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 ايران خودرو محترم مجاز نمايندگي ھاي:به            

 ٩٨ ارديبھشت –تنظیم بازار شركت ايران خودرو  طرح فروش فوری  :موضوع           

 با سالم و احترام                 

به اطالع کلیه بازار، بدينوسیله در  شركت ايران خودرو قیمت خودروھایتنظیم  در راستای
 ١٠ ساعتمطابق جدول ذیل و از  شرایط فروش فوری تنظیم بازار ،نمايندگان محترم مي رساند

تا تكمیل ثبت نام امكان  بدیھی است. آغاز خواھد شد ٠٤/٠٢/٩٨مورخ  چھارشنبه صبح روز
 .ظرفیت فعال خواھد بود

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

شرح 
رنگ ھای قابل  كدكالس خودرو

برنامه  )ریال(قیمت عرضه
 فروش

موعد 
 توضیحات تحویل

 بنزیني ٤٠٥پژو
)SLX ( با

 ١٦موتور
سوپاپ و ترمز 

ضدقفل و 
كیسه ھوای 

راننده و 
سرنشین و 

 بھینه ٤یورو

٢٢٠٠٩ 
مشكی، سفید، 

نقره ای، 
 خاكستری متال

٩٤٣٠٥ ٠٠٠/٨٨٤/٦٧٨ 

 روز ٣٠

با امكان 
انتخاب 
كارت 

طاليي تك 
ستاره 
 اختیاري

بنزینی  ٤٠٥پژو
با ترمز ضدقفل 
و ایموبالیزر و 
كیسه ھوای 

و راننده 
سرنشین و 

 بھینه ٤یورو

٢٥٦٣٧ 
مشكی، نقره 
ای، خاكستری 

 متال
٩٤٣٠٦ ٠٠٠/٥٨٤/٦٣١ 

 

 :مھم قواعد و ضوابط
خودرو مي باشد و در  يك دستگاهاز كل بخشنامه  ،ھر كد مليبراي ظرفیت ثبت نام  -١

صورت ثبت نام از سوی مشتریان محترم مغایر با این بند، قرارداد به صورت یك طرفه از 
 .سوی شركت ایران خودرو لغو خواھد شد

 به قادر اند، نموده اقدام خودرو نام ثبت به نسبت گذشته ماه ١٨ که در مشتریانی کلیه -٢
 بخشنامه، این شرایط با مغایر ثبت نام ھراست  بدیھی. نیستند این بخشنامه از نام ثبت
 .شد ابطال خواھد شرکت یک طرفه سوي از

 .پذير مي باشد امكان سال ١٨براي افراد باالي در اين بخشنامه امكان ثبت نام  -٣
امكان ثبت نام صرفا براي مشتريان حقیقي فراھم مي باشد و امكان ثبت نام براي  -٤

شماره مشتري دوم نمايندگي امكان پذير نمي  ثبت نام با مشتريان حقوقي و كاردكس و
 .باشد
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 . مي باشدفعال كد نمايندگي در زمان ثبت نام  امكان انتخاب -٥
 .امكان پذير خواھد بود esale.ikco.irثبت نام صرفاً بصورت اينترنتي و از طريق سايت  -٦

 
 :شرايط و توضیحات بخشنامه

 
 

ست پس از یمشتریان محترم می بامیلیون تومان،  ٥٠جھت واریز مبالغ باالی  -١
« از طریق سایت فروش اینترنتی شركت ایران خودرو  ،دریافت ردیف قرارداد

را واریز حداكثر تا پايان وقت اداري روز بعد از ثبت نام  » بخش میز كار مشتری 
نمایند در غیر این صورت قرارداد مذكور غیر فعال شده و وجه به مشتری مسترد 

 .خواھد شد
و ...) بیمه، عوارض دولتي، مالیات و (ونه تغییرات قیمتي غیر مستقیم ر گھ -٢

تصمیمات ابالغي دولت و الزامات قانوني و ناشي از  قیمتي ھمچنین تغییرات
 .نھادھاي قانون گذار تا قبل از صدور فاكتور بر عھده مشتري خواھد بود

 اقدام ثبت نام قطع به نسبت ظرفیت، تكمیل صورت در است مجاز ایران خودرو شركت -٣
 .كند

 .پس از انعقاد قرارداد، مشتری به ھیچ عنوان حق انصراف ندارد -٤
مطابق برابر ضوابط مندرج در قرارداد، خودرو در تحويل احتمالی تاخیر بروز ھرگونه در صورت  -٥

 به صورت روز، جريمه تاخیر )و نیم درصد ماھیانهدو (درصد سالیانه ٣٠ کلیه قراردادھا
 .و قابل پرداخت خواھد بود محاسبهشمار 

طالع لیست اقالم و بھای آپشن ھای اختیاری را به مشتری ا ،در زمان ثبت نام شرکت -٦
بدیھی است در  )در سایت ایران خودرو نیز اطالع رسانی شده است(. نماید رسانی می

پس از امضاء قرارداد توسط مشتری، بعلت وجود الزامات قانونی و یا لزوم  که صورتی
توسط شرکت الزم باشد، ) آپشن( استانداردھای اجباری، نصب تجھیزات و لوازم اضافی

شرکت حق مطالبه ارزش اضافه آپشن بر اساس ضوابط مصوب شورای رقابت را خواھد 
 .داشت

و  ٢٩٦٨ حتما موارد عنوان شده در بخشنامهنمايندگان محترم ھنگام ثبت نام از مشتريان  -٧
را مد نظر قرار داده و بر اساس آن اقدام ) ت احراز سكونتمدارك مورد نیاز جھ( ٤٠٢٨
 .نمايند

تھیه رونوشت از صفحه اول شناسنامه و كارت ملي مشتري كفايت مي كند و چنانچه  -٨
 .شناسنامه داراي توضیحات بود، رونوشت از آن صفحه نیز الزم مي باشد

و شماره تلفن ارائه كد ملي، كد پستي، آدرس دقیق، منطقه شھرداري محل سكونت  -٩
 .نام الزامي است مراه در زمان ثبتثابت و ھ

 اصالحدر صورت ارائه يا درج آدرس پستي اشتباه توسط مشتري، به ھیچ عنوان امكان -١٠
وجود ندارد و كلیه تبعات ناشي از صدور پالك با كد شھر مغاير و يا مفقود شدن مدارك خودرو، 

 .به عھده مشتري خواھد بود
کت حق دارد بطور راطالعات نادرست آدرس توسط مشتری، شدر صورت ارائه -١١

 .یکطرفه قرارداد را فسخ نماید
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 نام ثبت خودرو ايران در بار اولین كه مشترياني خصوص در ھا نمايندگي است الزم-١٢
 محل شھر كه مشترياني و شود مي ايجاد مشتري جديد شماره آنھا براي و نموده

 ھمراه به سكونت را احراز تايیديه باشد مي مغاير شناسنامه صدور محل با آنھا سكونت
 .نمايند ارسال سازمان به مشتري نام ثبت پرونده

 رويت محل در بیشتر اطالع براي را بخشنامه اين بايست مي محترم نمايندگان-١٣
 .دھند قرار مشتريان

با اداره منطقه ، جھت اطالعات تکمیلی و سواالت احتمالی در خصوص شرایط فروش-١٤
 .تماس حاصل فرمایید مربوطه

 
  ir.ikco.eesalسايت  وببر روي زمان فعال سازي اين بخشنامه 

 مي باشد ٤٠/٢٠/٩٨نبه مورخ ش چھارروز  صبح ١٠ساعت 
 

و امور مشتریان فروش ،مدیرعامل در بازاریابیقائم مقام   


