
  ٣۶١۶: شماره بخشنامه 
--------------------------- 

 ٠١/٠٢/٩۵ :تاريخ 
  ١٢:٣٠: ساعت 
 ۴از   ١صفحه  

 
  

  

  

 

       ايران خودرو محترم مجاز نمايندگي ھاي:به

  )ع(حضرت علیبه مناسبت والدت ٩۵ ش فوری اردیبھشتفروشرایط : موضوع             

  ؛با سالم واحترام

ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن ایام مبارک ماه رجب و والدت با سعادت حضرت 

شرایط فروش فوری ، بدينوسیله به اطالع کلیه نمايندگان محترم مي رساند،) ع(علی

و  یا تا زمان  ٣١/٠٢/٩۵لغایت  ٠۴/٠٢/٩۵شنبهبه شرح جدول پیوست از روز  اردیبھشت

  .میل ظرفیت ارائه مي گرددتك

  

تمام برنامه فروش ھای از محل کارخانه امکان رزرو خودروھای امانی آن : نکته مھم

  .نمایندگی را نیز دارد

  

  :شرايط و توضیحات بخشنامه 

و ھمچنین ...) بیمه، عوارض دولتي ، مالیات و (ھر گونه تغییرات قیمتي غیر مستقیم  - ١

الزامات قانوني و تصمیمات ابالغي دولت و نھادھاي قانون گذار تا تغییرات قیمتي ناشي از 

  .قبل از صدور فاكتور بر عھده مشتري خواھد بود

 .نام اقدام كند خودرو مجاز است در صورت تكمیل ظرفیت، نسبت به قطع ثبت شركت ايران - ٢

 .امكان انتخاب شركت بیمه گر در زمان ثبت نام وجود دارد - ٣

 .در اين بخشنامه قابل اجرا نمی باشد امهن تنظیم صلح - ۴

 .پس از انعقاد قرارداد، مشتری به ھیچ عنوان حق انصراف ندارد - ۵

همراه با هدایاي ویژه 
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در صورت بروز ھرگونه تاخیر احتمالی در تحويل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، مطابق  - ۶

به صورت روزشمار ، جريمه تاخیر ) يك و نیم درصد ماھیانه(درصد سالیانه ١٨کلیه قراردادھا 

 .محاسبه و قابل پرداخت خواھد بود

شرکت متعھد است در زمان ثبت نام، لیست اقالم و بھای آپشن ھای اختیاری را به  - ٧

پس از امضاء قرارداد توسط مشتری، بعلت (بدیھی است در صورتی که . مشتری ابالغ نماید

) آپشن(ب تجھیزات و لوازم اضافی وجود الزامات قانونی و یا لزوم استانداردھای اجباری، نص

توسط شرکت الزم باشد، شرکت حق مطالبه ارزش اضافه آپشن بر اساس ضوابط مصوب 

 .شورای رقابت را خواھد داشت

نمايندگان محترم ھنگام ثبت نام از مشتريان حتما موارد عنوان شده در  - ٨

داده و بر اساس آن اقدام  را مد نظر قرار) مدارك مورد نیاز جھت احراز سكونت(٢٩۶٨بخشنامه

 .نمايند

تھیه رونوشت از صفحه اول شناسنامه و كارت ملي مشتري كفايت مي كند و چنانچه  - ٩

  .شناسنامه داراي توضیحات بود، رونوشت از آن صفحه نیز الزم مي باشد

ارائه كد ملي، كد پستي، آدرس دقیق، منطقه شھرداري محل سكونت و شماره تلفن  - ١٠

 .نام الزامي است راه در زمان ثبتثابت و ھم

در صورت ارائه يا درج آدرس پستي اشتباه توسط مشتري، به ھیچ عنوان امكان اصالح  - ١١

وجود ندارد و كلیه تبعات ناشي از صدور پالك با كد شھر مغاير و يا مفقود شدن مدارك خودرو، 

 .به عھده مشتري خواھد بود

درس توسط مشتری، شرکت حق دارد بطور در صورت ارائه اطالعات نادرست آ - ١٢

 .یکطرفه قرارداد را فسخ نماید

 .مشتریان حقوقی در این بخشنامه مجاز به ثبت نام می باشند - ١٣

در صورتي كه اشخاص حقوقي اقدام به ثبت نام نمايند الزم است مقررات و موارد ذيل را  - ١۴

  :نمايندعالوه بر كلیه شرايط  فوق اجرا ) ١۵٠۶مطابق بخشنامه( 

  

، فروش خودرو به سازمانھاي دولتي بايد تابع ضوابط و ١۴۶٨مطابق بخشنامه ·

مقررات دولتي باشد و بدون مجوز كمیسیون ماده دو از ادارات كل امور اقتصاد و 

 .دارايي، ثبت نام مجاز نیست

 

 .فروش خودرو با پالك شخصي به سازمانھا و شركت ھاي دولتي مجاز نیست ·
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با اصل آخرين روزنامه رسمي و آگھي تاسیس به نمايندگي  ارائه كپي برابر ·

 .مجاز الزامي است

ارائه معرفي نامه جھت معرفي نماينده خريدار براي انجام مراحل ثبت نام و  ·

بديھي است معرفي نامه  مي بايست در سربرگ . شماره گذاري الزامي است

 .شركت متقاضي به ھمراه امضاء و مھر مجاز خريدار باشد

  .مبالغ ارائه شده بر اساس دستورالعمل ابالغی شورای ملی رقابت می باشد - ١۵

کارت طالئی  ٢٠۶و پژو ۴٠۵در این بخشنامه به خودروھای خانواده وانت، پژو - ١۶

  .بصورت رایگان اعطاء خواھد شد) دارای خدمات بیمه بدنه(یک ستاره 

و رانا دستگاه ) SEد به جز سمن(در این بخشنامه به خودروھای خانواده سمند  - ١٧

  .رھیاب رایگان اعطاء خواھد شد

  .دستگاه ھای رھیاب از طریق شرکت آپکو به آدرس مشتریان پست خواھد شد - ١٨

  

