فروش محصوالت گروه خودروسازی سایپا صرفا اینترنتی
باسالم
احتراماً  ،به اطالع مي رساند در راستاي رعايت حقوق مصرف كنندگان ،كاهش التهابات بازار و در جهت رسيدن خودرو به مصرف
كنندگان نهايي شرايط فروش فوري محصوالت سايپا از تاريخ  97/11/30ساعت  10صبح به صورت روزانه مطابق جدول ذيل
صرفاٌ به صورت اينترنتي جاري ميباشد .شايان ذكر است خودروهاي كوييك دستي ،نيسان دوگانه سوز و تك سوز از تاريخ 97/12/01
در برنامه فروش قرار خواهند گرفت.

شرایط فروش :فوری نقدی
نام خودرو

قيمت خودرو (ریال)

131

371،000،000

151

380،000،000

تيبا

404،000،000

كویيك دستی

540،000،000

ساینا رینگ فوالدی

455،000،000

نيسان دوگانه سوز

589،000،000

نيسان تك سوز

570،000،000
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زمان تحویل

 30روزه

شماره اطالعيه

صرفاً بصورت
اینترنتی
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نكات مهم:


فروش كليه محصوالت صرفاً بصورت اینترنتی فعال می باشد .



فروش بصورت روزانه (بجز پنج شنبه و جمعه) فعال میباشد.



محدودیت كد ملی برای ثبت نام وجود دارد (هر كد ملی یك دستگاه) .الزم به ذكر است جهت متقاضيان محترم خرید خودرو كه از ابتدای سال 96
نسبت به ثبت نام یك دستگاه خودرو از محصوالت گروه سایپا اقدام نموده اند ،امكان ثبت نام در این شرایط فراهم نمی باشد.



با ت وجه به اعمال محدودیت كد ملی ،در ثبت اطالعات مشتری دقت الزم صورت پذیرد بدیهی است در صورت بروز هر گونه اشتباه در ثبت نام  ،ضمن
ابطال درخواست خرید  ،مبلغ دریافتی عودت خواهد گردید .



ثبت نام برای افراد زیر  18سال امكان پذیر نمی باشد.



امكان صلح (خرید انصرافی) وجود ندارد .



بر اساس استقبال مشتریان نوع خودرو  ،تعداد فروش و ظرفيت ثبت نام هر خودرو بصورت روزانه در سيستم فروش بارگذاری می گردد.



كدپستی ثبت نام كننده و كد نمایندگی انتخابی توسط مشتری میبایست از یك استان باشند  .بدیهی است پس از انتخاب كد نمایندگی  ،امكان تغيير
نمایندگی تحویل گيرنده وجود ندارد و مسئوليت آن بر عهده گروه سایپا نمی باشد.



جهت كليه نمایندگان محترم سهميه بصورت مساوی تا پایان این روش فروش تعریف خواهد گردید.
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