شماره 1011/0101 :
تاریخ 1011/10/00 :
پیوست  :ندارد

بسمه تعالی

کد بخشنامه 101110111 :

عاملیت محترم فروش شرکت بهمن موتور

موضوع  :ثبت نام نقدی وانت کارا  2000ccاز درگاه عاملیت ـ آذرماه 1011
با سالم
شرایط ثبتنام نقدی وانت کارا با قیمت قطعی به صورت اینترنتی (به تعداد محدود) از روز دوشنبه مورخ
 0099/92/92ساعت  09صبح تـا روز پنجشنبه مورخ 0099/09/99ساعت  01یا تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول
ذیل و با شرایط اعالم شده ارائه میگردد.
با هدف جلوگیری از ثبتنام واسطهها و افزایش امکان ثبتنام برای مصرفکننده نهایی خودرو ،شرکت بهمنموتور فیلترهایی را
مطابق شروط مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه که ذیالً تشریح شده ،قرار داده است که در صورت ثبتنام مغایر با شروط
مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه ،ثبتنام متقاضی از سوی شرکت بهمن موتور یکطرفه فسخ خواهد شد و وجه واریزشده به
حساب مبداً مسترد خواهدشد.
ثبتنام صرفاً به صورت اینترنتی و از طریق پرتال جامع ایرانیکار به آدرس ذیل قابل انجام میباشد.

http:// Bahmancustomer.iranecar.com

نوع محصول

کد محصول

وانت کارا تککابین تیپ 0
فرمان هیدرولیک با
تجهیزات داخلی جدید

BMCSCR04

وانت کارا دوکابین تیپ 0
فرمان هیدرولیک با
تجهیزات داخلی جدید

BMCDCR04

قیمت مصوب

موعد

فروش

تحویل

مدل

رنگ

404104041
8

9049209190002
هفته سوم
بهمن ماه
909.209190002

کد برنامه فروش

0099

سفید براق
0099400002
مبالغ به ریال میباشد.

