
 

  (( در سامانه يكپارچه تخصيص خودرو بدون قرعه كشي))  گروه خودروسازي سايپا محصوالتفروش پيش اعالم شرايط : موضوع
 

 

 باسالم

گروه محصوالت  فروش پيش شرايط ،رساندسايپا ميروسازي هاي مجاز گروه خوداحتراماً ، بدينوسيله به اطالع متقاضيان محترم و نمايندگي   

 ذيل اعالم ميگردد: ول اجدبه شرح   بدون قرعه كشي تا تكميل ظرفيت در سامانه يكپارچه تخصيص خودرو خودروسازي سايپا
           

                 پيش فروش يكساله: شرايط  1جدول شماره       

   باشد.هاي ذكر شده ميزمان تحويل خودروها مطابق جدول فوق در ) هفته چهارم ( ماه*   

 

           : شرايط پيش فروش مشاركت در توليد             2جدول شماره         

   باشد.هاي ذكر شده ميزمان تحويل خودروها مطابق جدول فوق در ) هفته چهارم ( ماه*

 

 
 

 

 

 نوع خودرو
 مبلغ علي الحساب

 اخت ) ريال(پيش پرد 
 زمان تحويل قيمت خودرو

 S  000/010/320يك كوي

 قيمت روز خودرو 

 در زمان تحويل 

 مندرج در قرارداد مشتريان 

 1001آذر الي بهمن 

 1001مهر الي آذر  000/100/030 با گيربكس معمولي Rيك كوي

 1001آذر الي اسفند  000/070/000 يك با گيربكس معموليكوي

 1002الي ارديبهشت  1001بهمن  S 000/155/003ساينا

 1001مهر الي آذر  G 000/300/722/1شاهين 

 نوع خودرو
 الحساب مبلغ علي

 پيش پرداخت ) ريال(
 قيمت خودرو سود انصراف سود مشاركت

زمان 

 تحويل

 S 000/010/320يك كوي

6% 0% 

 قيمت روز خودرو

 در زمان تحويل

مندرج در قرارداد 

 مشتريان

 1002تير 

الي مرداد 

1002 

 000/100/030 با گيربكس معمولي Rيك كوي

 000/070/000 يك با گيربكس معموليكوي

 S 000/155/003ساينا



 

 ريخ و نحوه ثبت نام:تا

 سامانه يكپارچه تخصيص خودرو به آدرس ورود به با   02/00/1001 مورخ  شنبهپنجروز  صبح 3توانند از ساعت متقاضيان محترم مي

https://sale.iranecar.com   انتخاب نوع اخذ شده از سايت، نسبت به  رمز عبورو  كد كاربريثبت اطالعات شخصي و دريافت پس از

در صورت استفاده متقاضي از ثبت نام اقدام نمايند. الزم به ذكر است شركت در اين طرح صرفاً از طريق آدرس فوق امكان پذير بوده و خودرو و 

 . خواهد بودن گروه خودروسازي سايپاعواقب آن بر عهده  ها،ساير آدرس

را با رعايت شرايط عمومي بخشنامه مطابق شرح  توانند از كليه خودروها و روشهاي فروش صرفاً يك خودرونكته مهم : متقاضيان محترم مي

مشخص گردد متقاضي بيش از يكدستگاه ثبت نام نموده است، ( حتي واريز وجه  )رحله از ثبت نام لذا در صورتيكه در هر م انتخاب نمايند. ذيل 

 گردد.نسبت به غيرفعال نمودن ثبت نام دوم و عودت وجه به حساب مشتري اقدام مي

 بخشنامه :عمومي  شرايط     

 .مي باشد( نام يك دستگاه خودرو هر كد ملي مجاز به ثبت )براي ثبت نام ها اعمال خواهد شد  كد مليمحدوديت  -1

 مي باشند. پايه سوم خودرو حداقل   گواهينامه رانندگي و ملزم به ارائهسال  10حداقل سن متقاضيان خريد خودرو  -2

