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       ايران خودرو محترم مجاز نمايندگي ھاي:به 

نیمه شعبان و آزادسازی  به مناسبت H٣٠Crossمرحله ی دوم پیش فروش : موضوع             

  خرمشھر
  

 
 

  با سالم و احترام
نیمه شعبان و سالروز آزاد سازي خرمشھر ، بدينوسیله به ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن 

کراس بصورت دو ودیعه  ٣٠مرحله ی دوم پیش فروش اچ اطالع کلیه نمايندگان محترم مي رساند،
و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جدول ذیل ارائه  ٣١/٠٣/٩٥ لغایت ٠٣/٠٣/٩٥دوشنبه و از روز  ای

  :مي گردد
  دنده اتوماتیک H30 Crossجدول شرایط فروش 

  مبلغ   رنگ  کالس  شرح محصول
  ودیعه اول

  مبلغ
 1از (ودیعه دوم  
  )95شهریور  10تا 

موعد 
  تحویل

برنامه 
  فروش

سود 
  مشارکت

سود 
  انصراف

H30Cross 
  72301  اتوماتیک

مشکی، سفید، 
نقره اي، 

خاکستري، آبی 
رویال، نارنجی، 
  قرمز متالیک

000/000/200  000/000/50  

 دي
95  67996  

 بهمن  19%  21%
95  67997  

اسفند 
95  67999  

  کلیه مبالغ به ریال است - 
  مبلغ مابه التفاوت پس از صدور دعوتنامه تعیین مي گردد  - 
و در سایت اصلی ایکو  ٣٦٠٨در گویای شماره  H٣٠Crossمشخصات فنی محصول جدید -

www.ikco.ir درج شده است.  
  

  :بخشنامه شرايط و توضیحات 
سود مشاركت در اين بخشنامه مطابق جداول پیوست و بصورت سالیانه حداكثر تا تاريخ انقضاي  - ١

دعوتنامه محاسبه خواھد شد و لذا ھرگونه تبديل و محاسبات ديگر نیز بر اساس سود مشاركت اعالمی 
  .در گویا بر اساس خودرو محاسبه خواھد شد

http://www.ikco.ir
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بق جداول پیوست و بصورت سالیانه حداكثر تا زمان انقضاي سود مشاركت در صورت انصراف مطا - ٢

دعوتنامه و چنانچه قبل از ارسال دعوتنامه باشد تا زمان انصراف براي مبلغ پیش پرداخت محاسبه خواھد 
  .شد
صرفًا به (در صورت تاخیر در تحويل خودرو از جانب شركت، سود تاخیر به ازاي مبالغ پرداختي مشتري  - ٣

 .پرداخت مي شود) درصد سالیانه ١٢(يك درصد ماھانه ) وجه قرارداد مطابق بخشنامهشرط تكمیل 
در صورتي كه برحسب ضرورت، آپشن و يا تجھیزات خاصي بر روي خودرو نصب و يا حذف گردد و يا  - ٤

 .تغییري در برخي از قطعات خودرو ايجاد شود، دعوتنامه بر اساس خودروي تغییر يافته صادر خواھد شد
 مصوب شركت قیمت اساس بر دعوتنامه صدور زمان در التفاوت، مابه در شرايط پیش فروش عادي مبلغ - ٥

 اطالع به طريق دعوتنامه از در موعد تحويل و پس از محاسبه سود مشاركت و ھزينه ھاي قانوني 
 .رسید خواھد محترم مشتريان

سكونت و شماره تلفن ثابت و ھمراه در ارائه كد ملي، كد پستي، آدرس دقیق، منطقه شھرداري محل  - ٦
 .نام الزامي است زمان ثبت

در صورت ارائه يا درج آدرس پستي اشتباه توسط مشتري، به ھیچ عنوان امكان تغییر آدرس وجود ندارد  - ٧
و كلیه تبعات ناشي از صدور پالك با كد شھر مغاير و يا مفقود شدن مدارك خودرو، به عھده مشتري 

 .خواھد بود
 مورد مدارک( ٢٩٦٨نمايندگان محترم ھنگام ثبت نام از مشتريان حتما موارد عنوان شده در بخشنامه - ٨

 .را مد نظر قرار داده و بر اساس آن اقدام نمايند) احراز سکونت نیاز جھت
ارائه متن و شرايط پیش فروش جدول پیوست مندرج در بخشنامه، به مشتريان الزامي است و بديھي  - ٩

 .نام مشتريان تنھا بر اساس شرايط قید شده قابل پذيرش استاست ثبت 
نام اقدام  خودرو مجاز است در صورت تكمیل ظرفیت، نسبت به قطع ثبت شركت ايران  -١٠

 .نمايد
خودروھاي اين بخشنامه، از بیمه شخص ثالث برابر آخرين سقف قانوني ابالغ شده در زمان تحويل  - ١١

  .خودرو برخوردار خواھند بود
خريد ، فروش ، مالیات و (نظر به اينكه ھرگونه اعالم و ارسال اطالعات به سازمان امور مالیاتي  - ١٢

 كد اقتصادي، شناسه ملي و كد مليدرخصوص اشخاص حقیقي و حقوقي نیاز به اطالعات ........) 
 ثبت كد اقتصادي و شناسه ملي نمايندگیھاي مجاز، مشتريان حقوقي و شركتھايدارد، لذا 
  .در زمان ثبت نام، در سیستم فروش الزامي میباشد لیزينگ

مطابق ( در صورتیكه اشخاص حقوقي اقدام به ثبت نام نمايند الزم است مقررات و موارد ذيل را  - ١٣
  :عالوه بر كلیه شرايط  فوق اجرا نمايند ) ١٥٠٦بخشنامه

ضوابط و مقررات دولتي باشد ، فروش خودرو به سازمانھاي دولتي بايد تابع ١٤٦٨مطابق بخشنامه  •
 .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 •
 .ارائه كپي برابر با اصل آخرين روزنامه رسمي و آگھي تاسیس به نمايندگي مجاز الزامي است •
ارائه معرفي نامه جھت معرفي نماينده خريدار براي انجام مراحل ثبت نام و شماره گذاري الزامي  •

بديھي است معرفي نامه  مي بايست در سربرگ شركت متقاضي به ھمراه امضاء و مھر . است
 .مجاز خريدار باشد

  بخشنامه، امکان صلح تا دو مرتبه فراھم می باشددر این  -٤١
امكان پذير ) از طريق نمايندگي ھا(ثبت نام در این بخشنامه صرفًا به صورت سیتريكسي  -١٥

  .خواھد بود
 مي باشد ٠٣/٠٣/٩٥صبح روز دوشنبه مورخ  ١٠زمان فعال سازي اين بخشنامه ساعت 

 فروشمعاون بازاریابی و 

٤٨٢٢٧٠١٢ :واحد پاسخگو   