 وانت کارا :تجهیزات داخلی جدید شامل تغییرات در مجموعه سوئیچ ،چراغهای عقب ،طراحی صندلی و سقف کاذب و افزوده شدن
مجموعه یونیت ایموبالیزر ،قفل مرکزی و  ...است .همچنین خودروی مذکور دارای سیستم تهویه مطبوع و کیسه هوای ایمنی
(سرنشین  +راننده) و سیستم رادیوپخش  USBمیباشد.
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قواعد و ضوابط بخشنامه:
 ثبتنام اینترنتی از طریق عاملیت و با وارد نمودن کدعاملیت و رمز عبور از طریق آدرس ذکر شده انجام میشود و سایر
مراحل (تشکیل پرونده ،تحویل خودرو  ،مدارک و  )...نیز در عاملیت صورت میپذیرد.
 در این روش ثبتنام ،هر کدملی/شناسه ملی مجاز به ثبتنام یک دستگاه از کل بخشنامه میباشد.
 در این روش ثبت نام حق واگذاری حقوق قراردادی و خودرو به غیر ،به هر شکل و صورتی که باشد ،از متقاضی سلب و
اسقاط گردیده است و هرگونه واگذاری مغایر این قید عالوه بر بی اعتباری آن ،حق فسخ برای شرکت بهمن موتور ایجاد
میکند.
 محدودیتی در ظرفیت فروش هر عاملیت تا سقف سهمیه کل عرضه شده وجود ندارد.
 با توجه به اینکه احتمال دارد برخی از کارت های بانکی دارای سقف پرداخت باشند ،الزم است تا پیش از اقدام به ثبتنام ،از
افزایش سقف پرداخت کارت بانکی خود اطمینان حاصل نمایید .واریز وجه خودرو در یک تراکنش امکانپذیر میباشد.
 پس از ثبتنام ،امکان تغییر رنگ ،تغییر عاملیت ،تغییر خودروی خریداری شده و تغییر شرایط خرید ممنوع است.
 دریافت اقرارنامه محضری و یا دستی بابت انتقال فیش و یا وجوه واریزی ،مغایر با دستورالعمل مبارزه با پولشویی بوده و
مورد تأیید شرکت نمیباشد.
 با توجه به اینکه در روش ثبت نام نقدی با موعد تحویل فوری ،به محض انجام ثبتنام و تشکیل کامل پرونده ،امکان
تخصیص خودرو وجود خواهد داشت ،الزم است تا در صورت تمایل خریدار به انصراف ،حتماً از عدم تخصیص خودرو
اطمینان حاصل شود ،در غیر اینصورت مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود .در صورت انصراف خریدار و صرفاً گذشت بیش
از یک ماه از زمان ثبتنام و واریز وجه ،سود انصراف (در این بخشنامه  %13ساالنه) بر اساس دستورالعمل و نظامات آیین
نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو موضوع تصویبنامه شماره /2004ت409.0هـ مورخ 24/90/9.
هیات وزیران تعیین شده و ظرف  99روز کاری به خریدار قابل ارائه خواهد شد.
 در صورتیکه اطالعات وارد شده متقاضیان در فرم ثبت اطالعات ،ناقص و یا فاقد صحت باشد و یا به هر دلیلی وجوه
پرداختی به صورت کامل و مطابق بخشنامه نباشد ،اساساً قراردادی بین متقاضی و شرکت بهمن موتور منعقد نشده و
شرکت بهمن موتور تعهدی در خصوص واگذاری خودرو به متقاضی ندارد و مجاز به عودت وجه به حساب مبداً خواهد بود.
 متقاضیان پس از ثبتنام در سایت فروش اینترنتی و واریز وجه ،میباید ظرف  0.ساعت کاری از زمان ثبتنام نسبت به
تحویل مدارک خود به صورت کامل و صحیح مطابق دستورالعملها و آییننامههای شرکت به عاملیت محل تحویل (انتخاب
شده در هنگام ثبتنام) اقدام نمایند و عاملیت میباید پس از تطابق اطالعات ثبت شده خریدار با اصل مدارک حداکثر ظرف
 29ساعت از تاریخ واریز وجه و ثبتنام متقاضی نسبت به ارسال پرونده کامل به واحد عملیات فروش شرکت اقدام نماید.
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عدم رعایت شرایط مذکور توسط ثبت نام کنندگان به هر علتی که باشد به منزله فسخ قرارداد بوده و شرکت از هرگونه
