بخشنامه 99-56
طرح نوسازی "ناوگان باری (کشنده) فرسوده" حمل و نقل جاده ای کشور
طرح فروش کشنده فوتون "محصول ایران خودرو دیزل" با استفاده از تسهیالت اعتباری بانک توسعه و تعاون
نوع خودرو

قیمت (با احتساب مالیات و عوارض قانونی)

روش فروش

شاسی کشنده فوتون  - 4*2یورو4

22,300,000,000

طرح فرسوده

قابل اجرا از تاریخ

99/10/21

حداکثر تسهیالت بانکی (با نرخ سالیانه %9مطابق ضوابط سازمان راهداری)

مبلغ  12.000.000.000ریال با مدت بازپرداخت حداکثر  60ماهه ( 58قسط
ماهانه با دو ماه تنفس )

( مبالغ به ریال )
زمان تحویل

یک ماهه ( از تاریخ اخذ تسهیالت بانکی و تکمیل مالی)

فرایند ثبت نام :
 -1ثبت نام در سامانه راهداری جهت ثبت خودروی مشمول طرح
 -2پرداخت مرحله اول  :پس از معرفی متقاضی به بانک توسعه تعاون و تایید اولیه توسط بانک ،مبلغ  9.425.000.000ریال توسط متقاضی به حساب افتتاح شده متقاضی نزد بانک توسعه تعاون واریز خواهد شد.
 -3واریز مرحله دوم  :بر اساس ضوابط بانک توسعه تعاون و تا سقف  12.000.000.000ریال تسهیالت اعتباری برای متقاضی منظور خواهد شد.
 -4اسقاط یکدستگاه خودروی فرسوده مطابق ضوابط سازمان راهداری دارای کارت هوشمند و یک معاینه فنی یکسال قبل از ثبت نام ،از شرایط اولیه طرح می باشد و از زمان تخصیص شاسی خودرو و اعالم کارخانه به متقاضی حداکثر  45روز فرصت خواهد داشت نسبت به اسقاط خودرو و واریز باقیمانده بهای خودرو در وجه شرکت ایران
خودرو دیزل اقدام نماید.
 -5پرداخت مرحله سوم  :پس از مشخص شدن مبلغ تسهیالت تخصیص یافته و با توجه به قیمت خودرو ،ما به التفاوت محاسبه و توسط متقاضی به حساب اعالم شده در مرحله اول واریز خواهد شد.
 -6به منظور کاهش سود بانکی ،پرداخت قسمتی از کارمزد تسهیالت (به میزان  %9از  )%18از طرف سازمان راهداری خواهد بود و متقاضی اصل تسهیالت بعالوه  %9کارمزد تسهیالت وام را پرداخت خواهد نمود.
 -7عقد قرارداد اجاره به شرط تملیک یا ترهین با متقاضیان خرید خودرو از سوی بانک توسعه تعاون خواهد بود.

 -8تخصیص یا عدم تخصیص تسهیالت طبق ضوابط و در چارچوب قوانین بانک توسعه تعاون بوده لذا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت ایران خودرو دیزل هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهند داشت.