 وجود ندارد .  وكالتي)خريد انصرافي( و انتقال خودرو بصورت  صلح امكان -3

 .نداشته باشد خودروسازشركت هاي ثبت نام و صدور فاكتور خودرو نزد  ماه گذشته 00متقاضي طي  -4

  باشد .امكان ثبت نام براي متقاضي داراي پالك فعال انتظامي ) نصب بر روي خودرو ( ميسر نمي -5

اقدام شاهين  خودرونسبت به خريد  1441از ابتداي سال  ني كهبراي متقاضيانيز  4بندگردد و رعايت نمي 5بند  خودرو شاهين،خريد در خصوص متقاضيان تبصره : 

 .باشند نميخودرو مذكور به ثبت نام  اند، مجازنموده

 متعلق به شخص متقاضيالزاماً بايد  كه وجوه خريد خودرو از آن به حساب شركت خودروساز واريز مي گردد شماره شباو  شماره حساب بانكي,  شماره كارت -6

 كننده خواهد بود.نامجه متقاضي ثبتليت آن متوصورت درج اطالعات نادرست)شماره شبا(، تمام مسئو. درباشد

 باشد.متقاضي   متعلق به شخصهمراه اعالم شده مي بايست  شماره تلفن -7

كان تغيير نمايندگي كدپستي متقاضي ثبت نام كننده و كد نمايندگي انتخابي توسط مشتري ميبايست از يك استان باشند. بديهي است پس از انتخاب كد نمايندگي ام -8

  جود نداشته و مسئوليت آن بر عهده گروه سايپا نمي باشد.تحويل گيرنده و

هاي گروه خودروسازي سايپا از تاريخ تحويل خودرو براي انجام سرويس اوليه به نمايندگي ماه 5و حداكثر  كيلومتر 1000مشتريان محترم ميبايست پس از كاركرد  -9

 گردد. مراجعه نمايند در غير اينصورت گارانتي خودرو ابطال مي

 ميسر نمي باشد. مشتريان حقوقيثبت نام براي  -14

م متقاضي كان لم يكن چنانچه در هر يك از مراحل ثبت نام تا تحويل خودرو ، مشخص گردد اطالعات متقاضي ناصحيح بوده و يا ناقض شرايط بخشنامه ميباشد، ثبت نا -11

 .خواهد گرديد

از جمله ) سطح  پس از امضاي قرارداد في مابين مشتري بر حسب ضرورت و يا الزامات قانوني و يا لزوم رعايت استانداردهاي اجباري و محيط زيست در صورتيكه -12

و يا هرگونه ات خودرو ايجاد شود شركت ملزم به نصب تجهيزات و يا لوازم اضافي ) آپشن ( بر روي خودرو گردد و يا تغييري در برخي از قطعو ...(  5، يورو 4آاليندگي يورو

دعوتنامه  ( تا قبل از فاكتور خودرو صورت پذيرد،. . . و ماليات رتبه انرژي مصرف سوخت  ،اليات نقل و انتقالم ،ماليات بيمه،،) شماره گذاري دولتي و قانوني هايافزايش هزينه

 هاي مربوطه صادر خواهد شد.تكميل وجه هزينه

مورخ  184314هاي كنترل مدارك هويتي و آدرس محل سكونت مشتريان ، نمايندگي موظف است مدارك و مستندات مشتريان را مطابق بخشنامه با توجه به اهميت -13

 كنترل و از صحت و سقم آن اطمينان حاصل نمايد. 19/11/1444مورخ  469251و  24/14/1444مورخ  424318و  13/45/1444مورخ  186689و  12/45/1444

 گردد :و بروزرساني اطالعات فردي و آدرس مشتريان در سامانه شماره گذاري موارد ذيل متذكر ميراهورناجا مبني بر ثبتهاي صادره توسط پليسبه دستورالعملا توجه ب -14

ن تاريخ بروزرساني اطالعات فردي و نشاني محل سكونت فردي و سكونتي بوده و يا بيشتر از يكسال از آخري در صورتيكه مشتري در سامانه شماره گذاري فاقد اطالعات الف (