ترتیب اثر دادن به آن خودداری خواهد نمود .درصورتیکه قرارداد مذکور از سوی مقامات ذیصالح معتبر تلقی گردد بروز
تأخیر در تحویل ،موجب تعلق سود مشارکت و جریمه دیرکرد به وجه پرداختی خریدار نخواهد بود.
 به موجب این روش ثبتنام ،متقاضی مطلع و آگاه میگردد که می باید کلیه وجوه پرداختی را صرفاً از طریق آدرس اینترنتی
معرفی شده و صرفاً به صورت اینترنتی در وجه شرکت بهمن موتور واریز و تحویل نماید .بدیهی است در صورت عدم رعایت
این موضوع ،بیعی فی مابین طرفین منعقد نشده و در نتیجه شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال خریدار نخواهد داشت.
 پرداخت هرگونه وجه یا امتیازی توسط متقاضی به عاملیت ممنوع است و عاملیت حق دریافت هیچگونه وجه یا امتیازی را
از متقاضی ندار د .در صورت تخلف عاملیت از هر یک از موارد مذکور هیچگونه تعهدی برای شرکت ایجاد نشده و کلیه
مسئولیتها و عواقب آن بر عهده پرداخت کننده و عاملیت است.
 پرداخت هرگونه هزینه ناشی از قصور یا تقصیر خریدار در صورت امکان و به تشخیص شرکت مانند اصالح سند خودرو و
غیره ب رعهده خریدار خواهد بود .ارائه خدمات جانبی فروش نظیر اصالح مغایرت شمارهگذاری و سند ،تنظیم سند واگذاری
یا فسخ ( انصراف) ،پارکینگ و غیره منوط به پرداخت وجه توسط خریدار مطابق بخشنامههای شرکت میباشد.
 هزینههای مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ،عوارض ،شمارهگذاری ،بیمه شخص ثالث و سایر هزینههای مرتبط در قیمت
خودرو لحاظ گردیده و در صورت تغییر هر یک از موارد در زمان صدور حواله ،متقاضی موظف به پرداخت مابهالتفاوت
میباشد.
 متقاضی به شرکت اختیار داده خودروی مورد معامله را قبل از تحویل ،نزد بیمهگر منتخب شرکت ،بیمه شخص ثالث کرده
و هزینه آن را از متقاضی اخذ نماید.
 در صورت بروز هرگونه تاخیر احتمالی در تحویل خودرو ،معادل ( %904ماهانه) جریمه تاخیر به صورت روزشمار محاسبه و
ظرف  2روز کاری قابل پرداخت خواهد بود .سود تاخیر تنها به پروندههایی تعلق میگیرد که ارسال مدارک خریدار و
پرداختیهای خریدار برابر شرایط این بخشنامه صورت گرفته باشد.
 در صورتی که پس از دریافت پرونده و مستندات ،به علت کسری و یا نواقص مدارک ،امکان شمارهگذاری میسر نباشد،
خریدار موظف است حداکثر طی  2روز کاری نسبت به تکمیل مدارک شمارهگذاری (طبق قوانین راهور ناجا) اقدام نماید،
پس از انقضای مدت مذکور و عدم رفع کسری و یا نواقص ،شرکت میتواند نسبت به ابطال سند و تخصیص خودرو به
شخص یا اشخاص دیگر اقدام کند .در صورت گذشت بیش از  19روز از زمان اعالم کسری و یا نواقص پرونده و عدم تکمیل
آن در موعد فوق توسط خریدار ،شرکت می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید .جهت مدت زمانی که فرآیند تخصیص و
تحویل خودرو به علت کسری مدارک ارائه شده خریدار ،به تعویق/توقف بیانجامد و شرکت قرارداد را فسخ نکند هیچگونه
وجهی تحت عنوان سود دیرکرد ،تاخیر در تحویل ،سود انصراف ،اجرت المثل ،عدم النفع ،خسارت و غیره به خریدار تعلق
نمیگیرد.
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 صدور و تحویل شناسنامه مالکیت ،کارت خودرو و کارت سوخت توسط واحد شمارهگذاری پلیس راهور ناجا انجام میپذیرد
و هیچ گونه مسئولیتی متوجه شرکت نمیباشد.
 خودرو به هیچ وجه بدون پالک به عاملیت و یا متقاضی تحویل داده نخواهد شد.
 خریدار میتواند جهت کسب اطالعات از مشخصات عاملیتهای مجاز ،وضعیت قرارداد ،صدور سند و پالک خودروی
ثبتنامی خود به سایت اینترنتی www.bahman.irمراجعه نماید.
