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به :نمايندگي هاي محترم مجاز شركت ايران خودرو
موضوع  :مرحله بيستم فروش فوق العاده برخي از محصوالت ايران خودرو  -مرداد 1400
"با عنايت به اهميت سالمت متقاضيان محترم ،تاكيد مي گردد امكان ثبت نام از طريق سايت در منزل ميسر است"
با سالم و احترام
بدينوسيله به اطالع عموم متقاضيان محترم و نمايندگيهاي مجاز ميرساند در راستاي ايفاي تعهدات و پاسخ به تقاضاهاي مكرر هموطنان محترم

جهت خريد محصول جذاب و با كيفيت ،شركت ايران خودرو در نظر دارد در مرحله بيستم فروش فوقالعاده (حداكثر 90روزه) دو محصول پارس
بنزيني و پارس  TU5را با شرايط ذيل عرضه نمايد:
متقاضياني كه در قرعهكشيهاي قبلي ايران خودرو ،انتخاب نشده اند ،ميتوانند در اين طرح با شرايط ذيل ثبتنام نمايند.
در اين طرح قيمت قطعي بوده و موعد تحويل خودروها حداكثر 3ماهه خواهد بود.
نكته :1برندگان و منتخبين طرحهاي قبلي كه موفق به واريز وجه نشدهاند ،نيز ميتوانند با مراجعه به سايت فروش اينترنتي محصوالت ايران خودرو،
نسبت به ثبتنام اقدام نمايند.
نكته :2نمايندگان محترم ميبايست اين بخشنامه را براي اطالع بيشتر در محل رويت مشتريان قرار دهند.
نكته :3قبل از قرعه كشي ،متقاضي هيچگونه وجهي واريز نخواهد نمود.
 تاريخ شروع و مهلت ثبت نام:
طرح فروش فوق العاده(3ماهه) برخي محصوالت شركت ايران خودرو (با روش قرعه كشي) مطابق جدول ذيل از روز پنج شننبه منور 1400/05/14
شروع و تا پايان روز شنبه مور  1400/05/16ادامه خواهد داشت.
مطابق با بخشنامه شماره  4249دريافت كد كاربري و كلمه عبور قبل از ثبت نام در سايت فروش اينترنتي از الزامات ثبت نام ميباشد .لنذا بنديهي
است در صورت عدم دريافت كد كاربري و كلمه عبور،امكان ثبت نام ميسر نخواهد بود.
 مراحل ثبت نام تا واريز وجه:
مرحله اول  :متقاضي ،با وارد نمودن كد كاربري و كلمه عبور خود ،به صفحه ثبت نام خود وارد مي شود و خودرو را انتخاب مي نمايد.
مرحله دوم :در پايان فرآيند ثبت نام به فرد متقاضي كد پيگيري اختصاص داده ميشود.
مرحله سوم :مراسم قرعه كشي با حضور مراجع نظارتي برگزار ميگردد.
مرحله چهارم :فهرست منتخبين قرعه كشي ،حداكثر  3روز پس از پايان ثبتنام از طريق سايت فروش اينترنتي و ارسال پيامك اعالم
ميگردد و مشتري ميبايست با مراجعه به سايت ،از وضعيت ثبتنام خود (انتخاب يا عدم انتخاب خود در قرعه كشي) مطلع گردد.
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مرحله پنجم :فرد انتخاب شده ،ميبايست ظرف مهلت  5روز وجه خودرو را از طريق سايت فروش اينترنتي محصوالت ايران خودرو به آدرس:
 esale.ikco.irواريز نمايند  .در صورت عدم واريز وجه  ،ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلقي ميگردد
نكته : 1در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در شرايط احراز متقاضي ( شرايط عمومي و اختصاصي )در هرمرحله تا قبل از تحويل خودرو ،ثبت
نام متقاضي كان لم يكن تلقي ميشود و وجه مشتري حداكثر ظرف مدت  20روز به شماره شباي معرفي شده ،مسترد ميگردد و هيچگونه
مسئوليتي از بابت تحويل خودرو متوجه شركت نخواهد بود.
نكته : 2متقاضياني كه فاقد هر يك از شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در بخشنامه ( مثال دارا بودن پالك فعال انتظامي و فاقد گواهينامه
رانندگي داراي اعتبار(حداقل پايه سوم) و  )...باشند ،در صورت اقدام به ثبت نام ،ضمن كان لم يكن تلقي شدن ثبت نام ايشان ،به مدت 3
سال از ثبتنام درتمامي طرح هاي فروش آتي محصوالت شركت ايران خودرو محروم خواهند شد .
نكته : 3در اين بخشنامه از زمان واريز وجه تا تحويل خودرو سود مشاركت و انصراف پرداخت نخواهد شد.
 شرايط عمومي بخشنامه:
.1

به هر كد ملي فقط يك دستگاه خودرو تعلق ميگيرد.

.2

حداقل فاصله از آخرين خريد (ثبت نام يا تحويل خودرو) از شركت هاي ايران خودرو و سايپا  48ماه ميباشد .همچنين ثبت نام همزمان
در دو شركت مذكور امكان پذير نمي باشد.