  

  .مي باشد ٠۴/٠٢/٩۵روز شنبه مورخ  صبح ٩زمان فعال سازي اين بخشنامه ساعت 

  

 معاون بازاریابی و فروش

  48227012  :پاسخگو واحد



موعد تحویلتوضیحاتکارت هدیهقیمت نهائی فروش* پرداخت هاي قانونیقیمت کارخانهرنگ هاي قابل عرضهشرح محصولکالسخانواده
برنامه فروش 

کارخانه
برنامه فروش امانی

6740867429-----207,639,34033,194,660240,834,000سفیدوانت آریسان دوگانه سوز16401آریسان
25634(GLX) 6740967430-----248,543,37841,772,622290,316,000 مشکی، خاکستري متال، نقره ايپژو 405 بنزینی
6741067431-----262,273,10743,420,893305,694,000 مشکی، خاکستري متال، نقره ايپژو 405 دوگانه سوز 27222

22009(SLX)سفید، مشکیپژو 405بنزینی
6741167432-----264,928,96343,739,037308,668,000خاکستري متال، نقره اي

خاکستري، سفید، مشکی، نقره اي، پژو206 تیپ260282
6741267433-----280,995,39245,667,608326,663,000گیالسی، آبی متالیک

خاکستري، سفید، مشکی، نقره اي، پژو 206 تیپ 268155
6741367434-----318,280,31550,161,685368,442,000گیالسی، آبی متالیک

خاکستري، سفید، مشکی، نقره اي، پژو 206 صندوقدار وي274308
6741467435-----323,098,33250,719,668373,818,000گیالسی، آبی متالیک

سفید ، مشکی، خاکستري متال، آبی سمند ال ایکسEF7 پایه گازسوز 29111
6741567436-----268,698,33253,591,668322,290,000کبود

سفید ، مشکی، خاکستري متال، آبی سمند ال ایکسEF7 بنزینی29212
6741667437-----250,525,35950,710,641301,236,000کبود

سفید ، مشکی، خاکستري متال، آبی سمند ال ایکس سال بنزینی مالتی پلکس29340
6741767438-----252,130,76550,703,235302,834,000کبود

57511EF7 جدید با موتور ELX سفید،مشکی، آبی کبود، سورن
6741867439-----309,013,41059,929,590368,943,000قرمزدوپوششه، گیالسی، قهوه اي روشن

خاکستري، سفید، مشکی، نقره اي، رانا LX 61006رانا
206741967467 روزه-----279,000,13454,827,866333,828,000گیالسی ، آبی

سفید پرشین، نقره اي پرشین، مشکی تندر90 اتوماتیک 56374
------4567420 روزه-----412,058,93761,395,063473,454,00020,000,000پرشین

306742167440 روزه-----312,058,56142,592,439354,651,0008,000,000سفید پرشینتندر پیکاپ56403

توضیحاتکارت هدیهقیمت نهائی فروش* پرداخت هاي قانونیقیمت کارخانهرنگ هاي قابل عرضهشرح محصولکالسخانواده
موعد تحویل

(روز)
برنامه فروش 

کارخانه
برنامه فروش امانی

آبی رویال، خاکستري، مشکی، سفید، پژو پارس سال بنزینی28229
------67422----------298,312,74858,145,252356,458,000قرمزدوپوششه، گیالسی

------67423----------309,322,65759,866,343369,189,000آبی رویال، خاکستري، مشکی، سفیدپژو پارس سال دوگانه سوز28316
------67424----------356,941,33868,480,662425,422,000خاکستري، سفید، مشکی، نقره ايدنا تریم مشکی70101
------67425----------356,941,33868,480,662425,422,000آبی کبود، قهوه اي روشن، سفیددنا تریم دو رنگ70102
57310SE آبی کبود، خاکستري متال، مشکی، سمند

سفید
229,141,57646,744,424275,886,000----------6742667441

آبی کبود، خاکستري متال، مشکی، سمند ال ایکسEF7 پایه گازسوز مالتی پلکس29110
سفید

6742767442رهیاب رایگان-----271,197,43253,691,568324,889,000

نقره اي پرشین، مشکی پرشین، سفید تندرE2 - 90 دستی56077تندر90
------4567428 روزه----------323,632,33150,783,669374,416,000پرشین

توضیحات:

30 روزه

داراي دستگاه رهیاب رایگان

* رانا با گارانتی 3 سال یا 50 هزار کیلومتر عرضه می گردد.
* پرداخت هاي قانونی عبارتند از: هزینه بیمه شخص ثالث + هزینه ثابت شماره گذاري + هزینه پست + کارت طالئی + مالیات ارزش افزوده

جدول شماره1 - شرایط فروش فوري اردیبهشت ماه 1395

206

کلیه مبالغ بر حسب ریال است

سمند

405

تندر

************ جدول شماره2 - شرایط فروش فوري اردیبهشت ماه 1395 به مناسبت والدت حضرت علی(ع) ************

پارس

سمند

دنا

30 روزه

داراي کارت طالئی یک ستاره 
رایگان
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