سایر شرایط و توضیحات :
 -1متقاضیان دارای شرایط ،می بایست طبق پیش فاکتور صادره از سوی شرکت ایران خودرو دیزل در موعد مقرر نسبت به تکمیل بهای خودرو و مدارک اقدام نمایند ،لذا در صورت عدم اخذ تسهیالت و تکمیل مالی در موعد مقرر از سوی متقاضی خرید ،زمان بندی تحویل و قیمت خودرو طبق پیش فاکتور جدید تغییر خواهد یافت (ارائه تعهدنامه
از سوی مشتریان در این خصوص الزامی است).
 -2بر اساس پیش فاکتور صادره ،متقاضی فرصت خواهد داشت حداکثر ظرف  2روز نسبت به مراجعه به بانک و انجام اقدامات الزم و ظرف  20روز نسبت به تکمیل مدارک برای اخذ تسهیالت اعتباری اقدام نماید.
* واریز مبالغ توسط متقاضی می بایست صرفا بر اساس مراحل فوق الذکر صورت پذیرد و این شرکت هیچگونه تعهد و مسئولیتی در قبال متقاضیانی که مستقیما مبالغ را به حساب ایران خودرو دیزل واریز می نمایند ،نخواهد داشت.
 -3سازمان و شرکت مسئولیتی در خصوص اسقاط خودروی فرسوده مشمول طرح را ندارند و صرفا همکاری الزم با خریدار در خصوص اسقاط توسط مراکز را با هماهنگی انجام خواهند داد.
 -4هزینه شماره گذاری هر دستگاه به صورت علی الحساب  2/820/000ریال که برعهده خریدار می باشد.
 -5در صورت اعمال هر گونه تغییرات در مشخصات فنی خودرو ( قوای محرکه  ،بدنه  ،الزامات جانبی  ،تزئینات GPS ،و غیره ) که ناشی از الزامات اجباری شرکت میباشد خریدار ضمن پذیرش این تغییر ملزم به پرداخت هزینه های اعالم شده میباشد .

 -6هزینه بیمه شخص ثالت و بدنه بر عهده مشتری می باشد.

مدیریت فروش

بخشنامه 99-55/02
طرح های فروش کامیون کمپرسی 1924
نوع خودرو

قیمت فروش (با احتساب
مالیات و عوارض قانونی)

روش فروش

تخفیف غیر نقدی

شاسی کمپرسی  - LK1924یورو4

بیمه یکساله شخص ثالث

نقدی

بصورت رایگان

پیش پرداخت اول نقدی
(زمان ثبت نام)

قابل اجرا از تاریخ

نقدی مرحله ای(روش اول)

-

نقدی مرحله ای(روش دوم)

-

8,940,000,000

روش اول اقساطی

-

8,940,000,000

13,680,000,000

زمان تحویل

(مشروط بر

پیش پرداخت دوم

پیش پرداخت سوم

تسهیالت شرکت (با ضوابط جاری )

-

-

-

فروردین 1400

-

-

اردیبهشت 1400

13,680,000,000

10,400,000,000

99/10/21

( مبالغ به ریال )

مبلغ  3/280/000/000ریال به
سررسید 1399/12/25

مبلغ  1/740/000/000ریال به

مبلغ  3/000/000/000ریال به

سررسید 1399/11/30

سررسید 1399/12/25

پرداخت بموقع و تکمیل مالی)

خرداد 1400

مبلغ  740/000/000ریال به سررسید
1400/02/30

-

مبلغ  4/000/000/000ریال با نرخ سالیانه 17.5درصد(طی  12فقره چک
ماهیانه  369/000/000ریالی از تاریخ عقد قرارداد)

سایر شرایط و توضیحات:
 -1تغییر نام بدون هیچگونه هزینه ای برای یکبار تا قبل از تکمیل مالی امکانپذیر می باشد.

ثبت نام از طریق سایت ایران خودرو دیزل به آدرس

 -2به محض تکمیل ظرفیت این شرکت حق دارد نسبت به توقف طرح اقدام نماید.

 www.esale.ikd.irامکانپذیر می باشد.

 -3هزینه شماره گذاری هر دستگاه به صورت علی الحساب  2/820/000ریال می باشد.

