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  ايران خودرو محترم مجاز نمايندگي هاي: به

  99خرداد- طرح پيش فروش يكساله محصوالت ايران خودروشرايط : موضوع 

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

  با سالم و احترام 

بدينوسيله به اطالع متقاضيان محترم مي رساند،  شركت ايران خودرو در راستاي سياستهاي وزارت         

، واقعي گان كنند به مصرف خودرو و عرضهصمت و ايجاد امكان ثبت نام و فرصت برابر براي همه متقاضيان 

متقاضياني كه در فروش فوق العاده انتخاب نشده  .پيش فروش يك ساله محصوالت خود را اجرا خواهد نمود

  اند نيز مي توانند در اين طرح با شرايط ذيل بدون دريافت مجدد كد كاربري و كلمه عبور ثبت نام نمايند.

از طريق قرعه كشي خواهد بود و در صورتيكه  درصورت درخواست بيش از ظرفيت بخشنامه، انتخاب متقاضيان:نكته 

  تعداد متقاضيان از ظرفيت كمتر باشد، تعيين اولويت تحويل خودروها با قرعه كشي مشخص خواهد شد.  

  

  تاريخ و نحوه ثبت نام:  

روز يكشنبه   صبح  8، از ساعت يكجدول شرايط طرح پيش فروش يك ساله خودرو مطابق      

  گردد.مي اجرا  روز 3به مدت  99-03- 20تاريخ  24تا ساعت و شروع  99- 03-18مورخ

  .و اسامي منتخبان اعالم خواهد گرديدكشي برگزار  قرعه، نام روز پس از پايان ثبت  3حداكثر      

  

  قيمت خودرو و نحوه پرداخت :

  هد بود.قيمت خودرو مطابق قيمت زمان تحويل مندرج در قرارداد خوا �

مبلغ پيش پرداخت هر خودرو را از درگاه ايران خودرو واريز مي  انتخاب شدگانپس از اعالم اسامي،  �

نمايند و الباقي وجه خودروها در زمان ارسال دعوتنامه با لحاظ هزينه هاي قانوني تعيين و دريافت 

  . مي گردد

  قبل از اعالم اسامي انتخاب شدگان،  مشتري هيچگونه وجهي واريز نخواهد نمود . �

 ه اي از ثبت نام نيازي به ارائه چك از سوي مشتري نخواهد بود. در هيچ مرحل �
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  ت كد كاربري و كلمه عبور:فدريا

، ، نسبت به ثبت اطالعات شخصي و كد كاربري و كلمه عبور اقدام نموده اند99خرداد  4متقاضياني كه قبل از  �

تكميل اطالعات و دريافت كد كاربري و الزم است با مراجعه مجدد به سايت مذكور براي به روز رساني و نيز 

  .كلمه عبور جديد ، اقدام نمايند

  جدول يك: شرايط طرح پيش فروش يك ساله محصوالت ايران خودرو �

  

  بازه زماني تحويل خودرو  تاريخ اجرا  نوع فروش
سود مشاركت 

  (درصد)

سود انصراف 

  (درصد)

پيش فروش 

  يك ساله

خرداد  20الي    18

99  

   ماه 12تا  4

  )1400الي خرداد  99مهر  (
  صفر  صفر

 

  فرآيند ثبت نام:  �

، با وارد نمودن كد كاربري و كلمه عبور دريافت شده در مرحله قبل، مي تواند به متقاضي مرحله اول:

 صفحه ثبت نام خودرو وارد و خودرو مورد نظر خود را انتخاب مي كند.

در صورت بيشتر بودن متقاضيان در طرح پيش فروش،  ثبت نامروزه مهلت  3پس از پايان  مرحله دوم:

با حضور  برندگانروز فرآيند قرعه كشي انجام و اعالم اسامي  3ظرف از ظرفيت بخشنامه، حداكثر 

   پذيرد. مراجع نظارتي صورت مي

  فهرست انتخاب شدگان نهايي از طريق سايت فروش اينترنتي و ارسال پيامك اعالم خواهد شد. مرحله سوم:

روز  3ظرف  مي بايستمتقاضي  ،در قرعه كشي انتخاب شدگان پس از اعالم اسامي مرحله چهارم:

از طريق سايت ايران خودرو  (كه در اطالعيه بعدي اعالم خواهدشد)پرداخت اوليه خودرو را  كاري، پيش
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به منزله پيش پرداخت وجه خودرو از سوي متقاضي   عدم واريزواريز نمايد، esale.ikco.irبه آدرس: 

 و شركت هيچگونه مسئوليتي براي تحويل خودرو نخواهد داشت. گرددثبت نام تلقي مي انصراف از

