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 ایران خودرو محترم مجاز نمایندگی هايبه:             

  98دي ماه – روش اعتباري در رهن شرکت ایران خودرو فروش فوري تنظیم بازار به: موضوع             

   ؛ با سالم و احترام            

 شرایط فروش اعتباري محصوالت ایران خودرو، رساند می شرکت ایران خودرو محترم نمایندگان کلیه اطالع بهبدینوسیله 
تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول پیوست و با   01/10/98صبح روزیکشنبه مورخ11ساعتاز  به تعداد بسیار محدود

 شرایط ذیل ارائه می گردد:
شرکت ،با هدف جلوگیري از ثبت نام واسطه ها و افزایش امکان ثبت نام براي مصرف کننده نهایی خودرو  

تشریح شده  "را مطابق شرط و شروط مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه که ذیال ایران خودرو فیلترهاي
در صورت ثبت نام مغایر با شروط مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه، ثبت نام مشتري از  قرار داده است که

 مسترد خواهد شد. روز 20حداکثر ظرف  سوي شرکت ایران خودرو یک طرفه ابطال و وجه ایشان

 فروش اعتباري:روش شرایط و توضیحات 
را داشته و   " سامانھ صیاد "مشتریانی امکان ثبت نام خواهند داشت که چک هاي طرح  "در این روش فروش صرفا  

از اینرو اطالعات صادر کننده چک پس از انجام پیش پرداخت، اعتبارسنجی شده و  فاقد هرگونه چک برگشتی باشند
تیجه بررسی و اعتبارسنجی از در صورت دارا بودن شرایط الزم، ادامه فرآیند فروش امکان پذیر خواهد بود، همچنین ن

طریق پیامک به مشتریان اطالع رسانی خواهد شد،و در صورت عدم امکان اعتبارسنجی وجوه پرداختی مشتري به 
 حساب ایشان استرداد خواهد شد.

از مشتري صاحب قرارداد دریافت خواهد شد و  "چک باز پرداخت اقساط با تاریخ قید شده در بخشنامه صرفا "ضمنا
این بخشنامه امکان دریافت چک از شخص ثالث (اقوام درجه یک ،دو و ...) وجود ندارد و عنوان صادر کننده چک در 

 دراین بخشنامه اشاره به صاحب قرارداد دارد.
 همچنین  فک رهن سند خودرو زودتر از موعد چکها براي کلیه محصوالت این بخشنامه امکانپذیر نخواهد بود، لذا

 ی هاي محترم در این خصوص اطالع رسانی مقتضی به مشتریان خود داشته باشند.ضروریست نمایندگ
ساعت پس از ایجاد قرارداد می بایستی نسبت به ارائه چک   72و الزم به توضیح است مشتریان محترم حداکثر ظرف 

ابطال و وجه آنها به نمایندگی اقدام نمایند در غیراین صورت قرارداد آنها یک طرفه از سوي شرکت ایران خودرو 
 مسترد خواهد شد.

 مهم :ضوابط  قواعد و
Ø  خودرو می باشد و در صورت ثبت نام از سوي مشتریان  یک دستگاه، از کل بخشنامه هر کد ملیظرفیت ثبت نام براي

 محترم مغایر با این بند، قرارداد به صورت یک طرفه از سوي شرکت ایران خودرو لغو خواهد شد.
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Ø این بخشنامه از نام ثبت به قادر اند، نموده اقدام خودرو نام ثبت به نسبت گذشته ماه 18 در که مشتریانی کلیه 
 شد. ابطال خواهد شرکت یک طرفه سوي از بخشنامه، این شرایط با مغایر ثبت نام است هر نیستند. بدیهی

Ø  می باشد. مقدور  سال 18براي افراد باالي در این بخشنامه امکان ثبت نام 
Ø  ارائه گواهینامه رانندگی به هنگام تحویل مدارك به نمایندگی.الزام 
Ø ثبت  براي مشتریان حقیقی فراهم می باشد و امکان ثبت نام براي مشتریان حقوقی و کاردکس و "امکان ثبت نام صرفا

