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  روايران خود محترم مجاز نمايندگي هاي :به           
  1401دي -فروش فوق العاده محصوالت ايران خودرو ( ويژه متقاضيان عادي) از طريق قرعه كشي  و دومين مرحله چهل موضوع:

  ؛ با سالم و احترام
ــه  ــيله ب ــومبدينوس ــالع عم ــدگي اط ــرم و نماين ــيان محت ــاز ميمتقاض ــرايط هاي مج ــاند ش ــروش فوقرس ــي از ف ــاده برخ الع

  .گرددذيل ارائه ميجدول به شرح از طريق قرعه كشي روزه  90 موعد تحويلبا  محصوالت ايران خودرو
  نام نمايند.توانند در اين طرح با شرايط ذيل ثبتمينيز  ، انتخاب نشده اندسازانهاي قبلي خودروكشيتقاضياني كه در قرعهم

  خواهد بود. روزه90 در اين طرح قيمت قطعي بوده و  موعد تحويل خودروها 

  

  كليك كنيد)لينك زير را (ويژگيها و تجهيزات خودروهاي فوق در سايت ايران خودرو معرفي شده است 
)www.ikco.ir/fa/productlist.aspx(  

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

اقدام نمايند و از  esale.ikco.irمتقاضيان خريد محصوالت ايران خودرو صرفاً از طريق سايت فروش اينترنتي به نشاني  :2نكته 
مشابه، پرهيز نمايند. مرحله واريز وجه در سايت اينترنتي ايران خودرو و پس از اعالم هاي غير معتبر و با آدرس نام در سايتثبت

  اسامي برندگان خواهد بود
مشتري مي تواند جهت كسب اطالعات از وضعيت قرارداد ،صدور سند(فاكتور فروش) و پالك خودروي ثبت نامي به  :3نكته 

براي اطالع از  مراجعه و   customer.ikco.ir يا  esale.ikco.ir ي :پروفايل شخصي ميز كار مشتري خود به نشاني اينترنت
   =56www.ikco.ir/fa/Page.aspx?id  را كليك نمائيد مقابللينك ضوابط فروش 

  esale.ikco.irمان فعال سازي اين بخشنامه بر روي سايت ز
  ادامه دارد20/10/1401شروع و تا تاريخ  18/10/1401 شنبهيك روزصبح 10ساعت 

  مي باشد. 24/10/1401زمان قرعه كشي اين بخشنامه 

  قرعه كشي از طريقمحصوالت ايران خودرو العاده فوقجدول فروش 
  1401 دي -متقاضيان عادي) ويژه(

قيمت مصوب فروش   هاي قابل عرضه رنگ  كد خودرو  شرح خودرو
  (ريال)

بهاي اشتراك طاليي 
 ستاره اختياري تك

  (ريال)

برنامه 
  موعد تحويل  فروش

  سفيد،مشكي،  55505  سورن پالس دوگانه سوز
  104542 38،900،000 2،811،894،000  خاكستري متال،آبي كبود

  ماهه 3
  

با موتور  )ELXسال سفارشي(پارس 
XU٧p 

  سفيد،مشكي،  35102
 104543 24،000،000 2،091،258،000  ،نقره ايخاكستري

  سفيد،مشكي،  XU٧p  35103با موتور  سال سفارشي پارس 
  104544 24،000،000 1،851،707,000  ،نقره ايخاكستري

خاكستري،مشكي   61015  رانا پالس
 104545 22،800،000 2،150،661,000  ،سفيد،نقره اي
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 رايط عمومي بخشنامه: ش  
  گيرد.به هر كد ملي فقط يك دستگاه خودرو تعلق مي .1
  باشد.ماه مي 48 ساير خودروسازانشركت هاي ايران خودرو و  حداقل فاصله از آخرين خريد (ثبت نام يا تحويل خودرو) از .2
متقاضيان داراي پالك انتظامي فعال (نصب برروي خودروهاي سواري با كاربري شخصي) ممنوع بوده، همچنين ارائه نام براي ثبت .3

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

  باشد.ممنوع مي( حتي به صورت وكالتي ) انتقال امتياز و حقوق ناشي از انتخاب شدن در قرعه كشي به اشخاص ثالث .4
هاي الزم است از كارت ،متقاضي بايد در هنگام ثبت نام، شماره حساب (شماره شبا) مربوط به خود را معرفي نمايد و براي واريز وجه .5

 بانكي به نام خود استفاده نمايد.