باشد( نسبت به بروزرساني و يا ثبت آن در سامانه شماره گذاري گذشته باشد، مشتري محترم ميبايست با مراجعه به سامانه سخا ) كه در سايت اينترنتي نشاني آن موجود مي

 ه پست تصوير نشاني ثبت شده در سامانه سخا را به نمايندگي محل ثبت نام خود تحويل نمايد.آخرين اطالعات خود اقدام نموده و پس از تائيد توسط ادار

بايست حتماً برگه مذكور را به نمايندگي محل ثبت نام خود تحويل نمايد در غير اينصورت عواقب ناشي از آن بر در صورتيكه مشتري داراي برگه احراز سكونت باشد مي ب (

 د.عهده مشتري خواهد بو

ائه نشده باشد، شماره پذيرش الزم به ذكر است تا زمانيكه برگه احراز سكونت توسط مشتري به نمايندگي ارائه نگردد و يا اطالعات مورد نياز شماره گذاري به درستي ار

د بود همچنين عالوه بر اينكه سود تاخير در تحويل گرددو عواقب ناشي از عدم فرآيند مذكور بر عهده مشتري خواهمشتري وارد مرحله تخصيص نخواهد شد و فاكتور نمي

 ناشي از عدم شماره گذاري به آنان تعلق نخواهد گرفت، هزينه پاركينگ و نگهداري خودرو نيز از ايشان دريافت خواهد شد.

 مراجعه نمايند.  corp.comwww.saipa ها و تجهيزات محصوالت به سايتتوانند جهت رويت ويژگيمشتريان محترم مي -15
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 شرايط اختصاصي بخشنامه :

  ميباشد. غير قطعي در روش پيش فروش يكساله و مشاركت در توليد ، قيمت -1

قيمت زمان تحويل مندرج ساس بوده و بر ا قيمت روز شركتبه  زمان ارسال دعوتنامهدر ت نهايي خودروها ، قيمو مشاركت در توليد پيش فروش يكساله  در روش -2

 ، محاسبه و اخذ خواهد شد. در قرارداد مشتريان

داد پس از صدور مبلغ واريزي از سوي مصرف كننده به عنوان بخشي از ثمن معامله به صورت علي الحساب پرداخت گرديده است. قيمت نهايي خودرو بر اساس قرار تبصره :   

 توسط مصرف كننده و بر مبناي قيمت زمان تحويل مندرج در قرارداد مشخص خواهد شد. دعوتنامه توسط خودروساز و تكميل وجه 

انتخاب خواهد شد. هاي قابل عرضه دعوتنامه تكميل وجه بر اساس رنگ رنگ خودرو توسط مشتري و پس از صدورو مشاركت در توليد،  در روش پيش فروش يكساله -3

 الك تحويل خودرو نخواهد بود.بنابراين رنگ انتخابي در زمان ثبت نام، م

 خواهد بود.صفر از زمان واريز وجه تا زمان تحويل خودرو ، سود مشاركت و انصراف  پيش فروش يكساله روش در -4

رصد ساليانه و در روش د12در صورت بروز هرگونه تاخير احتمالي در تحويل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، خسارت تاخير در روش پيش فروش يكساله معادل   -5

 درصد ساليانه ، محاسبه و در بازه زماني مطابق ضوابط قابل پرداخت خواهد بود.18مشاركت در توليد معادل 

ب بسته، براي خودروها بصورت اختياري فراهم مي باشد . در صورت انتخاهاي خدمت و آپشن بستهدر روش هاي پيش فروش يكساله و مشاركت در توليد امكان انتخاب  -6

 گردد.مبلغ آن در زمان پرداخت مابه التفاوت از مشتريان اخذ مي

 مراجعه نمايند. www.saipayadak.orgهاي خدمت و آپشن به سايت توانند جهت رويت بستهمشتريان محترم مي -7
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