 نام با شماره مشتري دوم نمایندگی امکان پذیر نمی باشد.
Ø عال می باشد. امکان انتخاب کد نمایندگی در زمان ثبت نام ف 
Ø بصورت اینترنتی و از طریق سایت  "صرفا اولیه ثبت نامesale.ikco.ir .امکان پذیر خواهد بود 
Ø  ماه گذشته در شرکت هاي ایران خودرو و سایپا اقدام به ثبت نام نموده اند مجاز به ثبت نام دراین  18مشتریانی که در

ن شرط و شروط مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه ثبت نام مشتري نمی باشند، در صورت ثبت نام مغایر با ای بخشنامه
 مسترد خواهد شد. ایران خودرو یک طرفه ابطال و وجه ایشان  شرکت سوياز
Ø  مشتریان محترم پس از انجام ثبت نام در سایت فروش اینترنتی و واریز وجه قرارداد،جهت انجام سایر مراحل انجام خرید

 ذیل می بایستی  به نمایندگی مورد نظر خود که در سایت انتخاب نموده است مراجعه نماید.و تحویل مدارك به شرح 
Ø (با احتساب هزینه ) اختیاري است.براي مشتري  امکان انتخاب کارت طالیی تک ستاره 

 مدارك مورد نیاز :
 . فرم قرارداد فروش رهنی (تکمیل و امضاء شده)1
 می باشد) . وکالتنامه فک پالك (پیوست بخشنامه2
 (در دو نسخه تکمیل و امضاء شده) . فرم تعهدنامه3
 گردش آخر) 30. پرینت حساب جاري متقاضی (4
 . گواهی امضاء محضري متقاضی 5

 متقاضی کپی شناسنامه و کارت ملی . 6

 د)باش یکسان باید چک کننده صادر کدپستی و آدرس با پستی کد تلفن، آدرس،متقاضی ( سکونت محل تلفن قبض. 7
 کار : انجام مراحل

میلیون تومان، مشتریان محترم می بایست پس از دریافت ردیف قرارداد، از طریق سایت  50جهت واریز مبالغ باالي  .1
حداکثر تا پایان وقت اداري دو روزکاري بعد از ثبت » بخش میز کار مشتري « فروش اینترنتی شرکت ایران خودرو 

در غیر این صورت قرارداد مذکور  میلیون تومان اقدام نمایند، 50التفاوت بیش از نسبت به واریز مابه ساعت) 48نام(
 .مسترد خواهد شد روز 20ایشان حداکثر ظرف غیر فعال شده و وجه 

 اطالع) چک صاحب( مشتري به نام ثبت پیش انجام از قبل ذیل متن خصوص در محترم نمایندگان است مقتضی .2
 :نمایند رسانی

 خرید تسهیالتی اعتبار تایید به مربوط اطالعات کسب منظور به می دهد اختیار خودرو ایران به مشتري"
 موسسات ذي صالح (بانک ها و مراجع در موجود اطالعاتی بانک از را نیاز مورد استعالمات خودرو،

 "آورد. اعتباري) بعمل
 مشتریان قرار دهند.نمایندگان محترم می بایست این بخشنامه را براي اطالع بیشتر در محل رویت  .3
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 امکان پذیر خواهد بود. esale.ikco.irصرفاً بصورت اینترنتی و از طریق سایت اولیه ثبت نام  .4
 24دریافت مدارك مورد نیاز و ادامه مراحل ثبت نام، منوط به دارا بودن شرایط الزم ( زمان بررسی حداقل  .5

 می باشد ) امکان پذیر خواهد بود.  ساعت
از تکمیل واریز وجه پیش پرداخت و انتخاب نمایندگی، جهت اعتبار سنجی و ثبت چک  مشتریان محترم پس .6