  شماره تلفن همراه معرفي شده بايد به نام فرد متقاضي باشد. .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) اقدام فرد انتخاب شده، مي .8
 نمايد. 

 .وجود ندارد در قرارداد مكان صلحا .9

 كشور در زمان بر حاكم و شده اعالم مقررات و آخرين استاندارد زيست محيطي از بخشنامه، اين طريق از ارائه خودروي قابل .10

 بود. خواهد برخوردار خودرو، تحويل

باشد و در صورت تغيير يا اشتباه در اطالعات صحت كليه اطالعات درج شده خصوصاً كد ملي،آدرس و كدپستي بر عهده متقاضي مي .11
 باشد.مانند تاخير در تحويل و عدم شماره گذاري خودرو برعهده متقاضي ميارائه شده كليه تبعات احتمالي ناشي از آن 

شماره  سامانه در مشتريان آدرس و فردي اطالعات روزرسانيبه و ثبت بر مبني ناجا راهور پليس توسط صادره دستورالعملهاي به توجه با نكته:
 روزرسانيبه تاريخ آخرين از يكسال از بيشتر يا و بوده سكونتي و فردي اطالعات فاقد مذكور  سامانه در مشتري صورتيكه در گذاري(سخا)، 

 نسبت https://sakha.epolice.irبه آدرس  سخا سامانه به مراجعه با ميبايست محترم مشتري باشد، گذشته سكونت محل نشاني و اطالعات فردي

 نمايندگي به را سخا سامانه در شده ثبت نشاني تصوير پست اداره توسط تائيد از پس و نموده اقدام خود اطالعات آخرين يا ثبت و روزرسانيبه به

 نياز مورد اطالعات يا و نگردد ارائه نمايندگي به مشتري توسط سكونت احراز برگه زمانيكه تا است ذكر به الزم .نمايد خود تحويل نام ثبت محل

 به گذاري شماره عدم از ناشي تحويل در تاخير سود اينكه بر عالوه نشده باشد، خودرو پالك نمي گردد. همچنين ارائه درستي به شماره گذاري

 .شد خواهد ايشان دريافت از خودرو نگهداري و پاركينگ هزينه گرفت، نخواهد تعلق آنان

  بخشنامه: اختصاصيشرايط  

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

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

ر صورت و د از بيمه شخص ثالث برابر آخرين سقف قانوني ابالغ شده در زمان تحويل خودرو برخوردار خواهد بود خودروي ثبت نامي، .3
 باشد.التفاوت ميافزايش قيمت بيمه شخص ثالث يا ساير الزامات قانوني، مشتري متعهد به پرداخت مابه
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برابــر ضــوابط  روزه90در روش فــروش فــوق العــاده بــا موعــد تحويــل  در صورت بروز هرگونه تاخير احتمــالي در تحويــل خــودرو .4
هانــه)، خســارت تــاخير بــه صــورت روز شــمار محاســبه و مطــابق درصــد ما 3( درصــد ســاليانه 36مندرج در قــرارداد، معــادل 

  ضوابط قابل پرداخت خواهد بود.

د، امكان انصراف از ثبت نام تا قبل از پايان مهلت ثبت نام از طريق سايت و ميز كار (پنل كاربري) ميسر بوده و ليكن پس از انعقاد قراردا .5
 مشتري به هيچ عنوان حق انصراف ندارد.

هاي ارسالي از طريق شماره مذكور صورت خواهد باشد و تمامي پيامكمي 300096440شماره سامانه پيام كوتاه شركت ايران خودرو به  .6
 گرفت.

