شرايط ويژه دهه مبارك فجر

اعالم شرايط فروش فوري محصوالت شركت زامياد به مناسبت دهه مبارك فجر
باسالم؛

احتراماً  ،بدينوسيله به اطالع مشتريان محترم و نمايندگيهاي مجاز گروه خودروسازي سايپا ميرساند شرايط فروش
فوري محصوالت شركت زامياد به مناسبت دهه مبارك فجر از ساعت  41روز يكشنبه مورخ  11/44/41صرفاً از طريق سايت
فروش اينترنتي  https://saipa.iranecar.comتا زمان تكميل ظرفيت به شرح جدول ذيل فعال ميباشد.

نوع خودرو

قيمت خودرو ( به ريال)

نيسان تك سوز آپشنال

1/177/370/000

نيسان دوگانه سوز آپشنال

2/031/720/000

نيسان ديزل يورو5

2/393/390/000

پادرا پالس با الستيك راديال

2/911/170/000

رنگ قابل عرضه

موعد تحويل

 03روزه

شرايط بخشنامه :
-1
-2
-9
-4

كليه محصوالت مندرج در جدول به غير از خودروي نيسان ديزل با مدل  1931عرضه خواهد شد و مبلغ  %4از قيمت پايه خودرو بعنوان افت
مدل محاسبه و از مبلغ خودرو در زمان واريز وجه كسر ميگردد.
شماره تلفن همراه اعالم شده ميبايست متعلق به شخص متقاضي باشد.
فروش محصوالت صرفاً بصورت اينترنتي ميباشد.
در اين روش فروش ،قرعه كشي وجود نداشته و متقاضيان محترم مي بايست نسبت به انجام مراحل ذيل اقدام نمايند:

الف) ورود به سايت فروش اينترنتي  https://saipa.iranecar.comو ثبت اطالعات شخصي و دريافت كد كاربري (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

 -5با توجه به اهميت كنترل مدارك هويتي و آدرس محل سكونت مشتريان  ،نمايندگي موظف است مدارك و مستندات مشتريان را كنترل و از
صحت و سقم آن اطمينان حاصل نمايد.
 -3با توجه به دستورالعمل هاي صادره توسط پليس راهور ناجا مبني بر ثبت و بروزرساني اطالعات فردي و آدرس مشتريان در سامانه شمارهگذاري
موارد ذيل متذكر ميگردد:
 -1 -3در صورتي كه مشتري در سامانه شماره گذاري فاقد اطالعات بوده و شهر تولد و محل صدور شناسنامه با شهر محل سكونت ،مغايرت داشته
باشد مي بايست با مراجعه به مراكز نقل و انتقال و يا خدمات خودرويي نسبت به ثبت اطالعات اوليه خود اقدامات الزم را انجام دهد.
 -2-3در صورتي كه مشتري داراي اطالعات در سامانه شمارهگذاري باشد:
الف) در صورتيكه اطالعات مشتري در زمان ثبت نام ،در سامانه شماره گذاري هيچگونه تغييري نداشته باشد ،نياز به اقدام خاصي نمي باشد.
ب) در صورتيكه اطالعات مشتري در زمان ثبت نام ،در سامانه شماره گذاري تغيير نموده باشد ،مي بايست با مراجعه به مراكز نقل و انتقال و يا
خدمات خودرويي نسبت به اصالح اطالعات خود اقدامات الزم را انجام دهد.
 -7درصورتي كه مشتريان محترم اطالعات مورد نياز شمارهگذاري را به درستي ارائه ندهند ،عالوه بر اينكه سود تاخير در تحويل ناشي از عدم شماره
گذاري به آنان تعلق نخواهد گرفت ،هزينه پاركينگ و نگهداري خودرو نيز از ايشان دريافت خواهد شد.
 -1چنانچه 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 كان لم يكن خواهد گرديد.
 -3امكان انتخاب بسته خدمت براي خودروها بصورت اختياري فراهم مي باشد .
 -10به محض تكميل ظرفيت هر يك از محصوالت اعالم شده در جدول ،شرايط فروش غير فعال خواهد شد.