می بایستی به نمایندگی انتخابی خود مراجعه نمایند در غیر این صورت امکان اعتبار سنجی و ثبت چک در 
چنانچه مشتري وجه پیش پرداخت را واریز ولی به هر دلیلی سیستم نمایندگی میسر نخواهد بود،در ضمن 

 مسترد و مشتري در این  خصوص هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.  تایید نگردد وجه مشترياعتبار سنجی 
 از شرکت ایران خودرو وجه در شخصی چکصدور طی پیوست  جدول برابر مبلغ تسهیالت قرارداد .7

 .شد خواهد دریافت متقاضی
 گویاهاي مشابه اقساط و نقد مدارك وها  فرم (متقاضی از ،تسهیالت دریافت با مرتبط شده تکمیل مدارك همزمان .8

 .گردد می دریافت) پالك فک کالتنامهو بعالوه جاري
شرکت  براي رسمی دفاتر در را پیوست نمونه مشابه" رهنی سند تنظیم و پالك فک" وکالت مشتري .9

 .نماید می تهیه ایران خودرو
نمایندگان شرکت  به اقدامات سایر انجام جهت پرونده قرارداد، سازي فعال و وجه واریز و نام ثبت مراحل انجام از پس .10

هاي اعتبارسنج (حمایت گستر و خدمات مشاوره اي حامی ایرانیان) مطابق شرح درج شده در فرم خالصه پرونده، مستقر 
 . تحویل شود فروشبازاریابی و  معاونت در

 نام ثبت ظرفیت، تکمیل محض به است بدیهی. دارد وجود ظرفیت تکمیل احتمال ،طرح این محدودیت به توجه با .11
 در مربوطه نامه آیین برابر مدارك اخذ  و چک صدور از قبل است ضروري لذا شد خواهد متوقف مربوطه خودروي

 . گیرد انجام وجه واریز و نام ثبت اینترنتی فروش سایت وب
 

 تکمیلی : توضیحات
مشتریان در خصوص تاییدیه احراز سکونت، موارد عنوان شده در بخشنامه هاي  از نام ثبت هنگام محترم نمایندگان •

 نمایند. اقدام اساس آن بر و داده قرار مد نظر را 4028و  2968
. دباش می واگذاري قابل اقساط و نقد صورت به خودرو دستگاهیک حداکثر فرد هر به فروش، طرح این در •

 دهند. قرار نظر مد را موضوع این "احتم نام ثبت هنگام حترمم نمایندگان لذا
 می دریافت مشتري از ثبت نام تکمیل  هنگام بخشنامه متن در شده قید هاي تاریخ با اقساط بازپرداخت هاي چک •

 گردد.
هم  سر تپش و متوالی بصورت آنها سریال شماره و بوده چک دسته یک به مربوط مشتریان از دریافتی هاي چک •

 .باشد
 امضاء نیز(صادر کننده چک) خودرو خرید اصلی متقاضی ،نمایندگی بر عالوه خودرو خرید قرارداد فرم در •

 .نماید
در متن چک، نام متقاضی اصلی خرید خودرو و شماره ردیف قرارداد و کد ملی وي  "هنگام صدور چک حتما •

 ثبت گردد.
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 متن مندرجات اصالح منظور به ظهرنویسی و خوردگی قلم هرگونه فاقد می بایست مشتریان از دریافتی هاي  چک •
 .باشد چک

 مهرگستر، و مهر طالیی، جاري جام، ،همراه سیبا، سپهر،: مانند نالینسامانه صیاد آ يهاحساب از "حتما باید چک ها •
 خصوصی هايبانک کلیه یا و شود شروع می 1300 شماره با که متمرکز جاري مسکن بانک هايحساب سحر، یا فراگیر
 .گردند صادر کشور،

آن  از رونوشت باشد، توضیحات داراي شناسنامه چنانچه مشتري ملی کارت و شناسنامه اول صفحه از رونوشت تهیه •
 .میباشد الزم نیز صفحه

