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 روايران خود محترم مجاز نمايندگي هاي :به              

 1401محصوالت ايران خودرو فرورودين ماه العاده فروش فوق  سي و ششم مرحله : موضوع          

 

 "تاكيد مي گردد امكان ثبت نام از طريق سايت در منزل ميسر استبا عنايت به اهميت سالمت متقاضيان محترم، "

 با سالم و احترام

العاده برخي از محصوالت ايران فروش فوقرساند شرايط هاي مجاز ميبه اطالع عموم متقاضيان محترم و نمايندگي

 .گرددذيل ارائه ميجدول به شرح و از طريق قرعه كشي  ماهه 3با موعد تحويل  خودرو

 نام نمايند.توانند در اين طرح با شرايط ذيل ثبتهاي قبلي ايران خودرو، انتخاب نشده اند، ميكشيمتقاضياني كه در قرعه

 ماهه خواهد بود. 3در اين طرح قيمت قطعي بوده و  موعد تحويل خودروها 

توانند با مراجعه به سايت فروش اينترنتي محصوالت اند، نيز ميهاي قبلي كه موفق به واريز وجه نشدهبرندگان و منتخبين طرح :1نكته

 اقدام نمايند. نامايران خودرو، نسبت به ثبت

 قرار دهند. عموم هموطنانيت ؤبايست اين بخشنامه را براي اطالع بيشتر در محل رنمايندگان محترم مي :2نكته

  قبل از قرعه كشي، متقاضي هيچگونه وجهي واريز نخواهد نمود. :3نكته
 

 اريخ شروع و مهلت ثبت نام: ت 

انتهااي )باا روش قرعاه كشاي( مطاابق جادول  شركت ايران خودرو ماهه( برخي محصوالت 3 با موعد تحويلطرح فروش فوق العاده)

 ادامه خواهد داشت. 01/02/1401مورخ پنج شنبه  شروع و تا پايان روز 30/01/1401مورخ  سه شنبه از روزبخشنامه 

باشاد. دريافت كد كاربري و كلمه عبور قبل از ثبت نام در سايت فروش اينترنتي از الزامات ثبت ناام مي 4249شماره مطابق با بخشنامه 

 .امكان ثبت نام ميسر نخواهد بود لذا بديهي است در صورت عدم دريافت كد كاربري و كلمه عبور،

 

 :مراحل ثبت نام تا واريز وجه 

 نمايد.متقاضي، با وارد نمودن كد كاربري و كلمه عبور خود،  به صفحه ثبت نام خود وارد مي شود و خودرو را انتخاب مي مرحله اول :

 شود. در پايان فرآيند ثبت نام به فرد متقاضي كد پيگيري اختصاص داده ميمرحله دوم: 

 گردد.با حضور مراجع نظارتي برگزار مي نام وپس از پايان مهلت ثبت مراسم قرعه كشي مرحله سوم:

نام از طريق سايت فروش اينترنتي و ارسال پيامك اعالم روز پس از پايان ثبت 3فهرست منتخبين قرعه كشي، حداكثر   مرحله چهارم:

 مطلع گردد. نام خود )انتخاب يا عدم انتخاب در قرعه كشي(بايست با مراجعه به سايت، از وضعيت ثبتمي تقاضيگردد و ممي

خودرو را از طريق سايت فروش اينترنتي ايران خودرو به آدرس:  كامل وجه روز 3ظرف مهلت بايست فرد انتخاب شده، مي مرحله پنجم:

esale.ikco.ir گردد.واريز نمايند . در صورت عدم واريز وجه ، ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلقي مي 
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) شرايط عمومي و اختصاصي (در هرمرحله تا قبل از تحويل خودرو،  خريداردر صورت مشاهده هرگونه مغايرت در شرايط احراز : 1نكته

گردد و روز به شماره شباي معرفي شده، مسترد مي 20شود و وجه مشتري حداكثر ظرف مدت ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلقي مي

 درو متوجه شركت نخواهد بود.هيچگونه مسئوليتي از بابت تحويل خو

متقاضياني كه فاقد هر يك از شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در بخشنامه ) مثال دارا بودن پالك فعال انتظامي نصب شده  :2نكته 

باشند،  انقضاي تاريخ اعتبار( و...عدم برروي خودروهاي سواري با كاربري شخصي(يا فاقد گواهينامه رانندگي حداقل پايه سوم معتبر)

نام درتمامي طرح هاي فروش آتي سال از ثبت 3در صورت اقدام به ثبت نام، ضمن كان لم يكن تلقي شدن ثبت نام ايشان، به مدت 

 محصوالت شركت ايران خودرو محروم خواهند شد .

