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 روايران خود محترم مجاز نمايندگي هاي :به           

 1400آذر ماه   -ماهه(  12شرايط پيش فروش محصوالت ايران خودرو)حداكثر : موضوع          

 

 "با عنايت به اهميت سالمت متقاضيان محترم، تاكيد مي گردد امكان ثبت نام از طريق سايت در منزل ميسر است"                     

 

 با سالم و احترام  

شرايط پيش درنظر ايران خودرو شركت رساند هاي مجاز ميبدينوسيله به اطالع عموم متقاضيان محترم و نمايندگي          

 .گرددبه شرح ذيل ارائه مي ماهه( 12)حداكثربرخي از محصوالت با موعد تحويل فروش 

 نام نمايند.       توانند در اين طرح با شرايط ذيل ثبتاند، ميهاي قبلي ايران خودرو انتخاب نشدهكشيمتقاضياني كه در قرعه

 در قرارداد خواهد بود. در اين طرح قيمت خودرو مطابق قيمت زمان تحويل مندرج

توانند با مراجعه به سايت فروش اينترنتي اند، نيز ميهاي قبلي كه موفق به واريز وجه نشدهمنتخبين طرحبرندگان و  :1نكته

 اقدام نمايند. ناممحصوالت ايران خودرو، نسبت به ثبت

 محل رويت مشتريان قرار دهند.بايست اين بخشنامه را براي اطالع بيشتر در نمايندگان محترم مي :2نكته

  قبل از قرعه كشي، متقاضي هيچگونه وجهي واريز نخواهد نمود. :3نكته

 

  ثبت نام:  مهلتو شروع تاريخ 

 )با روش قرعه كشي( ايران خودروشركت  محصوالتبرخي ماهه(  12حداكثر  با موعد تحويل) طرح پيش فروش عادي      

  ادامه خواهد داشت. 20/09/1400مورخشنبه  روز پايان شروع و تا 18/09/1400مورخ شنبه پنج جدول ذيل از روزو مطابق 

قبل از ثبت نام در سايت فروش اينترنتي از الزامات ثبت نام  كلمه عبورو  دريافت كد كاربري 4249طبق بخشنامه شماره    

 .يسر نخواهد بودباشد. لذا در صورت عدم دريافت كد كاربري و كلمه عبور، امكان ثبت نام ممي

 مراحل ثبت نام تا واريز وجه :

متقاضي، با وارد نمودن كد كاربري و كلمه عبور خود،  به صفحه ثبت نام خود وارد مي شود و خودرو را انتخاب  مرحله اول :

 نمايد.مي

 شود. در پايان فرآيند ثبت نام به فرد متقاضي كد پيگيري اختصاص داده ميمرحله دوم: 

 گردد.با حضور مراجع نظارتي برگزار مينام و پس از پايان مهلت ثبتمراسم قرعه كشي  سوم:مرحله 

نام از طريق سايت فروش اينترنتي و ارسال روز پس از پايان ثبت 3فهرست منتخبين قرعه كشي، حداكثر   مرحله چهارم:

نام خود )انتخاب يا عدم انتخاب خود در ثبتبايست با مراجعه به سايت، از وضعيت مي متقاضيگردد و پيامك اعالم مي

 كشي( مطلع گردد.قرعه

 



1044: شماره بخشنامه                
-----------------------------   
       16/09/1400 :تاريخ  

 12:45ساعت :                                                                                                                              
              5 از 2 :صفحه                                                                                                                                         

 
 

 

پرداخت علي الحساب خودرو را از طريق سايت فروش اينترنتي ، پيش روز 3ظرف مهلت : فرد انتخاب شده  مرحله پنجم

اخت علي خودرو واريز مي نمايد، در صورت عدم واريز كامل پيش پرد esale.ikco.irبه آدرس:  محصوالت ايران

 گردد.الحساب خودرو، ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلقي مي

 

در هرمرحله تا قبل از  در صورت مشاهده هرگونه  مغايرت در شرايط احراز متقاضي ) شرايط عمومي و اختصاصي (: 1نكته

شماره شباي معرفي  روز به 20شود و وجه مشتري حداكثر ظرف مدت تحويل خودرو، ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلقي مي

 گردد و هيچگونه مسئوليتي از بابت تحويل خودرو متوجه شركت نخواهد بود.شده، مسترد مي

 متقاضياني كه فاقد هر يك از شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در بخشنامه ) مثال دارا بودن پالك فعال انتظامي :2نكته 

و ... باشند، ( تاريخ اعتبار انقضايمعتبر ) فاقد گواهينامه رانندگي ( يا نصب شده برروي خودروهاي سواري با كاربري شخصي

هاي  طرح نام درتماميسال از ثبت 3ضمن كان لم يكن تلقي شدن ثبت نام ايشان، به مدت  در صورت اقدام به ثبت نام

 فروش آتي محصوالت شركت ايران خودرو محروم خواهند شد .