در چک ها  با پر کردن تعهد نامه اي که از سیستم مکانیزه پرینت گرفته می شود در خصوص وصول صادرکننده چک •
چک  و امضاي آنها تعهد می نماید و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت به موقعچک ها  موعد مقرر و صحت

 .مطابق رویه شرکت ایران خودرو دریافت خواهد شد به عهده مشتري است وها 
 نمایندگی هب نام ثبت هنگام است، بانک مهر به ممهور که را خود جاري حساب پرینت بایستی چک صادرکننده •

 .شود انجام بایستی نمایندگی توسط امضاء محضريگواهی  با آن تطابق و چک صادرکننده امضا تطابق و دهد تحویل
 اخذ و تعهدنامه وفق حقوقی، اقدام ضمن شرکت ایران خودرو سررسید، زمان درچک ها  وصول عدم صورت در •

 اعتبار درجه از را مذکور خودروهاي طالیی کلیه کارت و گارانتی و کرد خواهد عمل وصول هزینه و دیرکرد خسارت
 .کرد خواهد ساقط

 بروز و جرایم تعلق از اجتناب منظور به نماید می تعهد مشتري قرارداد موضوع ھای چک وجه برداشت عدم درصورت •
ایران شرکت از چک، رسید سر زمان از روز کاري10حداکثر گذشت پس از را برداشت عدم مراتب احتمالی مشکالت

 خودرو پیگیري نماید و نسبت به پرداخت مبلغ چک پرداخت نشده اقدام نماید.
 ساعات بانکی در کلرینگ سیستم طریق از و مکانیزه بصورت قرارداد موضوع ھای چک وجه وصول اینکه به توجه با •

 به نسبت ارسالی ھای چک ازسررسید قبل یک روز مکلفند مشتریان لذا پذیرد می صورت روزسررسید بامداد اولیه
 .نمایند اقدام خود نیاز مورد موجودي تامین

 ازاي به تاخیر سود صرفا و ندارد وجودچک ها  زمان تغییر امکان شرکت، جانب از خودرو تحویل در تاخیر صورت در •
 .شود می پرداخت مشتري، پرداختی مبالغ

 .شود صادر فروش نمایندگی حضور در و نمایندگی محل در باید خودرو اقساط چک هاي •
 روي امضاء تطابق و کند ثبت مشتري از مدارك دریافت رسید فرم روي راچک ها  مشخصات است موظف نماینده •

 این در قصور گونههر و است نمایندگی عهده به محضري امضايگواهی  و قرارداد فرم روي امضاء با پرداخت چک
 .است نمایندگی متوجه خصوص

 ایران خودرو شرکت رهن در و مشتري نام به ،اعتباري فوري فروش شرایط با واگذاري خودروي شناسنامه و اسناد •
 و است ایران خودرو شرکت عهده به خودرو وجوه کلیه پرداخت اتمام از پس خودرو رهن فک هزینه و گیرد یم قرار

 .پرداخت خواهدن هزینه اي بابت این از مشتري
 نام ثبت زمان درهمراه  و ثابت تلفن شماره و سکونت محل شهرداري منطقه دقیق، آدرس پستی، کد ملی، کد ارائه •

 .است الزامی
 

 .نیست اجرا قابل صلحنامه تنظیم بخشنامه، این در •
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از سوي شرکت  مشتري، پرداختی مبالغ ازاي به سالیانه %30 معادل تاخیري سود خودرو، تحویل در تاخیر صورت در •
 .شود میو پرداخت  محاسبهایران خودرو 

 در دار مدت چک ثبت نقدي، وجه واریز( مشتري مدارك ارسال که گیرد می تعلق هایی پرونده به تنها تاخیر سود •
 .باشد گرفته صورت بخشنامه این شرایط برابر ...) و سیستم

خودروهاي این بخشنامه، از بیمه شخص ثالث برابر آخرین سقف قانونی ابالغ شده در زمان تحویل خودرو برخوردار  •
 .خواهند بود