اطالعات فروش 021-55272460-61 :

 -4هیچگونه سود مشارکت به مبالغ پرداختی تعلق نمی گیرد.
-5در صورت تاخیر در تحویل خودرو ،جریمه تاخیر به میزان سالیانه  %16محاسبه و به خریدار پرداخت خواهد شد.
 -6در صورت اعمال هر گونه تغییرات در مشخصات فنی خودرو ( قوای محرکه  ،بدنه  ،الزامات جانبی  ،تزئینات و غیره ) که ناشی از الزامات اجباری شرکت میباشد خریدار ضمن پذیرش این تغییر ملزم به پرداخت هزینه های اعالم شده میباشد .
 -7برای واریز هر یک از مراحل دوم و سوم پرداخت ،یک فقره چک (به سررسید تعیین شده) در زمان ثبت نام دریافت می شود.
 -8در فروش اینترنتی ،متقاضی می بایست حداکثر تا یک هفته نسبت به ارائه چک های مراحل پرداختی روش فروش انتخابی به نمایندگی مورد نظر اقدام نماید.
 -9تسهیالت فروش اقساطی با آخرین شرایط و ضوابط جاری شرکت بوده و چک های ماهانه قابل تبدیل و محاسبه به چکهای دو ماهه می باشد.
* تضمین اقساط به یکی از روش ها خواهد بود )1 :ضمانتنامه بانکی

 )2ترهین خودرو با هزینه خریدار و بیمه بدنه خودرو برای مدت اقساط به ذینفعی شرکت ایران خودرو دیزل

مدیریت فروش

بخشنامه 99-54/02
طرح های فروش کامیون باری 1924
نوع خودرو

قیمت فروش (با احتساب
مالیات و عوارض قانونی)

روش فروش

تخفیف غیر نقدی
بیمه یکساله شخص ثالث

نقدی

شاسی باری  - L1924یورو4

بصورت رایگان

پیش پرداخت اول نقدی
(زمان ثبت نام)

قابل اجرا از تاریخ

نقدی مرحله ای(روش اول)

-

نقدی مرحله ای(روش دوم)

-

8,880,000,000

روش اول اقساطی

-

8,880,000,000

13,620,000,000

زمان تحویل

(مشروط بر

پیش پرداخت دوم

پیش پرداخت سوم

تسهیالت شرکت (با ضوابط جاری )

-

-

-

فروردین 1400

-

-

اردیبهشت 1400

13,620,000,000

10,340,000,000

99/10/21

( مبالغ به ریال )

مبلغ  3/280/000/000ریال به
سررسید 1399/12/25

مبلغ  1/740/000/000ریال به

مبلغ  3/000/000/000ریال به

سررسید 1399/11/30

سررسید 1399/12/25

پرداخت بموقع و تکمیل مالی)

خرداد 1400

مبلغ  740/000/000ریال به سررسید
1400/02/30

-

مبلغ  4/000/000/000ریال با نرخ سالیانه 17.5درصد(طی  12فقره چک
ماهیانه  369/000/000ریالی از تاریخ عقد قرارداد)

سایر شرایط و توضیحات:
 -1تغییر نام بدون هیچگونه هزینه ای برای یکبار تا قبل از تکمیل مالی امکانپذیر می باشد.

ثبت نام از طریق سایت ایران خودرو دیزل به آدرس

 -2به محض تکمیل ظرفیت این شرکت حق دارد نسبت به توقف طرح اقدام نماید.

 www.esale.ikd.irامکانپذیر می باشد.

 -3هزینه شماره گذاری هر دستگاه به صورت علی الحساب  2/820/000ریال می باشد.

اطالعات فروش 021-55272460-61 :