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

 

  :شرايط عمومي بخشنامه 

 گيرد.به هر كد ملي فقط يك دستگاه خودرو تعلق مي .1

همچنين  باشد.مي ماه 48سايپا شركت هاي ايران خودرو و  حداقل فاصله از آخرين خريد )ثبت نام يا تحويل خودرو( از  .2

 نام همزمان در دو شركت مذكور امكان پذير نمي باشد.ثبت

نام براي متقاضيان داراي پالك انتظامي فعال )نصب برروي خودروهاي سواري با كاربري شخصي( ممنوع بوده، ثبت .3

 باشد.تاريخ اعتبار( الزامي مي و دارايهمچنين ارائه گواهينامه رانندگي حداقل پايه سوم معتبر )

 باشد.انتقال امتياز و حقوق ناشي از انتخاب شدن در قرعه كشي به اشخاص ثالث ممنوع مي .4

الزم است  ،متقاضي بايد در هنگام ثبت نام، شماره حساب )شماره شبا( مربوط به خود را معرفي نمايد و براي واريز وجه .5

 هاي بانكي به نام خود استفاده نمايد. از كارت

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

 كدپستي( اقدام نمايد. 
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مراجعه به نمايندگي براي دريافت سرويس اوليه باطل  ماه از زمان تحويل در صورت عدم 5گارانتي خودرو پس از  .9

  كيلومتري خودرو نيز الزامي است. 1.000گردد و در مراجعه به نمايندگي كاركرد حداقل مي

 .وجود ندارد در قرارداد امكان صلح .10

 حاكم و شده اعالم مقررات و براساس آخرين استاندارد زيست محيطي بخشنامه، اين طريق از ارائه قابل خودروهاي .11

 بود. خواهد برخوردار خودرو، تحويل كشور در زمان بر

 

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

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

از بيمه شخص ثالث برابر آخرين سقف قانوني ابالغ شده در زمان تحويل خودرو برخوردار خواهد  خودروي ثبت نامي، .3

 بود.

باشد و در صورت تغيير يا اشتباه صحت كليه اطالعات درج شده خصوصاً كد ملي،آدرس و كدپستي بر عهده متقاضي مي .4

و عدم شماره گذاري خودرو برعهده  تاخير در تحويل مانندناشي از آن  احتمالي تبعاتدر اطالعات ارائه شده كليه 

 باشد.مي متقاضي

در صورت بروز هرگونه تاخير احتمالي در تحويل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، خسارت تاخير به صورت روز  .5

 ل پرداخت خواهد بود.محاسبه و در بازه زماني مطابق ضوابط قابدرصد ساليانه( 12شمار )

. نوع و قيمت گرددميدرصورت عدم تكميل وجه دعوتنامه در بازه زماني مجاز، نوبت مشتري به موعد ديگري موكول  .6

 گردد.هاي آتي مشخص ميخودرو قابل تحويل به اين دسته از مشتريان در بخشنامه

يا الزامات قانوني و يا لزوم رعايت  و در صورتي كه پس از امضاي قرارداد في مابين با مشتري بر حسب ضرورت .7

هاي اجباري، شركت ملزم به نصب تجهيزات و يا لوازم اضافي)آپشن( بر روي خودرو گردد و يا تغييري در استاندارد

 نامهضوابط آيينبا لحاظ دعوتنامه تكميل وجه  برخي از قطعات خودرو ايجاد شود، ضمن اطالع رساني مراتب مذكور،

 صادر خواهد شد. ،حمايت از مصرف كنندگان خودرو اجرايي قانون

امكان پذير  )پنل كاربري( امكان انصراف از ثبت نام تا قبل از پايان مهلت ثبت نام از طريق سايت و ميز كار مشتري .8

 باشد. مي

شماره مذكور هاي ارسالي از طريق پيامك تماميباشد و مي 300096440شماره سامانه پيام كوتاه شركت ايران خودرو به  .9

 صورت خواهد گرفت.

