  فك رهن

 293 سمند ال ايكس
رويال، آبي كبود، آبي سفيد، 

 937,599,000 947,599,000  خاكستري متال، مشكي

10,000,000   
  حداكثر

90  
 روزه

يك سال 
پس از 
تاريخ 

دريافت 
  خودرو

 268  5تيپ206
 ،متاليك سفيد، خاكستري
1,024,0400,000 1,034,0400,000  ، گيالسيمشكي ،نقره اي

،  متاليك سفيد، خاكستري  274 صندوق دار 206
 1,061,143,000 1,071,143,000  گيالسي،مشكي 

1,015,357,000 1,025,357,000  مشكي، سفيد، خاكستري  282 پارس بنزيني 

 1,206,069,000 1,216,069,000  سفيد  701  دنا

  
  

 نكته: رنگ خودروهاي تحويلي از ميان رنگهاي قابل عرضه و بر اساس قرعه كشي تعيين خواهد شد.

  
 sale.ikco.ireي اين بخشنامه بر روي سايت زمان فعال ساز

  مي باشد. 90/05/99  مورخ پنجشنبه روز

  


