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  روايران خود محترم مجاز نمايندگي هاي :به           
  1401 آذر-دوگانه سوز( ويژه متقاضيان عادي) بدون  قرعه كشي  2محصول وانت آريسان  فروش فوق العاده موضوع:

  ؛ با سالم و احترام
   طرح فروش فوق العاده رساند، شركت ايران خودروهاي مجاز ميبدينوسيله به اطالع عموم متقاضيان محترم و نمايندگي     

با در نظر گرفتن هر كد ملي يك دستگاه و دارا بودن گواهينامه  (بدون قرعه كشي) دوگانه سوز 2وانت آريسان 
  ارائه مي نمايد:جدول ذيل با شرايط  روزه 90با موعد تحويل  و رانندگي

  

  )كليك كنيد( فوق در سايت ايران خودرو معرفي شده است يها و تجهيزات خودروويژگي
)www.ikco.ir/fa/productlist.aspx  

ثبت نام متقاضي لغو و مبلغ واريزي طي بيست روز كاري به ايشان استرداد  )مندرج در بخشنامه (عدم دارابودن گواهينامه معتبردر صورت عدم احراز شرايط * 
  خواهد گرديد.

   مشتري متعهد به پرداخت مابه التفاوت مي باشد.بيمه، ماليات و ساير الزامات قانوني،  قيمت در صورت افزايش :1نكته 
هاي غير معتبر و با نام در سايتاقدام نمايند و از ثبت esale.ikco.ir آدرسبه  از طريق سايت فروش اينترنتيمتقاضيان خريد محصوالت ايران خودرو  :2نكته 

  آدرس مشابه، پرهيز نمايند.
مشتري مي تواند جهت كسب اطالعات از وضعيت قرارداد ،صدور سند(فاكتور فروش) و پالك خودروي ثبت نامي به سايت فروش و  :3نكته 

  مراجعه نمايد.  customer.ikco.irويا  esale.ikco.ir پروفايل شخصي (ميز كار مشتري) به نشاني اينترنتي : 
  

  esale.ikco.irمان فعال سازي اين بخشنامه بر روي سايت ز      
  ادامه خواهد داشت 01/10/1401و تا تاريخ  مي باشد 29/09/1401 صبح روزسه شنبه مورخ10ساعت 

  

  1401آذر  –دوگانه سوز  2وانت آريسان  بدون قرعه كشيفوق العاده جدول شرايط فروش 
  باشد)(مبالغ بر حسب ريال مي

كالس   شرح خودرو
  موعد تحويل  برنامه فروش  قيمت مصوب فروش  هاي قابل عرضه رنگ  خودرو

 16901  دوگانه سوز 2وانت آريسان 
 متاليك، مشكي متاليكنقره اي ،خاكستري 

  ماهه 3 104383 2,850,000,000  ،عنابي متاليك
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  :تاريخ شروع و مهلت ثبت نام 

نج شنبه مورخ پ روزبوده و تا تكميل ظرفيت و حداكثر تا  29/09/1401مورخ سه شنبه صبح  روز 10ساعتزمان شروع اين طرح از 
  ادامه خواهد داشت. 01/10/1401

شماره  شنامه  سايت فروش اينترنتي از الزامات ثبت نام  4249مطابق با بخ شد. ميدريافت كد كاربري و كلمه عبور قبل از ثبت نام در  با
  .لذا بديهي است در صورت عدم دريافت كد كاربري و كلمه عبور، امكان ثبت نام ميسر نخواهد بود

  

  :شرايط عمومي و اختصاصي بخشنامه  
 گيرد. به هر كد ملي فقط يك دستگاه خودرو تعلق مي  .1

 ثبت نام براي مشتريان حقوقي ميسر نخواهد بود. .2

باشد. پس از الزامي مي براي ثبت نام متقاضيانمعتبر (عدم انقضاي تاريخ اعتبار) گواهينامه رانندگي حداقل پايه سوم بودن دارا .3
گردد ، در صورت عدم احراز شرايط مندرج واريز وجه و قبل از ايجاد قرارداد ، اطالعات مشتريان به سازمانهاي ذيربط ارسال مي

 مبلغ واريزي طي بيست روز كاري به ايشان استرداد خواهد گرديد. در بخشنامه ثبت نام متقاضي لغو و

  باشد.سند خودروهاي واگذار شده از طريق اين بخشنامه در رهن نمي .4
براي دريافت كد كاربري و كلمه عبور، الزم است شماره تلفن و شماره شباي معرفي شده بايد به نام فرد متقاضي باشد. بديهي  .5

 باشد .اعالم شماره شبا و تلفن همراه صحيح، بر عهده متقاضي مياست تبعات ناشي از عدم 

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

 هاي بانكي متعلق به نام خود استفاده نمايد.متقاضي بايد در هنگام واريز وجه، از كارت .7

 .و انصراف پرداخت نخواهد شد در اين بخشنامه از زمان واريز وجه تا تحويل خودرو سود مشاركت .8

 .در اين طرح قيمت خودرو قطعي مي باشد .9

 .صورت وكالتى مطابق با مصوبات كميته خودرو وجود نداردحتي به  خودروو نقل و انتقال  در قرارداد امكان صلح .10

 شده اعالم مقررات و و استاندارد زيست محيطياز بيمه شخص ثالث برابر آخرين سقف قانوني ابالغ شده  خودروهاي ثبت نامي، .11

و در صورت افزايش قيمت بيمه شخص ثالث، مشتري متعهد به  برخوردار خواهد بود ،در زمان تحويل خودروكشور  بر حاكم
 باشد. التفاوت ميپرداخت مابه