تحويل خودرو براساس اولويت بندي تعيين شده در قرعه كشي و ساير ضوابط ابالغي : مرحله پنجم

  خودرو انتخاب شده توسط مشتري انجام خواهد شد. به تفكيككميته خودرو و 

  مي بخشنامه جهت استفاده از طرح پيش فروش يك ساله شرايط عمو  �

متقاضي بايد در هنگام ثبت نام، شماره كارت بانكي و شماره حساب مربوط به خود را معرفي نمايد و از همان - 1

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

 مي باشد.  ماه 36سايپا در شركت هاي ايران خودرو و حداقل فاصله از آخرين خريد (ثبت نام يا تحويل خودرو) -2

 به هر كد ملي فقط يك دستگاه خودرو در كل بخشنامه هاي فروش ايران خودرو و سايپا تعلق مي گيرد.- 3

 تمام و ملزم به ارائه گواهينامه رانندگي خودرو (حداقل پايه سوم) مي باشد. سال 18حداقل سن متقاضي - 4

 شركت در ثبت نام براي مشتريان حقوقي ميسر نخواهد بود.-5

متقاضيان شركت در ثبت نام چنانچه داراي پالك انتظامي فعال  (به نام خود) باشند، امكان شركت در طرح - 6

 ا نخواهند داشت. ماه) ر 12تا  4پيش فروش يك ساله ( 

 انتقال حقوق ناشي از انتخاب شدن در قرعه كشي به اشخاص ثالث ممنوع است.- 7

ماه از زمان تحويل در صورت عدم مراجعه به نمايندگي براي دريافت سرويس اوليه  3گارانتي خودرو پس از -8

 ز الزامي است.كيلومتري خودرو ني1,000باطل مي گردد و در مراجعه به نمايندگي كاركرد حداقل 

كد نمايندگي كه در مرحله دوم و در زمان واريز وجه دوم توسط متقاضي انتخاب مي گردد، مي بايست با -9

  آدرس و كد پستي متقاضي در يك استان باشد.

هر متقاضي مي تواند فقط از طريق يكي از خودرو سازان (ايران خودرو يا سايپا)در طرح پيش فروش شـركت  -10

پس از پايان مهلت طرح مشخص گردد كه از طريق هر دو خودرو ساز اقدام نموده است اقدام  ايشـان  نمايد و اگر 

 در ايران خودرو كان لم يكن تلقي مي گردد.

 انتخاب شدگان در طرح فروش فوق العاده، امكان شركت در طرح پيش فروش يك ساله را نخواهند داشت.-11

  ندارد.در اين بخشنامه امكان صلح وجود -12
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:در صورت مشاهده هرگونه  مغايرت در شرايط احراز متقاضي،در تطبيـق  بـا شـرايط عمـومي فـوق الـذكر،در       1نكته

هرمرحله تا قبل از تحويل خودرو، ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلقي مي شود و هيچگونه مسئوليتي از بابـت تحويـل   

       خودرو متوجه شركت نخواهد بود.

سـال   3كه داري پالك انتظامي فعال يا فاقد گواهي نامه باشند و در اين طرح ثبت نـام نماينـد تـا    كساني اً:ضمن2نكته

هاي پيش فروش و فروش فوق العاده شركت ايران خـودرو را  بخشنامه نام دركليه طرح هاي فروش در قالب  امكان ثبت

  .نخواهند داشت

  هطرح پيش فروش يك سال جهت استفاده از شرايط ويژه بخشنامه �

متقاضيان شركت در طرح پيش فروش، براي انتخاب خودرو از ميان خودروهاي  قابل عرضه مي توانند در - 1

مراجعه و نسبت به انتخاب خودروي  esale.ikco.irمهلت ثبت نام به سايت فروش ايران خودرو به آدرس 

از طريق آدرس فوق  امكان پذير  "مورد نظر خود اقدام نمايند. الزم به ذكر است شركت در اين طرح صرفا

  است و در صورت استفاده از ساير سايتها عواقب آن بر عهده متقاضي خواهد بود.

اولويت تحويل خودرو به مشتريان بر اساس نتايج قرعه كشي و ضوابط ابالغي از سوي كميته خودرو -2

  خواهد بود.

قابل عرضه در زمان تحويل، طي دعوتنامه انتخاب رنگ خودرو توسط مشتري، همزمان با اعالم رنگهاي - 3

  صادره خواهد بود.

 .نوع و شرايط خودروهاي قابل ارائه در اين طرح در اطالعيه بعدي اعالم خواهد گرديد- 4

  

  

  

  

 