 تنظيم گرديده است. 07/09/1401مورخ  216116/60اين بخشنامه بر مبناي مجوز صادره به شماره نامه  .7

  
  :تاريخ شروع و مهلت ثبت نام 

بخشنامه  بتدايشركت ايران خودرو (با روش قرعه كشي) مطابق جدول ا ) برخي محصوالتروزه90 طرح فروش فوق العاده(با موعد تحويل 
  ادامه خواهد داشت. 20/10/1401تا تاريخ شروع و  18/10/1401مورخ  شنبهيكروز  از

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

    . قبل از قرعه كشي، متقاضي هيچگونه وجهي واريز نخواهد نمود :1نكته
توانند با مراجعه به سايت فروش اينترنتي محصوالت اند، نيز ميبه واريز وجه نشدههاي قبلي كه موفق برندگان و منتخبين طرح :2نكته

  اقدام نمايند. نامايران خودرو، نسبت به ثبت
شود و مشتري انجام ميبخشنامه همزمان با ساير بخشنامه هاي فروش فوق العاده  رساند ثبت نام اينمتقاضيان محترم ميبه اطالع  :3نكته
  .ثبت نام نمايدفقط در يك بخشنامه تواند مي

  قرار دهند. عموم هموطنانيت ؤبايست اين بخشنامه را براي اطالع بيشتر در محل رنمايندگان محترم مي :4نكته 
  

كه مشتري تمايل به تغيير در سطح اشتراك صورت پيش فرض انتخاب شده است، در صورتي به تك ستاره اشتراك طاليي اختياري  :5نكته
ضمن  تواننداقدام نمايد. متقاضيان محترم مي مرحله واريز وجه تا قبل از تخصيص خودرواز  تواندطاليي يا حذف آن را داشته باشد مي

ضمن برخورداري  ،)COM.٠٩٦٤٤٠.WWWطالئي در سايت امداد خودرو (به آدرس:  اشتراكها و مزاياي سطوح مختلف يمطالعه ويژگ
 واريزطالئي به صورت نقدي يا اقساطي بدون بهره در هنگام  اشتراكبا آگاهي كامل نسبت به انتخاب  شده،از حداكثر تخفيفات لحاظ 

   .، اقدام نمايندوجه
  
 :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 :
  پروفايل در سايت مذكور اقدام نمايند. متقاضيان مي توانند قبل از انتخاب خودرو و روش ثبت نام نيز نسبت به ايجاد نكته:

 شود. ام به فرد متقاضي كد پيگيري اختصاص داده ميدر پايان فرآيند ثبت نمرحله دوم: 

  گردد.نام و با حضور مراجع نظارتي برگزار ميمراسم قرعه كشي پس از پايان مهلت ثبت مرحله سوم:



     ٢٤٥٤شماره بخشنامه :                                                                                                                                                                 
       ١٧/١٠/١٤٠١ :تاريخ 

  ١١:٣٠:  ساعت                                                                                                                                                  
   ٤از  ٤ : صفحه                                                                                                                                                   

 
 

و ارسال پيامك اعالم  نام از طريق سايت فروش اينترنتيروز پس از پايان ثبت 3فهرست منتخبين قرعه كشي، حداكثر   مرحله چهارم:
  نام خود (انتخاب يا عدم انتخاب در قرعه كشي) مطلع گردد.بايست با مراجعه به سايت، از وضعيت ثبتگردد و متقاضي ميمي

وجه كامل خودرو را از طريق سايت فروش اينترنتي ايران خودرو به آدرس:  روز 3ظرف مهلت بايست فرد انتخاب شده، مي مرحله پنجم:
esale.ikco.ir گردد.. در صورت عدم واريز وجه ، ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلقي مي واريز نمايند  

در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در شرايط احراز خريدار ( شرايط عمومي و اختصاصي )در هرمرحله تا قبل از تحويل خودرو، : 1نكته
گردد و به شماره شباي معرفي شده، مسترد ميروز  20شود و وجه مشتري حداكثر ظرف مدت ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلقي مي

 هيچگونه مسئوليتي از بابت تحويل خودرو متوجه شركت نخواهد بود.

متقاضياني كه فاقد هر يك از شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در بخشنامه ( مثال دارا بودن پالك فعال انتظامي نصب شده  :2نكته 
فاقد گواهينامه رانندگي حداقل پايه سوم معتبر(عدم انقضاي تاريخ اعتبار) و... باشند، در  برروي خودروهاي سواري با كاربري شخصي)يا

نام درتمامي طرح هاي فروش آتي محصوالت سال از ثبت 3صورت اقدام به ثبت نام، ضمن كان لم يكن تلقي شدن ثبت نام ايشان، به مدت 
  شركت ايران خودرو محروم خواهند شد .

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

 

  