در  باشد و در صورت تغيير يا اشتباهصحت كليه اطالعات درج شده خصوصاً كد ملي،آدرس و كدپستي بر عهده متقاضي مي .12

 باشد.اطالعات ارائه شده كليه تبعات احتمالي ناشي از آن مانند تاخير در تحويل و عدم شماره گذاري خودرو برعهده متقاضي مي

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

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

 سامانه به مراجعه با ميبايست محترم مشتري باشد، گذشته سكونت محل نشاني و اطالعات فردي روزرسانيبه تاريخ آخرين از
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 توسط تائيد از پس و نموده اقدام خود اطالعات آخرين يا ثبت و روزرسانيبه به نسبت https://sakha.epolice.irبه آدرس  سخا

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

نشده باشد،  ارائه درستي به شماره گذاري نياز مورد اطالعات يا و نگردد ارائه نمايندگي به مشتري توسط سكونت احراز برگه

 گرفت، نخواهد تعلق آنان به گذاري شماره عدم از ناشي تحويل در تاخير سود اينكه بر عالوه خودرو پالك نمي گردد. همچنين

  .دش خواهد ايشان دريافت از خودرو نگهداري و پاركينگ هزينه

  درصد ساليانه 36در صورت بروز هرگونه تاخير احتمالي در تحويل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، معادل  .13
 درصد ماهانه)، خسارت تاخير به صورت روز شمار محاسبه و مطابق ضوابط قابل پرداخت خواهد بود.3(

 .داشت خواهد وجود مشتري براي قرارداد از انصراف امكان خودرو، تحويل در تاخير بروز صورت در .14

در صورتي كه پس از امضاي قرارداد في مابين با مشتري بر حسب ضرورت ويا الزامات قانوني و يا لزوم رعايت استانداردهاي  .15
اجباري، شركت ملزم به نصب تجهيزات و يا لوازم اضافي(آپشن) بر روي خودرو گردد و يا تغييري در برخي از قطعات خودرو 

هاي اجرايي قانوني حمايت از من اطالع رساني مراتب مذكور، فراخوان تكميل وجه براساس ضوابط و آيين نامهايجاد شود، ض
 مصرف كنندگان خودرو صورت خواهد پذيرفت.

در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در شرايط احراز خريدار ( شرايط عمومي و اختصاصي ) در هرمرحله تا قبل از تحويل خودرو،  .16
گردد و روز كاري به شماره شباي متقاضي، مسترد مي 20شود و وجه مشتري ظرف مدت تقاضي كان لم يكن تلقي ميثبت نام م

 هيچگونه مسئوليتي از بابت تحويل خودرو متوجه شركت نخواهد بود

شماره مذكور صورت هاي ارسالي از طريق باشد و كليه پيامكمي 300096440سامانه پيام كوتاه شركت ايران خودرو به شماره  .17
 خواهد گرفت

 گرديده است. تنظيم07/09/1401مورخ  216116/60نامه اين بخشنامه بر مبناي مجوز صادره به شماره نامه  .18

 
  بايست اين بخشنامه را براي اطالع بيشتر در محل رويت مشتريان قرار دهند.محترم مي نمايندگاننكته: 

 

 :مراحل ثبت نام و واريز وجه 

نسبت به انتخاب محصول مورد نظر خود  esale.ikco.irمتقاضي با مراجعه به سايت فروش اينترنتي ايران خودرو به آدرس  مرحله اول :

  اقدام مي نمايد.
براي دريافت كد كاربري و كلمه عبور، الزم است متقاضي شماره شبا و تلفن همراه صحيح مربوط به خود را معرفي نمايد. : 1نكته 

  باشد.ناشي از عدم اعالم شماره شبا و تلفن همراه صحيح، بر عهده متقاضي ميبديهي است تبعات 

  اقدام نمايند. esale.ikco.ir: متقاضيان مي توانند قبل از انتخاب خودرو  نيز نسبت به ايجاد پروفايل در سايت 2نكته
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 در سايت پروفايل ايجاد نكرده باشد به مرحله پس از انتخاب نوع خودروي مورد نظر توسط متقاضي، در صورتي كه فرد قبآل مرحله دوم:

  تواند نسبت به ايجاد / ويرايش پروفايل اقدام نمايد .ثبت اطالعات هويتي هدايت شده و مي

در پايان فرآيند ثبت نام، متقاضي جهت پرداخت وجه خودروي انتخابي، به درگاه پرداخت اينترنتي هدايت شده و اقدام به  مرحله سوم:

  ، ترتيب اثري داده  esale.ikco.irجه مي نمايد ، به وجوه واريزي از طريق غير سايت ايران خودرو به آدرس واريز و

 نمي شود.

متقاضي مي بايست پس از مرحله واريز وجه، نسبت به انتخاب كد نمايندگي مطابق با استان محل سكونت (آدرس و  مرحله چهارم:

اقدام نمايد. در غير  esale.ikco.irكدپستي) و شركت بيمه گر از طريق پنل كاربري در سايت فروش اينترنتي ايران خودرو به آدرس 

  و بر عهده مشتري خواهد بود.اين صورت ، مسئوليت تاخير در تخصيص خودر

  امكان واريز وجه در يك تراكنش از طريق كليه كارتهاي بانكي داراي قابليت پرداخت مبلغ اين خودرو، ميسر  نكته :

مي باشد و ليكن با توجه به احتمال محدوديت سقف پرداخت در برخي از كارتهاي بانكي، الزم است متقاضيان محترم تا پيش از اقدام به 

 نام از افزايش سقف پرداخت كارت بانكي خود اطمينان حاصل نمايند. ثبت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