 در اين بخشنامه از زمان واريز وجه تا تحويل خودرو سود مشاركت و انصراف پرداخت نخواهد شد. :3نكته

 

  :شرايط عمومي بخشنامه 

 گيرد.به هر كد ملي فقط يك دستگاه خودرو تعلق مي .1

همچنين ثبت نام  باشد.ماه مي 48سايپا شركت هاي ايران خودرو و  حداقل فاصله از آخرين خريد )ثبت نام يا تحويل خودرو( از .2

 .همزمان در دو شركت مذكور امكان پذير نمي باشد

نام براي متقاضيان داراي پالك انتظامي فعال )نصب برروي خودروهاي سواري با كاربري شخصي( ممنوع بوده، همچنين ارائه ثبت .3

 باشد.گواهينامه رانندگي حداقل پايه سوم معتبر )عدم انقضاي تاريخ اعتبار( الزامي مي

 باشد.نتقال امتياز و حقوق ناشي از انتخاب شدن در قرعه كشي به اشخاص ثالث ممنوع ميا .4

هاي بانكي به نام خود متقاضي بايد در هنگام ثبت نام، شماره حساب )شماره شبا( مربوط به خود را معرفي نمايد و الزم است از كارت .5

 براي واريز وجه استفاده نمايد. 

 ده بايد به نام فرد متقاضي باشد.شماره تلفن همراه معرفي ش .6

 حقوقي ميسر نخواهد بود. متقاضيانثبت نام براي  .7

بايست در مرحله واريز وجه، جهت انتخاب كد نمايندگي مطابق با استان محل سكونت )آدرس و كدپستي( فرد انتخاب شده، مي .8

 اقدام نمايد. 

گردد و در مراجعه به نمايندگي براي دريافت سرويس اوليه باطل ميماه از زمان تحويل در صورت عدم  5گارانتي خودرو پس از  .9

  كيلومتري خودرو نيز الزامي است. 1000مراجعه به نمايندگي كاركرد حداقل 

 .وجود ندارد در قرارداد امكان صلح .10

 كشور در زمان بر حاكم و شده اعالم مقررات و آخرين استاندارد زيست محيطي از بخشنامه، اين طريق از ارائه خودروي قابل .11

 بود. خواهد برخوردار خودرو، تحويل
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  بخشنامه: اختصاصيشرايط 
 تحويل خودرو بر اساس اولويت بندي تعيين شده در قرعه كشي و ساير ضوابط ابالغي كميته خودرو خواهد بود. .1

 واريز وجه صورت خواهد گرفت. مرحلهانتخاب رنگ خودرو پس از اعالم اسامي منتخبين و توسط مشتري در  .2

 شده اعالم مقررات و استاندارد زيست محيطيو شخص ثالث برابر آخرين سقف قانوني ابالغ شده از بيمه  ي ثبت نامي،هاخودرو .3

، مشتري متعهد به پرداخت و در صورت افزايش قيمت بيمه شخص ثالث برخوردار خواهد بود ،در زمان تحويل خودروكشور  بر حاكم

  باشد.التفاوت ميمابه

باشد و در صورت تغيير يا اشتباه در اطالعات صحت كليه اطالعات درج شده خصوصاً كد ملي،آدرس و كدپستي بر عهده متقاضي مي .4

 باشد.مي متقاضيتاخير در تحويل و عدم شماره گذاري خودرو برعهده  انندناشي از آن م احتمالي ارائه شده كليه تبعات

 در مشتريان آدرس و فردي اطالعات بروزرساني و ثبت بر مبني ناجا راهور پليس توسط صادره دستورالعملهاي به توجه با نكته:

 از يكسال از بيشتر يا و بوده سكونتي و فردي اطالعات فاقد مذكور  سامانه در مشتري صورتيكه در شماره گذاري)سخا(،  سامانه

به  سخا سامانه به مراجعه با ميبايست محترم مشتري باشد، گذشته سكونت محل نشاني و اطالعات فردي بروزرساني تاريخ آخرين

 پست اداره توسط تائيد از پس و نموده اقدام خود اطالعات آخرين يا ثبت و بروزرساني به نسبت https://sakha.epolice.irآدرس 

 احراز برگه زمانيكه تا است ذكر به الزم .نمايد خود تحويل نام ثبت محل نمايندگي به را سخا سامانه در شده ثبت نشاني تصوير

نشده باشد، خودرو پالك نمي  ارائه درستي به شماره گذاري نياز مورد اطالعات يا و نگردد ارائه نمايندگي به مشتري توسط سكونت

 و پاركينگ هزينه گرفت، نخواهد تعلق آنان به گذاري شماره عدم از ناشي تحويل در تاخير سود اينكه بر عالوه همچنين گردد.

