پیش فروش
محصوالت گروه سايپا
صرفاً اينترنتی

اعالم شرايط پیش فروش محصوالت گروه سايپا
باسالم؛
احتراماً  ،پیرو بخشنامه شماره 611884مورخ  81/81/88بدينوسیله به اطالع مشتريان محترم و نمايندگيهاي مجاز گروه خودروسازي سايپا ميرساند شرايط
پیش فروش محصوالت گروه سايپا از ساعت  88صبح روز سه شنبه مورخ  81/81/84صرفاً از طريق سايت فروش اينترنتي ( ) https://saipa.iranecar.comتا زمان
تكمیل ظرفیت به شرح جدول ذيل فعال خواهد شد.

جدول شرايط پیش فروش محصوالت گروه سايپا
نوع خودرو

مبلغ پیش پرداخت (ريال)

ساينا دندهاي

100.888.888

كوئیك دندهاي

080.888.888

تیبا صندوقدار

110.888.888

سايپا 818

810.888.888

تیبا 1

160.888.888

ساينا آپشنال

060.888.888

كوئیك R

060.888.888

تیبا صندوقدارآپشنال

110.888.888

تیبا  1آپشنال ( پالس )

010.888.888

سايپا  818آپشنال

100.888.888

سود مشاركت

سود انصراف

زمان تحويل

هفته چهارم بهمن 88

%81

%81

هفته چهارم اسفند 88

نكات بخشنامه :


محدوديت كد ملي براي ثبت نام وجود دارد(هر كد ملي يك دستگاه) .الزم به ذكر است جهت متقاضیان محترم خريد خودرو كه در  81ماه گذشتته تتا كنتون
نسبت به ثبت نام يك دستگاه خودرو اقدام نموده اند ،امكان ثبت نام در اين شرايط فراهم نمي باشد.



با توجه به اعمال محدوديت كد ملي  ،در ثبت اطالعات مشتري دقت الزم صورت پذيرد بديهي است در صورت بروز هر گونه اشتباه در ثبت نام  ،ضتمن اباتال
درخواست خريد  ،مبلغ دريافتي عودت خواهد گرديد .



امكان صلح (خريد انصرافي) وجود ندارد .



ثبت نام براي افراد زير  81سال امكان پذير نمي باشد.



كدپستي ثبت نام كننده و كد نمايندگي انتخابي توسط مشتري میبايست از يك استان باشند  .بديهي است پت

از انتختاك كتد نماينتدگي  ،امكتان ت ییتر

نمايندگي تحويل گیرنده وجود ندارد و مسئولیت آن بر عهده گروه سايپا نمي باشد.


ظرفیت فروش جهت كلیه نمايندگیها بصورت يكسان درنظر گرفته شده است  ،بديهي است به محض تكمیل شدن ظرفیت  ،امكان ثبت نام غیر فعال ميگردد.



امكان انتخاك رنگ كلیه محصوالت ،در زمان ثبت نام میسر مي باشد .



در پیش فروش محصوالت قیمت نهايي خودروها به قیمت روز شركت بوده و بر اساس قیمت زمان تحويل مندرج در قرارداد مشتريان ،محاسبه خواهد شد .