 خریدار میباید حداکثر ظرف  1روز کاری پس از اعالم شرکت /عاملیت ،مبنی بر آماده تحویل بودن خودرو ،نسبت به
دریافت و خروج آن از محل تحویل ،اقدام نماید .پس از سپری شدن مهلت مذکور ،شرکت /عاملیت به صورت شرط نتیجه،
نماینده خریدار محسوب و میتواند خودرو را به پارکینگ عمومی منتقل نموده و کلیه هزینههای نگهداری ،بارگیری و حمل
بر عهده خریدار است .مسئولیت هرگونه آسیب دیدگی و خسارت وارده به خودرو ناشی از حمل ،توقف و غیره ،بر عهده
خریدار است .در صورت عدم انتقال به پارکینگ عمومی ،خریدار ملزم به پرداخت هزینه پارکینگ مطابق بخشنامههای
ابالغی از سوی شرکت خواهد بود .در صورت سپری شدن  19روز کاری از زمان اعالم آماده تحویل بودن خودرو و عدم
دریافت آن توسط خریدار ،برخی از قطعات خودرو (باتری ،تایر و قطعات الستیکی) از شمول گارانتی خارج شده و شرکت
در قبال آن مسئولیتی نخواهد داشت.
 مشخصات فنی و سایر امکانات خودرو از طریق سایت شرکت بهمن موتور به نشانی www.bahman.irقابل رویت
میباشد.
 مشخصات ظاهری بیرونی و مشخصات ظاهری داخلی و سایر امکانات خودرو منطبق با تیپ خودروی مورد تقاضا ـ که در
زمان تنظیم توافق نامه مشخص گردیده ـ مالک تحویل خودرو خواهد بود و هر گونه مغایرت احتمالی مشخصات خودروی
تحویلی با کاتالوگها و بروشورها و آگهیهای منتشره ،تعهدی برای شرکت ایجاد نمیکند .خریدار طرح هرگونه ادعای
معارضی را از خود سلب و اسقاط نمود.
 در صــورت وقــوع فــورس مــارور (عوامــل قهریــه) و وقــوع حــواد غیرمترقبــه و یــا پــیش بینــی نشــده ،تحــریم ،افــزایش
قیمــت ارز ،اجــرای قــرارداد معلــق شــده و در صــورت موافقــت طــرفین از ســایر خودروهــای تولیــدی بــه قیمــت مصــوب
شرکت ،جایگزین خواهد شد .در صورت عـدم حصـول توافـق طـرفین و ادامـه هـر یـک از مـوارد فـوق بـرای مـدت بـیش
از سه مـاه ،هـر یـک از طـرفین بـه تنهـایی مجـاز بـه فسـخ قـرارداد بـوده و وجـوه پرداختـی بـا لحـاظ سـود انصـراف بـا
رعایت شرایط ذکر شده در قرارداد به خریدار مسترد میگردد.
 این روش ثبتنام بدون حصول تمامی شرایط مندرج ،فاقد اعتبار بوده و تعهدی برای شرکت ایجاد نمیکند.
 عاملیتهای محترم میباید این بخشنامه را برای اطالع بیشتر در محل رویت خریداران قرار دهند.
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اطالعات مورد نیاز هنگام ثبتنام اینترنتی:
 -0مــدارک شناســایی (شــامل کــارت ملــی و شناســنامه)  ،کدپســتی ،آدرس دقیــق و منطقــه شــهرداری محــل ســکونت ،
شماره تلفن ثابت و تلفن همراه متقاضی در زمان ثبتنام مورد نیاز میباشد.
 -9ثبت شماره شبا (90رقمی) به همراه نام بانک مربوط به نام متقاضی ،ضروری بوده و هرگونه عواقب ناشی از درج اطالعات
اشتباه به عهده متقاضی میباشد.
مدارک مورد نیاز هنگام مراجعه به عاملیت:
 -0اصل مدارک شامل :کارت ملی ،شناسنامه خریدار و صفحه توضیحات (در صورت وجود توضیحات) الزامی است.
 -9مدارک احراز محل سکونت که میبایست مطابق با بخشنامه راهور ناجا و اطالعیههای صادر شده از سوی شرکت بهمن
موتور باشد.
 -1ارائه شماره شبا (90رقمی) با تأییدیه بانک مربوطه الزامی است.
توجه :تکمیل و تایید فرم قرارداد فروش توسط خریدار میباید در حضور عامل صورت پذیرد ،همچنین اخذ امضاء و اثر انگشت خریدار
در ذیل تمامی برگههای قرارداد و مهر و امضاء عامل الزامی است.

با تشکر
نیما مؤمنی
مدیر تحقیقات و بازاریابی فروش
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