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  ايران خودرو محترم مجاز نمايندگي ھاي:به            

نحوه ورود به سايت فروش اينترنتي جھت دريافت نام كاربري و كلمه عبور و ثبت  موضوع:             

  خودرو اطالعات شخصي(پروفايل) در فرآيند خريد

  ؛ با سالم و احترام            

هبود شرایط ثبت در راستاي ب،رساندهاي مجاز و متقاضیان محترم می  بدینوسیله به اطالع نمایندگی
خصوص نحوه ورود به سایت جهت خرید و  در یتغییراتبراي متقاضیان،هاي برابر نام و ایجاد فرصت

اطالعات شخصی(پروفایل)ایجاد شده است.از مزایاي این تغییرات می توان به موارد ذیل اشاره  ثبت
  نمود:
Ø  متقاضیانفرصت هاي برابر در زمان ثبت نام براي تمامی  
Ø سامان دهی فرایندهاي ثبت نام 

Ø ایجاد شرایط مطلوب تر براي ثبت نام 

 
، 98دي ماه  8از روز یکشنبه متقاضیان محترم قبل اعمال شده،می بایست با عنایت به تغییرات  ،لذا

در اسرع وقت اقدام نمایند،بدیهی است کلیه ثبت نام هاي کدکاربري و کلمه عبور  جهت دریافت
کدکاربري و کلمه عبور مطابق با مراحل ذیل در سایت اعالم شده از تاریخ فوق الذکر فقط و فقط با 

  پذیر خواهد بود.امکان )esale.ikco.irفروش اینترنتی(
 
پس ازکلیک  الزم است "متقاضیانی که براي اولین بار قصد خرید از ایران خودرو را دارند حتما-1

(پروفایل) خود اطالعات شخصی،جهت دریافت کلمه عبور و تکمیل ثبت نام یا تنظیم رمزروي دکمه 
  ذیل اقدام نمایید. شکلمطابق با 
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و نسبت به خرید از شرکت اقدام نموده اند  وارد سایت فروش اینترنتی شده "متقاضیانی که قبال-2
 جهتثبت نام یا تنظیم رمزازمنوي ،از فرایند ثبت نامالزم است قبل ولی کلمه عبوردریافت نکرده اند،

 نمایند.اقدام دریافت کلمه عبور 

 
در صفحه اول سایت فروش ،راهنماي جامع ثبت نام یا تنظیم رمز عبورامکان دسترسی به -3

  قرار گرفته است.  اطالعیه هااینترنتی در بخش 
 

Ø  نکته مهم:ثبت نام و دریافت کلمه عبور در سایت فروش اینترنتی ازالزامات خرید خواهد بود
لذا بدیهی است در صورت عدم دریافت کدکاربري و  کلمه عبور،امکان خرید در بخشنامه 

 میسر نخواهد بود. 08/10/98 هاي اعالمی از روز یکشنبه مورخ

    
در صورت وجود هر گونه سوال در خصوص موارد اشاره شده در بخشنامه با پشتیبانی سایت فروش 

  و یا با نمایندگی هاي مجاز ایران خودرو تماس حاصل فرمایید. 021- 42516اینترنتی به شماره تماس 
  
  

  
  

      

      

 

 

 

 سرپرست معاونت بازاریابی و فروش


