اعالم شرايط پيش فروش خودرو شاهين )ويژه ارديبهشت)
باسالم و تحيت،
احتراماً ،بدينوسيله به اطالع متقاضيان محترم و نمايندگيهاي مجاز گروه خودروسازي سايپا ميرساند ،شرايط پيش فروش خودرو شاهين به شرح جدول ذيل اعالم ميگردد :

نوع خودرو
G

مبلغ علي الحساب پيش پرداخت (به ريال)

قيمت خودرو

زمان تحويل

0/200/911/111

 زمان تحويل خودرو مذکور مطابق جدول فوق در "هفته چهارم" ماه هاي ذکر شده مي باشد.
 در صورت هرگونه افزايش در هزينههاي (شمارهگذاري ،بيمه،ماليات ،ماليات نقل و انتقال ،عوارض و  ) . . .تا قبل از فاکتور خودرو  ،مشتري محترم متعهد به پرداخت وجه مذکور
ميباشد.
در اين روش فروش متقاضيان محترم ميتوانند از ساعت  01صبح روز پنجشنبه مورخ  0010/10/18از طريق سايت فروش اينترنتي تا زمان تكميل ظرفيت ،طبق مراحل ذيل اقدام نمايند :
الف) ورود به سايت فروش اينترنتي  https://saipa.iranecar.comو ثبت اطالعات شخصي و دريافت كدكاربري (متقاضياني كه قبالً نسبت به ثبت اطالعات شخصي و دريافت كد كاربري
و رمز عبور اقدام نمودهاند نياز به دريافت مجدد كد كاربري و كلمه عبور ثبت نام ندارند)
ب) ورود به قسمت خريد خودرو و انتخاب نوع خودرو
ج) ورود به درگاه اينترنتي و پرداخت وجه خودرو
د) دريافت كد رهگيري
ه) مراجعه به نمايندگي منتخب جهت تحويل مدارك هويتي ،احراز سكونت و دريافت قرارداد

شرايط بخشنامه :
 -1محدوديت کد ملي براي ثبت نام اعمال خواهد شد ( هر کد ملي مجاز به ثبت نام يكدستگاه خودرو ميباشد) .
 -2حداقل سن متقاضيان خريد خودرو  08سال و ملزم به ارائه گواهينامه رانندگي خودرو حداقل پايه سوم ميباشند.
 -3امكان صلح (خريد انصرافي) و انتقال خودرو بصورت وكالتي وجود ندارد .
 -4شماره كارت  ,شماره حساب بانكي و شماره شبا که در آينده وجوه خريد خودرو از آن به حساب شرکت خودروساز واريز ميگردد الزاماً بايد متعلق به شخص متقاضي باشد .در صورت درج اطالعات
نادرست(شماره شبا) ،تمام مسئوليت آن متوجه متقاضي ثبت نام کننده خواهد بود.
 -5شماره تلفن همراه اعالم شده ميبايست متعلق به شخص متقاضي باشد.
 -6مشتريان محترم ميبايست پس از کارکرد  0111كيلومتر و حداکثر  5ماه از تاريخ تحويل خودرو براي انجام سرويس اوليه به نمايندگيهاي گروه خودروسازي سايپا مراجعه نمايند در غير اينصورت گارانتي خودرو
ابطال ميگردد.
 -7ثبت نام براي مشتريان حقوقي ميسر نميباشد.
 -8چنانچه در هر يك از مراحل ثبت نام تا تحويل خودرو  ،مشخص گردد اطالعات متقاضي ناصحيح بوده و يا ناقض شرايط بخشنامه ميباشد ،ثبت نام متقاضي کان لم يكن خواهد گرديد.
 -9در صورتيكه پس از امضاي قرارداد في مابين مشتري بر حسب ضرورت و يا الزامات قانوني و يا لزوم رعايت استانداردهاي اجباري و محيط زيست از جمله (سطح آاليندگي يورو ،4يورو 5و  ) 000شرکت ملزم به نصب
تجهيزات و يا لوازم اضافي ( آپشن ) بر روي خودرو گردد و يا تغييري در برخي از قطعات خودرو ايجاد شود و يا هرگونه افزايش هزينههاي(شماره گذاري ،بيمه،ماليات ،ماليات نقلوانتقال و  ) . . .تا قبل از فاکتور
خودرو صورت پذيرد ،هزينه هاي مربوطه از مشتري اخذ ميگردد.
 -10در روش پيش فروش ،قيمت خودرو بصورت غيرقطعي بوده لذا قيمت نهايي خودرو در زمان ارسال دعوتنامه به قيمت روز شركت بوده و بر اساس قيمت زمان تحويل مندرج در قرارداد مشتريان  ،محاسبه
و اخذ خواهد شد.
تبصره  :مبلغ واريزي از سوي مصرف کننده بعنوان بخشي از ثمن معامله بصورت علي الحساب پرداخت گرديده است .قيمت نهايي خودرو بر اساس قرداد پس از صدور دعوتنامه توسط خودروساز و تكميل وجه توسط
مصرف کننده و بر مبناي قيمت زمان تحويل مندرج در قرارداد مشخص خواهد شد.
 -11در روش پيش فروش ،رنگ خودرو توسط مشتري و پس از صدوردعوتنامه تكميل وجه بر اساس رنگهاي قابل عرضه ،انتخاب خواهد شد.
 -12در اين بخشنامه از زمان واريز وجه تا زمان تحويل خودرو سود مشارکت و انصراف صفر خواهد بود.
 -13در صورت بروز هرگونه تاخير احتمالي در تحويل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد ،خسارت تاخير به صورت روزشمار معادل12درصد ساليانه محاسبه و مطابق ضوابط قابل پرداخت خواهد بود.