 .شد خواهد ايشان دريافت از خودرو نگهداري

 درصد ساليانه 36در صورت بروز هرگونه تاخير احتمالي در تحويل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، معادل  .5

 مطابق ضوابط قابل پرداخت خواهد بود. درصد ماهانه(، خسارت تاخير به صورت روز شمار محاسبه و 3)

و ليكن پس از انعقاد  بوده ميسر )پنل كاربري(امكان انصراف از ثبت نام تا قبل از پايان مهلت ثبت نام از طريق سايت و ميز كار  .6

 قرارداد، مشتري به هيچ عنوان حق انصراف ندارد.

هاي ارسالي از طريق شماره مذكور صورت پيامك تماميباشد و مي 300096440سامانه پيام كوتاه شركت ايران خودرو به شماره  .7

 خواهد گرفت.

تنظيم  15/09/1400مورخ  18328/400اره كميته محترم خودرو شم 65صورتجلسه  3ين بخشنامه بر مبناي مجوز صادره در بند ا .8

 گرديده است .

 مي باشد.   021-27272782  پاسخگويي در حين ثبت نامشماره تلفن مركز تماس ايران خودرو براي  .9

 

 

  

https://sakha.epolice.ir/
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 )كليك كنيد( در سايت ايران خودرو معرفي شده است ها و تجهيزات خودروهاي فوقويژگي

 

  مشتري متعهد به پرداخت مابه التفاوت مي باشد.بيمه، ماليات و ساير الزامات قانوني، مبلغ در صورت افزايش  :1نكته 

نام در سايتاقدام نمايند و از ثبت esale.ikco.ir صرفًا از طريق سايت فروش اينترنتي اين شركت به آدرسمتقاضيان خريد محصوالت ايران خودرو  :2نكته 

 هاي غير معتبر و با آدرس مشابه، پرهيز نمايند.

سطح اشتراك طاليي يا حذف آن كه مشتري تمايل به تغيير در صورت پيش فرض انتخاب شده است، در صورتي به  يك ستاره پالساشتراك طاليي اختياري  :3نكته

ها و مزاياي سطوح مختلف يضمن مطالعه ويژگ تواننداقدام نمايد. متقاضيان محترم مي مرحله واريز وجه تا قبل از تخصيص خودرواز  تواندرا داشته باشد مي

با آگاهي كامل نسبت به انتخاب  تخفيفات لحاظ شده،ضمن برخورداري از حداكثر  ،(WWW.096440.COMطالئي در سايت امداد خودرو )به آدرس:  اشتراك

      (خدمات عمومي اشتراك طاليي ، پيوست بخشنامه مي باشد، اقدام نمايند .)طالئي به صورت نقدي يا اقساطي بدون بهره در هنگام تكميل وجه اشتراك

                                     

 

 esale.ikco.irمان فعال سازي اين بخشنامه بر روي سايت ز

 مي باشد 30/01/1140شنبه سه روز 

 

 

 طرح فروش فوق العاده  مرحله سي و ششم درت قابل عرضه جدول شرايط فروش محصوال
 باشد()مبالغ بر حسب ريال مي

 شرح خودرو
 دك

 خودرو
 قابل عرضههاي  رنگ

قيمت مصوب 

  فروش

بهاي اشتراك 

طاليي يك ستاره 

 پالس اختياري

برنامه 

 فروش

موعد 

 تحويل

 102580 34.600.000 1.848.894.000 مشكي متاليك، خاكستري متاليك ،سفيد XU7P 35103سال سفارشي با موتور  پژو پارس

3 

 ماهه

 TU5 28520پژو پارس 
 ،مشكي متاليك، آبي رويال متاليك ،سفيد

 متاليك خاكستري متاليك، نقره اي
1.765.967.000 34.800.000 102581 

 61015 رانا + ) پالس(
مشكي متاليك ، متاليك اينقره ،سفيد

 خاكستري متاليك، گيالسي 
2.147.848.000 32.500.000 102582 

و  سقف  TU5Pرانا + ) پالس( با موتور 

 سرعته دستي  6اي و گيربكس شيشه
61503 

مشكي متاليك ، متاليك اينقره ،سفيد

 خاكستري متاليك
2.282.967.000 33.500.000 102583 

https://www.ikco.ir/fa/ProductList.aspx
https://www.ikco.ir/fa/ProductList.aspx
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