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  ايران خودرو محترم مجاز نمايندگي ھاي:به            

  )همدل و ھدایای ویژ(دھه مبارک فجرفروش فوري بھمن ماه به مناسبت  :موضوع           

 

      با سالم و احترام                 

      

بدینوسیله به اطالع کلیه نمایندگان محترم می رساند، به مناسبت دھه مبارک فجر و فرا رسیدن             

و به شرح جدول  روزه ٢٠تحویل طرح فروش فوری بھمن ماه با موعد   سالگرد پیروزی انقالب اسالمی،

  .و یا تا زمان تكمیل ظرفیت ارائه مي گردد ٢٢/١١/٩٣الی  ١٢/١١/٩٣پیوست از روز یکشنبه مورخ 

  :شرايط و توضیحات بخشنامه 

 ٩۴مدل سالبا ELXسورن و EF7در اين بخشنامه خودروھای رانا ال ایکس ، سمند ال ایکس. ١

 .عرضه می گردند

کارت ھدیه سوخت به عالوه بر کارت طالئی سه ستاره، یک  خودروی رانادر اين بخشنامه جھت . ٢

  .اعطاء خواھد شد ھزار تومان ٣٠٠ارزش 

عالوه بر کارت طالئی، مطابق جدول ذیل یک  خودروھای خانواده سمنددر اين بخشنامه جھت . ٣

  :نیز اعطاء خواھد شدکارت ھدیه سوخت 

  

  مبلغ کارت هدیه سوخت  خودرو  ردیف
  هزار تومان 200  گازسوز EF7سمند ال ایکس  1
  هزار تومان 300  بنزینی EF7سمند ال ایکس  2
  هزار تومان ELX 400سورن  3

  

بصورت ھدیه اعطاء خواھد  کارت طالئی یک ستاره ٢٠۶خودروھای خانوادهدر اين بخشنامه به . ۴

  .شد

خواھد در اين بخشنامه نیز اجرا  ٣٣٩۵شرایط کمیسیون تشویقی نمایندگان مطابق گویای . ۵

 .شد

امکان انتخاب رنگ ھای متنوع برای خودرو در این بخشنامه در حین ثبت نام، فراھم می باشد و پس از . ۶

 .ثبت نام به دلیل برنامه ریزی ھای انجام شده امكان تغییر رنگ وجود نخواھد داشت

 .كند نام اقدام خودرو مجاز است در صورت تكمیل ظرفیت ، نسبت به قطع ثبت شركت ايران. ٧
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 .امكان انتخاب شركت بیمه گر در زمان ثبت نام وجود دارد. ٨

 .نامه در اين بخشنامه قابل اجرا نمی باشد تنظیم صلح. ٩

 .پس از انعقاد قرارداد، مشتری به ھیچ عنوان حق انصراف ندارد. ١٠

اد، مطابق کلیه در صورت بروز ھرگونه تاخیر احتمالی در تحويل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارد. ١١

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

 .پرداخت خواھد بود

شرکت متعھد است در زمان ثبت نام، لیست اقالم و بھای آپشن ھای اختیاری را به مشتری ابالغ . ١٢

قرارداد توسط مشتری، بعلت وجود الزامات قانونی و یا  پس از امضاء(بدیھی است در صورتی که . نماید

توسط شرکت الزم باشد، شرکت حق ) آپشن(لزوم استانداردھای اجباری، نصب تجھیزات و لوازم اضافی 

 .مطالبه ارزش اضافه آپشن بر اساس ضوابط مصوب شورای رقابت را خواھد داشت

و   www.ikco.ir( اي ثبت نام بصورت اينترنتي بوده و از طريق سايت ھ. ١٣

ikco.iranecar.com   (قابل انجام مي باشد. 

مدارك مورد ( ٢٩۶٨نمايندگان محترم ھنگام ثبت نام از مشتريان حتما موارد عنوان شده در بخشنامه. ١۴

 .داده و بر اساس آن اقدام نمايند را مد نظر قرار) نیاز جھت احراز سكونت

تھیه رونوشت از صفحه اول شناسنامه و كارت ملي مشتري كفايت مي كند و چنانچه شناسنامه . ١۵

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

مراه ارائه كد ملي، كد پستي، آدرس دقیق، منطقه شھرداري محل سكونت و شماره تلفن ثابت و ھ. ١۶

 .نام الزامي است در زمان ثبت

در صورت ارائه يا درج آدرس پستي اشتباه توسط مشتري، به ھیچ عنوان امكان اصالح وجود ندارد و . ١٧

كلیه تبعات ناشي از صدور پالك با كد شھر مغاير و يا مفقود شدن مدارك خودرو، به عھده مشتري خواھد 

 .بود

آدرس توسط مشتری، شرکت حق دارد بطور یکطرفه در صورت ارائه اطالعات نادرست . ١٨

 .قرارداد را فسخ نماید

 .مشتریان حقوقی در این بخشنامه مجاز به ثبت نام می باشند. ١٩

مطابق ( در صورتي كه اشخاص حقوقي اقدام به ثبت نام نمايند الزم است مقررات و موارد ذيل را . ٢٠

  :نمايند عالوه بر كلیه شرايط  فوق اجرا) ١۵٠۶بخشنامه

http://www.ikco.ir
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، فروش خودرو به سازمانھاي دولتي بايد تابع ضوابط و مقررات ١۴۶٨مطابق بخشنامه •