 .کند اقدام ثبت نام قطع به نسبت ظرفیت، تکمیل صورت در است مجاز ایران خودرو شرکت •
 .ندارند را کشور از خروج مجوزچک ها،  کامل وصول زمان تا اعتباري شرایط با خودروهاي •
 نمایندگی عهدهب احتمالی ھایمغایرت و عواقب و بوده نمایندگی عهدهب مشتري هاي چک حساب شماره صحیح ثبت •

 .باشد می
 باشد. می ساعت 48بعد از واریز وجه و ثبت چک  سازمان به مشتریان پرونده ارسال مهلت حداکثر •
 ثبت نام در این گویا فقط براي مشتریان حقیقی مجاز می باشد. •
مشتري تایید و اعالم می نماید که مشخصات اعالمی با مشخصات شناسنامه اي وي کامال منطبق می باشد،  •

صورت بروز هرگونه اشتباه، ثبت نام کان لم یکن بوده و کلیه مسئولیتهاي آن بر عهده مشتري می باشد و  در
 شرکت ایران خودرو مطابق با ضوابط جاري خود اقدام می کند.

 :باشد می ذیل شرح به احتمالی سواالت به پاسخگویی جهت سنج اعتبار ت هايشرک تماس شماره •
Ø   :021-44266674حمایت گستر 
Ø   :021-66072736خدمات مشاوره اي حامی ایرانیان 
Ø :021-44024896 شرکت ترنیان سهم 

 
  )esale.ikco.ir(زمان فعال سازي این بخشنامه بر روي وب سایت 

 می باشد 01/10/98مورخ یکشنبه صبح روز 11ساعت 

 
  
  

فروش و بازاریابیسرپرست معاونت    



کد برنامه فروش موعد تحویلتاریخ چک مبلغ هر چکتعداد چک هاپیش پرداخت+9%قیمت مصوب فروشرنگ قابل عرضهکد کالس خودروشرح خودرو
اعتباري

99/04/05

99/10/05

99/04/05

99/10/05

99/04/05

99/10/05

 توضیحات:

 1- تمامی مبالغ برحسب ریال می باشد.

51،450،00096677 TU5 847،184،000764،200،000سفید، خاکستري متالیک28523پارس

3- امکان انتخاب کارت طالیی تک ستاره (  با احتساب هزینه) اختیاري است.

  4-در این بخشنامه صادر کنند چک متقاضی خرید خودرو می باشد.

                       فروش فوري تنظیم بازار به روش اعتباري محصوالت -در رهن شرکت ایران خودرو دي ماه98       تاریخ : 98/10/01
شرایط فروش اعتباري عادي شرح خودرو 

296675 613،000،000 679،623،000

 30روزه ( از تاریخ
 ارائه و تایید نهایی

(چکها

 2- چکهاي ارائه شده توسط مشتري می بایست طرح سامانه صیاد باشند.

سفید ، خاکستري متال 22012 40541،280،000اس ال ایکس

2

247،510،00096676 782،234،000705،600،000سفید28239پارس سال



 فک پالك نامهوکالت    
 
 
 
 

 .....................................به شماره شناسنامه ........................شماره ملی ......... ..............................خانم / آقاي .................................موکل: 
 ................................................................................................................................................................................به نشانی ..................................

،  10/06/41هران. تاریخ تاسیس در اداره ثبت شرکتهاي ت 8352وکیل: شرکت ایران خودرو (سهامی عام) ثبت شده به شماره 
 20369. آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی شماره 411155635564، کد اقتصادي   10100360794شناسه ملی شرکت: 

 18/11/93مورخ 
 13895-111 جاده مخصوص کرج، کد پستی 14: تهران، کیلومتر به آدرس

 مورد وکالت:
غیر دولتی و نهادها و سازمانها و بانکها علی الخصوص دفاتر اسناد رسمی و شهرداري و مراجعه به کلیه مراجع و ادارت دولتی و 