 -4هیچگونه سود مشارکت به مبالغ پرداختی تعلق نمی گیرد.
-5در صورت تاخیر در تحویل خودرو ،جریمه تاخیر به میزان سالیانه  %16محاسبه و به خریدار پرداخت خواهد شد.
 -6در صورت اعمال هر گونه تغییرات در مشخصات فنی خودرو ( قوای محرکه  ،بدنه  ،الزامات جانبی  ،تزئینات و غیره ) که ناشی از الزامات اجباری شرکت میباشد خریدار ضمن پذیرش این تغییر ملزم به پرداخت هزینه های اعالم شده میباشد .
 -7برای واریز هر یک از مراحل دوم و سوم پرداخت ،یک فقره چک (به سررسید تعیین شده) در زمان ثبت نام دریافت می شود.
 -8در فروش اینترنتی ،متقاضی می بایست حداکثر تا یک هفته نسبت به ارائه چک های مراحل پرداختی روش فروش انتخابی به نمایندگی مورد نظر اقدام نماید.
 -9تسهیالت فروش اقساطی با آخرین شرایط و ضوابط جاری شرکت بوده و چک های ماهانه قابل تبدیل و محاسبه به چکهای دو ماهه می باشد.
* تضمین اقساط به یکی از روش ها خواهد بود )1 :ضمانتنامه بانکی

 )2ترهین خودرو با هزینه خریدار و بیمه بدنه خودرو برای مدت اقساط به ذینفعی شرکت ایران خودرو دیزل

مدیریت فروش

بخشنامه 99-53/03
طرح های فروش کامیون کمپرسی 2624
نوع خودرو

قیمت فروش (با احتساب
مالیات و عوارض قانونی)

روش فروش

تخفیف غیر نقدی

شاسی کمپرسی  - LK2624یورو4

بیمه یکساله شخص ثالث

نقدی

بصورت رایگان

پیش پرداخت اول نقدی
(زمان ثبت نام)

قابل اجرا از تاریخ
پیش پرداخت دوم

پیش پرداخت سوم

تسهیالت شرکت (با ضوابط جاری )

-

-

-

-

-

19,890,000,000

نقدی مرحله ای(روش اول)

-

15,190,000,000

نقدی مرحله ای(روش دوم)

-

13,000,000,000

روش اول اقساطی

-

13,000,000,000

19,890,000,000

99/10/21

( مبالغ به ریال )

مبلغ  4/700/000/000ریال به
سررسید 1399/12/25

مبلغ  3/000/000/000ریال به

مبلغ  3/890/000/000ریال به

سررسید 1399/11/30

سررسید 1399/12/25

مبلغ  890/000/000ریال به سررسید
1400/03/30

-

زمان تحویل

پرداخت بموقع و تکمیل مالی)

-

خرداد 1400

تیر 1400

مبلغ  6/000/000/000ریال با نرخ سالیانه 17درصد(طی  12فقره چک ماهیانه
 551/480/000ریالی از تاریخ عقد قرارداد)

سایر شرایط و توضیحات:
 -1تغییر نام بدون هیچگونه هزینه ای برای یکبار تا قبل از تکمیل مالی امکانپذیر می باشد.

ثبت نام از طریق سایت ایران خودرو دیزل به آدرس

 -2به محض تکمیل ظرفیت این شرکت حق دارد نسبت به توقف طرح اقدام نماید.

 www.esale.ikd.irامکانپذیر می باشد.

 -3هزینه شماره گذاری هر دستگاه به صورت علی الحساب  2/820/000ریال می باشد.

اطالعات فروش 021-55272460-61 :

 -4هیچگونه سود مشارکت به مبالغ پرداختی تعلق نمی گیرد.
-5در صورت تاخیر در تحویل خودرو ،جریمه تاخیر به میزان سالیانه  %16محاسبه و به خریدار پرداخت خواهد شد.
 -6در صورت اعمال هر گونه تغییرات در مشخصات فنی خودرو ( قوای محرکه  ،بدنه  ،الزامات جانبی  ،تزئینات و غیره ) که ناشی از الزامات اجباری شرکت میباشد خریدار ضمن پذیرش این تغییر ملزم به پرداخت هزینه های اعالم شده میباشد .
 -7برای واریز هر یک از مراحل دوم و سوم پرداخت ،یک فقره چک (به سررسید تعیین شده) در زمان ثبت نام دریافت می شود.
 -8در فروش اینترنتی ،متقاضی می بایست حداکثر تا یک هفته نسبت به ارائه چک های مراحل پرداختی روش فروش انتخابی به نمایندگی مورد نظر اقدام نماید.
 -9تسهیالت فروش اقساطی با آخرین شرایط و ضوابط جاری شرکت بوده و چک های ماهانه قابل تبدیل و محاسبه به چکهای دو ماهه می باشد.
* تضمین اقساط به یکی از روش ها خواهد بود )1 :ضمانتنامه بانکی

