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  ايران خودرو محترم مجاز نمايندگي هاي : به           

 98 ارديبهشت –تنظيم بازار شركت ايران خودرو  طرح فروش فوري   :موضوع             

      با سالم و احترام          

 ،به اطالع كليه نمايندگان محترم مي رساندبازار، بدينوسيله در  شركت ايران خودرو خودروهايقيمت تنظيم  در راستاي  

. آغاز خواهد شد 03/02/98نبه مورخ سه ش صبح روز 10 ساعتمطابق جدول ذيل و از  شرايط فروش فوري تنظيم بازار

  .تا تكميل ظرفيت فعال خواهد بودثبت نام امكان  بديهي است

  بر اساس قيمت حاشيه بازار تنظيم شده است ذيلت، عرضه محصوالت جدول الزم به ذكر اس

  كدكالس  شرح خودرو
رنگ هاي 

  قابل عرضه
  توضيحات  موعد تحويل  برنامه فروش  )ريال(قيمت

پژو پارس سال با ترمز 

ضدقفل، ايموباليزر، 

كيسه هواي راننده و 

سرنشين، سيستم 

 4اخطار سرقت و يورو

  بهينه

28229  

مشكي، سفيد، 

نقره اي، 

خاكستري 

متاليك، آبي 

  رويال

000/384/783  94303  

  روز 30

با امكان انتخاب 

كارت طاليي 

تك ستاره 

  اختياري
دوگانه سوز  405پژو

)GLX ( با ترمز

ضدقفل و ايموبياليزر و 

كيسه هواي راننده و 

  بهينه 4سرنشين و يورو

27231  

مشكي، نقره 

اي، خاكستري 

  متال

655/784/000  94304  

  

  

  :قواعد و ضوابط مهم

خودرو مي باشد و در صورت ثبت نام از سوي مشتريان  يك دستگاه، از كل بخشنامه هر كد مليظرفيت ثبت نام براي  -1

 .محترم مغاير با اين بند، قرارداد به صورت يك طرفه از سوي شركت ايران خودرو لغو خواهد شد

 اين بخشنامه از نام ثبت به قادر اند، نموده اقدام خودرو نام ثبت به نسبت گذشته ماه 18 كه در مشترياني كليه -2

 .شد ابطال خواهد شركت يك طرفه سوي از بخشنامه، اين شرايط با مغاير ثبت نام است هر بديهي. نيستند

 .پذير مي باشد امكان سال 18براي افراد باالي در اين بخشنامه امكان ثبت نام  -3
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ثبت نام  حقيقي فراهم مي باشد و امكان ثبت نام براي مشتريان حقوقي و كاردكس و امكان ثبت نام صرفا براي مشتريان -4

 .با شماره مشتري دوم نمايندگي امكان پذير نمي باشد

 . امكان انتخاب كد نمايندگي در زمان ثبت نام فعال مي باشد -5

 .ودامكان پذير خواهد ب esale.ikco.irثبت نام صرفاً بصورت اينترنتي و از طريق سايت  - 6

  

  :شرايط و توضيحات بخشنامه

از  ،ست پس از دريافت رديف قرارداديميليون تومان، مشتريان محترم مي با 50جهت واريز مبالغ باالي  - 1

حداكثر تا پايان وقت اداري روز » بخش ميز كار مشتري « طريق سايت فروش اينترنتي شركت ايران خودرو 

اين صورت قرارداد مذكور غير فعال شده و وجه به مشتري مسترد بعد از ثبت نام  را واريز نمايند در غير 

 .خواهد شد

ناشي از  قيمتي و همچنين تغييرات...) بيمه، عوارض دولتي، ماليات و (ر گونه تغييرات قيمتي غير مستقيم ه -2

ري تصميمات ابالغي دولت و نهادهاي قانون گذار تا قبل از صدور فاكتور بر عهده مشتالزامات قانوني و 

 .خواهد بود

 .كند اقدام ثبت نام قطع به نسبت ظرفيت، تكميل صورت در است مجاز ايران خودرو شركت -3

 .پس از انعقاد قرارداد، مشتري به هيچ عنوان حق انصراف ندارد -4

درصد  30در صورت بروز هرگونه تاخير احتمالي در تحويل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، مطابق كليه قراردادها  -5

 .شمار محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود ، جريمه تاخير به صورت روز)دو و نيم درصد ماهيانه(ساليانه

در سايت ايران . (شركت در زمان ثبت نام، ليست اقالم و بهاي آپشن هاي اختياري را به مشتري اطالع رساني مي نمايد - 6

پس از امضاء قرارداد توسط مشتري، بعلت وجود الزامات  بديهي است در صورتي كه) خودرو نيز اطالع رساني شده است

توسط شركت الزم باشد، شركت حق ) آپشن(قانوني و يا لزوم استانداردهاي اجباري، نصب تجهيزات و لوازم اضافي 

 .مطالبه ارزش اضافه آپشن بر اساس ضوابط مصوب شوراي رقابت را خواهد داشت

مدارك مورد نياز ( 4028و  2968 ريان حتما موارد عنوان شده در بخشنامهنمايندگان محترم هنگام ثبت نام از مشت -7

 .را مد نظر قرار داده و بر اساس آن اقدام نمايند) جهت احراز سكونت

تهيه رونوشت از صفحه اول شناسنامه و كارت ملي مشتري كفايت مي كند و چنانچه شناسنامه داراي توضيحات بود،  -8

 .مي باشد رونوشت از آن صفحه نيز الزم

نام الزامي  ارائه كد ملي، كد پستي، آدرس دقيق، منطقه شهرداري محل سكونت و شماره تلفن ثابت و همراه در زمان ثبت -9

 .است

وجود ندارد و كليه تبعات ناشي از  اصالحدر صورت ارائه يا درج آدرس پستي اشتباه توسط مشتري، به هيچ عنوان امكان  -10

 .يا مفقود شدن مدارك خودرو، به عهده مشتري خواهد بود صدور پالك با كد شهر مغاير و

 .در صورت ارائه اطالعات نادرست آدرس توسط مشتري، شركت حق دارد بطور يكطرفه قرارداد را فسخ نمايد -11
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مشتري  شماره آنها براي و نموده نام ثبت خودرو ايران در بار اولين كه مشترياني خصوص در ها نمايندگي است الزم -12

 احراز تاييديه باشد مي مغاير شناسنامه صدور محل با آنها سكونت محل شهر كه مشترياني و شود مي ايجاد جديد

 .نمايند ارسال سازمان به مشتري نام ثبت پرونده همراه به سكونت را

 .دهند قرار مشتريان رويت محل در بيشتر اطالع براي را بخشنامه اين بايست مي محترم نمايندگان -13

 .با اداره منطقه مربوطه تماس حاصل فرماييد، اطالعات تكميلي و سواالت احتمالي در خصوص شرايط فروشجهت  -14

 

  

   esale.ikco.irزمان فعال سازي اين بخشنامه بر روي وب سايت 

  مي باشد 03/02/98شنبه مورخ سه صبح روز  10ساعت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

و امور مشتريان فروش ،مديرعامل در بازاريابيقائم مقام   


