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  ايران خودرو محترم مجاز نمايندگي ھاي:به  

  ١٧شماره  –طرح فروش فوری تنظیم بازار شركت ايران خودرو   :موضوع 

  ؛با سالم و احترام               

 

به اطالع کلیه نمایندگان محترم ، بدینوسیله  ) 4095 بخشنامه ( خودروپیرو اجراي طرح فروش فوري تنظیم بازار شرکت ایران 
آغاز خواهد  25/12/97نبه مورخ شصبح روز  10 ساعتاز این طرح مطابق جدول ذیل و از  هفدهمروز  ثبت نام در ،می رساند

  .تا تکمیل ظرفیت فعال خواهد بودثبت نام شد و امکان 
  

  بر اساس قیمت حاشیه بازار تنظیم شده است ذیلالزم به ذکر است، عرضه محصوالت جدول 

رنگ هاي   کدکالس  شرح خودرو
  توضیحات  موعد تحویل  برنامه فروش  )ریال(قیمت  قابل عرضه

دوگانه  405پژو
سوز با ترمز 
ضدقفل و 

ایموبالیزر و 
کیسه هواي 

راننده و 
سرنشین و تریم 

  بهینه 4بژ و یورو

27231  
مشکی، نقره 

اي، خاکستري 
  متال

000/200/651  93992  

  روز 30

با امکان انتخاب 
کارت طالیی 
تک ستاره 
  اختیاري

سمند ال ایکس 
EF7  پایه

گازسوز مالتی 
پلکس با کیسه 
هواي راننده و 

سرنشین و 
رینگ فوالدي و 

  4یورو

29116  

سفید، آبی 
رویال، آبی 

کبود، 
خاکستري 
  متال

000/800/734  93993  

  
  پذیرفتصورت خواهد 1398با مدل سال  با عنایت به در پیش بودن ایام تعطیالت نوروز، در صورت تحویل خودروها در فروردین ماه، صدور سند*
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  :قواعد و ضوابط مهم

خودرو می باشد و در صورت ثبت نام از سوي مشتریان  یک دستگاه، از کل بخشنامه هر کد ملیظرفیت ثبت نام براي  -1
 .محترم مغایر با این بند، قرارداد به صورت یک طرفه از سوي شرکت ایران خودرو لغو خواهد شد

 این بخشنامه از نام ثبت به قادر اند، نموده اقدام خودرو نام ثبت به نسبت گذشته ماه 18 که در مشتریانی کلیه -2
 .شد ابطال خواهد شرکت یک طرفه سوي از بخشنامه، این شرایط با مغایر ثبت نام راست ه بدیهی. نیستند

 .پذیر می باشد امکان سال 18براي افراد باالي در این بخشنامه امکان ثبت نام  -3
ثبت نام  امکان ثبت نام صرفا براي مشتریان حقیقی فراهم می باشد و امکان ثبت نام براي مشتریان حقوقی و کاردکس و -4

 .شماره مشتري دوم نمایندگی امکان پذیر نمی باشدبا 
 . امکان انتخاب کد نمایندگی در زمان ثبت نام فعال می باشد -5
 .امکان پذیر خواهد بود esale.ikco.irثبت نام صرفاً بصورت اینترنتی و از طریق سایت  - 6

  :شرایط و توضیحات بخشنامه
الزامات ناشی از  قیمتی و همچنین تغییرات...) تی، مالیات و بیمه، عوارض دول(ر گونه تغییرات قیمتی غیر مستقیم ه -1

 .تصمیمات ابالغی دولت و نهادهاي قانون گذار تا قبل از صدور فاکتور بر عهده مشتري خواهد بودقانونی و 
 .کند اقدام ثبت نام قطع به نسبت ظرفیت، تکمیل صورت در است مجاز ایران خودرو شرکت -2
 .مشتري به هیچ عنوان حق انصراف نداردپس از انعقاد قرارداد،  -3
درصد  30در صورت بروز هرگونه تاخیر احتمالی در تحویل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، مطابق کلیه قراردادها  -4

 .شمار محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود ، جریمه تاخیر به صورت روز)دو و نیم درصد ماهیانه(سالیانه
در سایت ایران . (م، لیست اقالم و بهاي آپشن هاي اختیاري را به مشتري اطالع رسانی می نمایدشرکت در زمان ثبت نا -5

بدیهی است در صورتی که پس از امضاء قرارداد توسط مشتري، بعلت وجود الزامات ) خودرو نیز اطالع رسانی شده است
توسط شرکت الزم باشد، شرکت حق ) پشنآ(قانونی و یا لزوم استانداردهاي اجباري، نصب تجهیزات و لوازم اضافی 

 .مطالبه ارزش اضافه آپشن بر اساس ضوابط مصوب شوراي رقابت را خواهد داشت
مدارك مورد نیاز ( 4028و  2968 نمایندگان محترم هنگام ثبت نام از مشتریان حتما موارد عنوان شده در بخشنامه - 6

 .قدام نمایندرا مد نظر قرار داده و بر اساس آن ا) جهت احراز سکونت
تهیه رونوشت از صفحه اول شناسنامه و کارت ملی مشتري کفایت می کند و چنانچه شناسنامه داراي توضیحات بود،  -7

 .رونوشت از آن صفحه نیز الزم می باشد
نام الزامی  ارائه کد ملی، کد پستی، آدرس دقیق، منطقه شهرداري محل سکونت و شماره تلفن ثابت و همراه در زمان ثبت -8

 .است
وجود ندارد و کلیه تبعات ناشی از  اصالحدر صورت ارائه یا درج آدرس پستی اشتباه توسط مشتري، به هیچ عنوان امکان  -9

 .صدور پالك با کد شهر مغایر و یا مفقود شدن مدارك خودرو، به عهده مشتري خواهد بود
 .کطرفه قرارداد را فسخ نمایددر صورت ارائه اطالعات نادرست آدرس توسط مشتري، شرکت حق دارد بطور ی - 10
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مشتري  شماره آنها براي و نموده نام ثبت خودرو ایران در بار اولین که مشتریانی خصوص در ها نمایندگی است الزم -11
 احراز تاییدیه باشد می مغایر شناسنامه صدور محل با آنها سکونت محل شهر که مشتریانی و شود می ایجاد جدید

 .نمایند ارسال سازمان به مشتري نام ثبت پرونده همراه به سکونت را
 .دهند قرار مشتریان رویت محل در بیشتر اطالع براي را بخشنامه این بایست می محترم نمایندگان -12
 .با اداره منطقه مربوطه تماس حاصل فرمایید، جهت اطالعات تکمیلی و سواالت احتمالی در خصوص شرایط فروش -13

  
   esale.ikco.irزمان فعال سازي این بخشنامه بر روي وب سایت 

  می باشد 25/12/97صبح روز شنبه مورخ  10ساعت 
  
  

 
 
 
 
 

۴۸۲۲۷۰۱۲: واحد پاسخگو   

 معاون مدیرعامل در بازاریابی و فروش