دارایی و نیروي انتظامی و بویژه ادارات و دوایر راهنمایی و رانندگی در سراسر کشور (اعم از اجرائیات، شماره گذاري و و احد نقل و 
و  و دریافت هر گونه مجوز ف، دادگاهها و دادسراها در سراسر کشور ایران، ادارات آگاهی، شوراهاي حل اختالانتقاالت خودرویی ناجا)

در خصوص یک دستگاه خودروي ......................... مدل ............................ گواهی و مفاصا حساب و مطالبه و اخذ هر گونه سند و مدرکی 
جهت به رنگ ................................. فاکتور شده از سوي شرکت ایران خودرو (سهامی عام) ردیف قرارداد به شماره ............................ 

تعویض یا فک پالك منصوبه و دریافت پالك جدید براي خودروي قرارداد فوق به نام هر شخص حقیقی یا حقوقی ولو به نام خود 
و مطالبه و دریافت پالك جدید و تودیع پالك قبلی از تعویض و فک پالك وکیل با دارا بودن اختیار انجام کلیه تشریفات الزم اعم 

 نزد راهنمایی و رانندگی یا مراجعصورت وضعیت خالفی و اعتراض به آن نزد مراجع ذیصالح و اخذ رسید پالك تودیعی و دریافت 
تادیه رخیص و تحویل موضوع وکالت، پیگیري و رفع شکایتهاي احتمالی نزد مراجع قضایی و تقضائی و اعمال تخفیفات الزمه، 

یا هرنوع وجهی که به هر عنوان از قبیل امانت یا غیره نزد  لو با استفاده از مبالغ پرداختی موکل بابت اقساطهزینه هاي مترتبه و
ها و سپردن ی و نیز تادیه سایر هزینه هاي قانونی و عنداللزوم استرداد و دریافت اضافه پرداخت وکیل پرداخت شده یا موجود است

هر گونه تعهد و قبول هر گونه شرط در جریان تعویض یا فک پالك و اخذ پالك جدید و تهیه و تسلیم یا اخذ هر گونه مدرك و 
مستندات اعم از اصل یا رونوشت از جمله شناسنامه مالکیت و کارت مشخصات خودرو مورد اشاره و تقاضاي ابطال کارت سوخت و 

موضوع قرارداد فوق الذکر به هر مبلغ و مدت و هر  يتوثیق و ترهین خودرو نقل و انتقال، ن و همچنینآخذ یا صدور کارت جدید و ا
شرایط به نام و یا به نفع خود وکیل و هر شخص حقیقی یا حقوقی بنا به تشخیص وکیل و فک رهن از آن و دیگر تشریفات قانونی 

کالت با حق انجام کلیه مکاتبات با سلب نمودن هرگونه حق ادا و اعتراض بعدي آن و پرداخت هر گونه هزینه مترتب بر انجام مورد و
 و غیره. ضررتمالی ولو به عنوان و اح

 حدود اختیارات:
وکیل مرقوم در خصوص انجام مورد وکالت با حق توکیل به غیر داراي اختیارات تامه مزبوره می باشد. امضاء و اقدام و عمل وکیل در 

به منزله امضاء و اقدام و عمل و اظهار موکل نافذ و معتبر و داراي اثر و اعتبار قانونی می باشد. به نحوي که در  انجام مورد وکالت
 هیچ یک از موارد فوق نیازي به حضور و اجازه مجدد موکل نباشد.

رت گرفته از جانب موکل حق کلیه اقدامات انجام شده در راستاي مورد وکالت فوق و همچنین کلیه پرداختهاي صووکیل براي انجام 
 کسر از وجوه سپرده شده نزد خود یا در صورت کسر حق مراجعه به موکل را خواهد داشت.

س وکالت موثر است. موکل ضمن عقد خارج الزم حق عزل وکیل و ضم امین و انجام هر عملی منافی با انجام فاین وکالت فقط در ن
 .ساقط نمودو مورد وکالت توسط وکیل را از خود سلب 
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