 مي باشد.   021-27272782   پاسخگويي در حين ثبت نامشماره تلفن مركز تماس ايران خودرو براي  .10
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 : قيمت خودرو و نحوه پرداخت 

 .پس از برگزاري قرعه كشي و اعالم اسامي، فرد منتخب مبلغ قيمت خودرو مطابق قيمت زمان تحويل مندرج در قرارداد خواهد بود

مطابق با جدول ذيل واريز مي نمايد. الباقي وجه خودرو پيش پرداخت علي الحساب خودرو را از طريق سايت فروش اينترنتي و 

 گردد. پس از تعيين قيمت نهايي و در زمان ارسال دعوتنامه با لحاظ هزينه هاي قانوني تعيين و دريافت مي

 
 

 جدول شرح خودرو، مبالغ پيش پرداخت علي الحساب و موعد تحويل

 )كليك كنيد(ويژگي ها و تجهيزات خودروي فوق در سايت ايران خودرو
 

 مبالغ پيش پرداخت در اين بخشنامه، كمتر از پنجاه درصد قيمت فعلي خودرو مي باشد . توجه :

دنا پالس توربوشارژ دستي و پژو  رانا پالس، تع مشتريان محترم ميرساند گيربكس شش سرعته به زودي بر روي محصوالالبه اط * 

  .اي نصب خواهد شددستي سقف شيشه 207

 .مي باشد از شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران ستاره كيفي 5داراي امتياز  "س توربوشارژ اتوماتيكدنا پال"ي خودرو **

 .صفر خواهد بودين بخشنامه از زمان واريز وجه تا تحويل خودرو سود مشاركت و انصراف در ا :1نكته

در زمان (تعويض رايگان  روغن، فيلتر روغن و فيلتر هوا در دو مرحله)خدمات عمومي +  يك ستاره پالسيي اختياري طال كارت :2نكته

يي يا حذف الدر صورتي كه مشتري تمايل به تغيير در سطح كارت ط ،انتخاب شده استصورت پيش فرض  به تكميل وجه دعوتنامه

 (خدمات عمومي اشتراك طاليي ، پيوست بخشنامه مي باشد. )تواند قبل از تكميل وجه اقدام نمايد مي باشدرا داشته آن 

 امكان تغيير شرايط ثبت نام  ،پس از فرا رسيدن موعد تحويل خودرو، در صورت اعالم شركت ايران خودرو و تمايل مشتري :3نكته

 )تمديد موعد تحويل( وجود خواهد داشت.

اقدام  esale.ikco.ir صرفاً از طريق سايت فروش اينترنتي اين شركت به آدرسمتقاضيان خريد محصوالت ايران خودرو : 4نكته

 .در سايت هاي غير معتبر و با آدرس مشابه ، پرهيز نمايندنمايند و از ثبت نام 

 

 esale.ikco.irزمان فعال سازي اين بخشنامه بر روي سايت 

 باشد.مي 18/09/1400مورخ نبه پنج ش روز 

 خودرو
كد 

 خودرو

 مبلغ  پيش پرداخت 

 )ريال( علي الحساب
 موعد تحويل برنامه فروش رنگ هاي قابل عرضه

آبان و آذر   101688-101690 نقره اي - فيدس  -خاكستري   - مشكي 1.560.350.000 707 اتوماتيك شارژ دنا پالس توربو**

1401 
 101689-101691 آبي رويال- آبي كبود-نقره اي - خاكستري  -مشكي 1.161.892.000 322 تارا دستي

 101692 ي كاسپينآب-قرمز–خاكستري -نقره اي -سفيد 865.020.000 600 دستي سقف شيشه اي 207پژو*

 1401آذر 
 101693 سفيد  -خاكستري   - مشكي 1.141.159.000 704 دنا پالس توربوشارژ دستي*

 101694 گيالسي-مشكي  - خاكستري  - نقره اي  - سفيد 721.560.000 610 * رانا پالس

 101695 خاكستري متال-آبي كبود  - سفيد   - مشكي 817.030.000 575 سورن پالس

https://www.ikco.ir/fa/ProductList.aspx
https://www.ikco.ir/fa/ProductList.aspx
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