 )2ترهین خودرو با هزینه خریدار و بیمه بدنه خودرو برای مدت اقساط به ذینفعی شرکت ایران خودرو دیزل

مدیریت فروش

(مشروط بر

بخشنامه 99-52/03
طرح های فروش کامیون باری 2624
نوع خودرو

قیمت فروش (با احتساب
مالیات و عوارض قانونی)

روش فروش

تخفیف غیر نقدی
بیمه یکساله شخص ثالث

نقدی

شاسی باری  - L2624یورو4

بصورت رایگان

پیش پرداخت اول نقدی
(زمان ثبت نام)

قابل اجرا از تاریخ
پیش پرداخت دوم

پیش پرداخت سوم

تسهیالت شرکت (با ضوابط جاری )

-

-

-

-

-

19,720,000,000

نقدی مرحله ای(روش اول)

-

15,020,000,000

نقدی مرحله ای(روش دوم)

-

12,830,000,000

روش اول اقساطی

-

12,830,000,000

19,720,000,000

99/10/21

( مبالغ به ریال )

مبلغ  4/700/000/000ریال به
سررسید 1399/12/25

مبلغ  3/000/000/000ریال به

مبلغ  3/890/000/000ریال به

سررسید 1399/11/30

سررسید 1399/12/25

مبلغ  890/000/000ریال به سررسید
1400/03/30

-

زمان تحویل

پرداخت بموقع و تکمیل مالی)

-

خرداد 1400

تیر 1400

مبلغ  6/000/000/000ریال با نرخ سالیانه 17درصد(طی  12فقره چک ماهیانه
 551/480/000ریالی از تاریخ عقد قرارداد)

سایر شرایط و توضیحات:
 -1تغییر نام بدون هیچگونه هزینه ای برای یکبار تا قبل از تکمیل مالی امکانپذیر می باشد.

ثبت نام از طریق سایت ایران خودرو دیزل به آدرس

 -2به محض تکمیل ظرفیت این شرکت حق دارد نسبت به توقف طرح اقدام نماید.

 www.esale.ikd.irامکانپذیر می باشد.

 -3هزینه شماره گذاری هر دستگاه به صورت علی الحساب  2/820/000ریال می باشد.

اطالعات فروش 021-55272460-61 :

 -4هیچگونه سود مشارکت به مبالغ پرداختی تعلق نمی گیرد.
-5در صورت تاخیر در تحویل خودرو ،جریمه تاخیر به میزان سالیانه  %16محاسبه و به خریدار پرداخت خواهد شد.
 -6در صورت اعمال هر گونه تغییرات در مشخصات فنی خودرو ( قوای محرکه  ،بدنه  ،الزامات جانبی  ،تزئینات و غیره ) که ناشی از الزامات اجباری شرکت میباشد خریدار ضمن پذیرش این تغییر ملزم به پرداخت هزینه های اعالم شده میباشد .
 -7برای واریز هر یک از مراحل دوم و سوم پرداخت ،یک فقره چک (به سررسید تعیین شده) در زمان ثبت نام دریافت می شود.
 -8در فروش اینترنتی ،متقاضی می بایست حداکثر تا یک هفته نسبت به ارائه چک های مراحل پرداختی روش فروش انتخابی به نمایندگی مورد نظر اقدام نماید.
 -9تسهیالت فروش اقساطی با آخرین شرایط و ضوابط جاری شرکت بوده و چک های ماهانه قابل تبدیل و محاسبه به چکهای دو ماهه می باشد.
* تضمین اقساط به یکی از روش ها خواهد بود )1 :ضمانتنامه بانکی