 .3ثبت نام براي متقاضيان داراي پالك انتظامي فعال (نصب برروي خودرو) ممنوع بوده ،همچنين ارائه گواهينامه رانندگي داراي اعتبار(حداقل
پايه سوم) الزامي ميباشد.
 .4انتقال امتياز و حقوق ناشي از انتخاب شدن در قرعه كشي به اشخاص ثالث ممنوع ميباشد.
 .5متقاضي بايد در هنگام ثبت نام ،شماره حساب (شماره شبا) مربوط به خود را معرفي نمايد و الزم است از كارتهاي بانكي به نام خود براي
واريز وجه استفاده نمايد.
 .6شماره تلفن همراه معرفي شده بايد به نام فرد متقاضي باشد.
 .7ثبت نام براي مشتريان حقوقي ميسر نخواهد بود.
 .8فرد انتخاب شده ،ميبايست در مرحله واريز وجه ،جهت انتخاب كد نمايندگي مطابق با استان محل سكونت (آدرس و كدپستي) اقدام نمايد

 .9گارانتي خودرو پس از  5ماه از زمان تحويل در صورت عدم مراجعه به نمايندگي براي دريافت سرويس اوليه باطل ميگردد و در مراجعه به
نمايندگي كاركرد حداقل  1.000كيلومتري خودرو نيز الزامي است.
 .10امكان صلح در قرارداد و نقل و انتقال خودرو حتي به صورت وكالتى مطابق با مصوبات كميته خودرو وجود ندارد.
 .11خودروي قابل ارائه از طريق اين بخشنامه ،براساس آخرين استاندارد زيست محيطي و مقررات اعالم شده و حاكم بر كشور در زمان
تحويل خودرو ،برخوردار خواهد بود.
 .12منتخبين قرعه كشي در صورتيكه براي اولين بار پالك انتظامي دريافت مي نمايند ميبايست برگه احراز محل سكونت خود را از راهور ناجا
دريافت و به نمايندگي محل ثبت نام خود ارائه نمايند.
 .13چنانچه منتخبين قرعه كشي در يك سال اخير نسبت به بروزرساني آدرس محل سكونت خود در سيستم راهور ناجا اقدام نمودهاند و طي
اين مدت ،محل سكونت خود را تغيير ندادهاند ،نيازي به ارائه برگه احراز سكونت ندارند.
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 شرايط اختصاصي بخشنامه:
.1

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

 .2انتخاب رنگ خودرو پس از اعالم اسامي منتخبين و توسط مشتري در زمان واريز وجه صورت خواهد گرفت.
 .3خودروي ثبت نامي ،از بيمه شخص ثالث برابر آخرين سقف قانوني ابالغ شده در زمان تحويل خودرو برخوردار خواهد بود.
 .4صحت كليه اطالعات درج شده خصوصاً كد ملي،آدرس و كدپستي بر عهده متقاضي مي باشد و در صورت تغيير يا اشتباه در اطالعات ارائه
شده كليه تبعات ناشي از آن منجمله تاخير در تحويل و عدم شماره گذاري خودرو برعهده شخص مي باشد.
 .5بر اساس شرايط مندرج در جدول ذيل ،مبلغ500.000ريال از ثمن معامله توسط مشتري ،تا مدت يك سال پرداخت نخواهد شد و به ازاي
مبلغ دين و تعهد مشتري بابت عدم انتقال خودرو به غير ،خودرو به همان مدت در رهن شركت قرار خواهد گرفت .شرط مدت در اين بند،
صرفاً در اختيار خودروساز بوده و خريدار نميتواند قبل از موعد مذكور آن را پرداخت نمايد .پس از گذشت مدت يك سال از صدور
فاكتور ،مشتري مي بايست نسبت به فك رهن خودرو و پرداخت هزينه هاي متعلقه ،مطابق با ضوابط شركت اقدام نمايد و پس از آن سند
چاپ و در اختيار ايشان قرار خواهد گرفت.
 .6در صورت عدم اقدام براي فك رهن ،پس از يك سال توسط مشتري ،جرايم تاخير مطابق ضوابط به حساب مشتري تعلق ميگيرد.
 .7در صورت بروز هرگونه تاخير احتمالي در تحويل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد،معادل  36درصد ساليانه ( 3درصد ماهانه)،خسارت
تاخير به صورت روز شمار محاسبه و مطابق ضوابط قابل پرداخت خواهد بود.
 .8امكان انصراف از ثبت نام تا قبل از پايان مهلت ثبت نام از طريق سايت و ميز كار مشتري امكان پذير ميباشد و ليكن پس از انعقاد
قرارداد ،مشتري به هيچ عنوان حق انصراف ندارد.
.9

سامانه پيام كوتاه شركت ايران خودرو به شماره  300096440ميباشد و كليه پيامكهاي ارسالي از طريق شماره مذكور صورت خواهد گرفت.

 .10شماره تلفن مركز تماس ايران خودرو براي پاسخگويي در حين ثبت نام  021-82272727مي باشد.
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جدول شرايط فروش محصوالت قابل عرضه در مرحله بيستم طرح فروش فوق العاده

شرح خودرو

كالس خودرو

پارس بنزيني

28242

پارس TU5

28520

رنگ هاي قابل عرضه

سفيد – مشكي – خاكستري

قيمت مصوب فروش

برنامه

موعد

(ريال)

فروش

تحويل

1.402.735.071

101081

حداكثر

1.457.954.644

101082

90

نقره اي

روزه

تاريخ فك
رهن و
چاپ سند

يك سال
پس از
دريافت
خودرو

ويژگي ها و تجهيزات خودروهاي فوق در سايت ايران خودرو معرفي شده است (كليك كنيد)

نكته  :1كارت طاليي اختياري يك ستاره در زمان واريز وجه به صورت پيش فرض انتخاب شده است،در صورتي كه مشتري تمايل به تغيير در سطح
كارت طاليي يا حذف آن داشته باشد ميتواند قبل از مرحله واريز وجه اقدام نمايد.
نكته  :2در صورت افزايش هزينه ها و الزامات قانوني ،مشتري متعهد به پرداخت مابه التفاوت مي باشد.

زمان فعال سازي اين بخشنامه بر روي سايت esale.ikco.ir
روز پنج شنبه  1400/05/14مي باشد