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 •

با اصل آخرين روزنامه رسمي و آگھي تاسیس به نمايندگي مجاز الزامي  ارائه كپي برابر •

 .است

ارائه معرفي نامه جھت معرفي نماينده خريدار براي انجام مراحل ثبت نام و شماره گذاري  •

بديھي است معرفي نامه  مي بايست در سربرگ شركت متقاضي به . الزامي است

 .ھمراه امضاء و مھر مجاز خريدار باشد

کارت ھای ھدیه سوخت در مواردی که مشتری حقوقی اقدام به ثبت نام نموده باشد،  .٢١

لذا با توجه به لزوم شفاف . صادر خواھد شد) مشتری صاحب پالک(جھت مشتری نھائی 

سازی مالی با مشتریان نھائی الزم است نمایندگان محترم در این خصوص اطالع رسانی 

  .مناسب نمایند

مشتریان از طریق شرکت پست به نمایندگی و رمز کارت ھای مزبور  کارت ھدیه سوخت. ٢٢

  .به آدرس اعالمی مشتری بصورت جداگانه ارسال خواھد شد

  .مبالغ ارائه شده بر اساس دستورالعمل ابالغی شورای ملی رقابت می باشد. ٢٣

  
  
  
  
  

  باشدمی  12/11/93شنبه مورخ یکصبح روز  10زمان فعال سازي این بخشنامه ساعت 
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  شرح خدمات کارت طالیی
  

  یک ستاره*   سطح خدمات/شرح خدمات
  رایگان  اعزام امدادگر بصورت شبانه روزي

  دارد  امداد سیار
  دارد  جبران خسارت

  رایگان  اجرت تعمیرات در زمان گارانتی
  رایگان  قطعات خودرو در زمان گارانتی

  مصوبهزینه   اجرت تعمیرات در زمان غیر گارانتی
  هزینه مصوب  قطعات خودرو در زمان غیر گارانتی

  رایگان  حمل خودرو
  رایگان  انتقال سرنشینان خودرو

طبق ضوایط   جبران خسارت ناشی از سرقت کلی و جزئی
  جبران خسارت ناشی از حوادث مشترك مقصر حادثه باشد یا نباشد  کارت طالئی

 

 

  معاون بازاریابی و فروش 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۴۸۲۲۷۰۱۲: واحد پاسخگو    



موعد تحویلبرنامه فروشمدلهدیهقیمت نهائی فروش* سایر هزینه هاقیمت کارخانهرنگ هاي قابل عرضهشرح محصولکد و کالسخانواده

رانا LX با تریم مشکی و یورو610064رانا
سفید، خاکستري، مشکی، نقره اي، آبی متالیک، 
گیالسی، قرمز دوپوششه، بنفش، آبی کاسپین، 

قهوه اي متال، یاسی
279,000,13450,184,866329,185,000

کارت هدیه سوخت به 
9457695ارزش300هزار تومان

پژو 206 تیپ 5 با کیسه هواي راننده و سرنشین و سیستم تهویه و شیشه 26814
هاي باالبر عقب و آینه هاي جانبی دستی

298,280,31542,905,685341,186,0009357696خاکستري، سفید، مشکی، نقره اي

آبی متالیک، بنفش، خاکستري، سفید، قرمز پژو 206 تیپ 5 با کیسه هواي راننده و سرنشین و هشدار دهنده موانع عقب26815
دوپوششه، گیالسی، مشکی، نقره اي، یاسی

318,280,31545,105,685363,386,0009357697

پژو 206 صندوقدار (V8) با کیسه هواي راننده و سرنشین و سیستم تهویه و 27429
شیشه هاي باالبر عقب و آینه هاي جانبی دستی

303,098,33243,435,668346,534,0009357698خاکستري، سفید، مشکی، نقره اي، گیالسی

پژو 206 صندوقدار وي8 با کیسه هواي راننده و سرنشین و هشدار دهنده 27430
موانع عقب

آبی متالیک، بنفش، خاکستري، سفید، گیالسی، 
مشکی، نقره اي

323,098,33245,635,668368,734,0009357699

سمند ال ایکسEF7 پایه گازسوز با کیسه هواي راننده و سرنشین و رینگ 29111
فوالدي و یورو4

261,804,63947,993,625309,798,264خاکستري متال، سفید، مشکی، آبی کبود
کارت هدیه سوخت به 
9457700ارزش200هزار تومان

سمند ال ایکسEF7 بنزینی با کیسه هواي راننده و سرنشین و رینگ 29212
فوالدي و یورو4

آبی کبود، خاکستري متال، سفید، مشکی، قهوه اي 
250,525,35946,352,641296,878,000روشن

کارت هدیه سوخت به 
9457701ارزش300هزار تومان

سورن ELX مالتی پلکس با موتور EF7 بنزینی و کیسه هواي راننده و 57507
سرنشین و رینگ آلومینیومی و یورو4

303,556,16654,285,834357,842,000سفید، سبز انگوري
کارت هدیه سوخت به 
9457702ارزش400هزار تومان

توضیحات:
* سایر هزینه ها عبارتند از: هزینه بیمه شخص ثالث + هزینه ثابت شماره گذاري + هزینه پست + کارت طالئی + مالیات ارزش افزوده

20 روزه

کلیه مبالغ جدول به ریال می باشد

جدول فروش فوري بهمن ماه به مناسبت دهه مبارك فجر (مدل و هدایاي ویژه)

سمند

کارت طالئی یک 206
ستاره رایگان