 )2ترهین خودرو با هزینه خریدار و بیمه بدنه خودرو برای مدت اقساط به ذینفعی شرکت ایران خودرو دیزل

مدیریت فروش

(مشروط بر

بخشنامه 99-48/02
طرح های فروش کشنده فوتون یورو 4
نوع خودرو

قیمت فروش (با احتساب
مالیات و عوارض قانونی)

روش فروش

تخفیف غیر نقدی
بیمه یکساله شخص ثالث

نقدی

بصورت رایگان

پیش پرداخت اول نقدی
(زمان ثبت نام)

قابل اجرا از تاریخ

کشنده فوتون  -یورو4

نقدی مرحله ای(روش اول)

-

نقدی مرحله ای(روش دوم)

-

15,125,000,000

روش اول اقساطی

-

15,125,000,000

21,525,000,000

زمان تحویل

(مشروط بر

پیش پرداخت دوم

پیش پرداخت سوم

تسهیالت شرکت (با ضوابط جاری )

-

-

-

اسفند 1399

-

-

فروردین 1400

21,525,000,000

16,800,000,000

99/10/21

( مبالغ به ریال )

مبلغ  4/725/000/000ریال به
سررسید 1399/12/25

مبلغ  3/200/000/000ریال به

مبلغ  3/200/000/000ریال به

سررسید 1399/11/30

سررسید 1399/12/25

-

-

پرداخت بموقع و تکمیل مالی)

اردیبهشت 1400
مبلغ  6/400/000/000ریال با نرخ سالیانه 14درصد(طی  12فقره چک ماهیانه
 578/400/000ریالی از تاریخ عقد قرارداد)

سایر شرایط و توضیحات:
 -1تغییر نام بدون هیچگونه هزینه ای برای یکبار تا قبل از تکمیل مالی امکانپذیر می باشد.

ثبت نام از طریق سایت ایران خودرو دیزل به آدرس

 -2به محض تکمیل ظرفیت این شرکت حق دارد نسبت به توقف طرح اقدام نماید.

 www.esale.ikd.irامکانپذیر می باشد.

 -3هزینه شماره گذاری هر دستگاه به صورت علی الحساب  2/820/000ریال می باشد.

اطالعات فروش 021-55272460-61 :

 -4هیچگونه سود مشارکت به مبالغ پرداختی تعلق نمی گیرد.
-5در صورت تاخیر در تحویل خودرو ،جریمه تاخیر به میزان سالیانه  %16محاسبه و به خریدار پرداخت خواهد شد.
 -6در صورت اعمال هر گونه تغییرات در مشخصات فنی خودرو ( قوای محرکه  ،بدنه  ،الزامات جانبی  ،تزئینات و غیره ) که ناشی از الزامات اجباری شرکت میباشد خریدار ضمن پذیرش این تغییر ملزم به پرداخت هزینه های اعالم شده میباشد .
 -7برای واریز هر یک از مراحل دوم و سوم پرداخت ،یک فقره چک (به سررسید تعیین شده) در زمان ثبت نام دریافت می شود.
 -8در فروش اینترنتی ،متقاضی می بایست حداکثر تا یک هفته نسبت به ارائه چک های مراحل پرداختی روش فروش انتخابی به نمایندگی مورد نظر اقدام نماید.
 -9تسهیالت فروش اقساطی با آخرین شرایط و ضوابط جاری شرکت بوده و چک های ماهانه قابل تبدیل و محاسبه به چکهای دو ماهه می باشد.
* تضمین اقساط به یکی از روش ها خواهد بود )1 :ضمانتنامه بانکی

 )2ترهین خودرو با هزینه خریدار و بیمه بدنه خودرو برای مدت اقساط به ذینفعی شرکت ایران خودرو دیزل

مدیریت فروش