 -14امكان انتخاب بستههاي خدمت و آپشن براي خودرو بصورت اختياري فراهم ميباشد .در صورت انتخاب بسته،مبلغ آن در زمان پرداخت مابهالتفاوت از مشتريان اخذ ميگردد .مشتريان محترم ميتوانند جهت رويت
بستههاي خدمت و آپشن به سايت  www.saipayadak.orgمراجعه نمايند.
 -15با توجه به اهميت کنترل مدارك هويتي و آدرس محل سكونت مشتريان  ،نمايندگي موظف است مدارك و مستندات مشتريان را مطابق بخشنامههاي  080400مورخ  0011/15/00و  086689مورخ 0011/15/04
و  000408مورخ  0011/01/01و  069050مورخ  0011/00/09کنترل و از صحت و سقم آن اطمينان حاصل نمايد.
 -16با توجه به دستورالعملهاي صادره توسط پليس راهور ناجا مبني بر ثبت و بروزرساني اطالعات فردي و آدرس مشتريان در سامانه شمارهگذاري موارد ذيل متذکر ميگردد:
الف) در صورتيكه مشتري در سامانه شماره گذاري فاقد اطالعات فردي و سكونتي بوده و يا بيشتر از يكسال از آخرين تاريخ بروزرساني اطالعات فردي و نشاني محل سكونت آن در سامانه شمارهگذاري گذشته باشد،
مشتري محترم ميبايست با مراجعه به سامانه سخا نسبت به بروزرساني و يا ثبت آخرين اطالعات خود اقدام نموده و پس از تائيد توسط اداره پست تصوير نشاني ثبت شده در سامانه سخا را به نمايندگي محل ثبت نام
خود تحويل نمايد.
ب ) در صورتيكه مشتري داراي برگه احراز سكونت باشد مي بايست حتماً برگه مذکور را به نمايندگي محل ثبت نام خود تحويل نمايد در غير اينصورت عواقب ناشي از آن بر عهده مشتري خواهد بود.
الزم به ذكر است تا زمانيكه برگه احراز سكونت توسط مشتري به نمايندگي ارائه نگردد و يا اطالعات مورد نياز شمارهگذاري به درستي ارائه نشده باشد ،شماره پذيرش مشتري وارد مرحله تخصيص نخواهد شد و
فاکتور نمي گردد و عواقب ناشي از عدم فرآيند مذکور بر عهده مشتري خواهد بود  .همچنين عالوه بر اينكه سود تاخير در تحويل ناشي از عدم شماره گذاري به آنان تعلق نخواهد گرفت  ،هزينه پارکينگ و نگهداري
خودرو از ايشان دريافت خواهد شد.

 -17مشتريان محترم ميتوانند جهت رويت ويژگيها و تجهيزات محصوالت به سايت  www.saipacorp.comمراجعه نمايند.
 -18اين بخشنامه مطابق بند  1صورتجلسه  70کميته خودرو شماره /1000/17350م تنظيم گرديده است.

