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  روايران خود محترم مجاز نمايندگي هاي :به           
  فجر مبارك ويژه دهه –از طريق قرعه كشي  عادي)متقاضيان (طرح  محصوالت ايران خودرو پيش فروش دومينسي و  موضوع:

  ؛ با سالم و احترام
رساند شرايط پيش فروش برخي از محصوالت شركت ايران خودرو با موعد تحويل هاي مجاز ميبدينوسيله به اطالع عموم متقاضيان محترم و نمايندگي

  به شرح ذيل اعالم مي گردد. وكالتي با روش جديد افتتاح حساب ماهه 12حداكثر
  نام نمايند.       توانند در اين طرح با شرايط ذيل ثبتاند، ميهاي قبلي خودروسازان انتخاب نشدهكشيمتقاضياني كه در قرعه

  در اين طرح قيمت خودرو مطابق قيمت زمان تحويل مندرج در قرارداد خواهد بود.
  فجر مبارك ويژه دهه –خودروجدول پيش فروش محصوالت ايران 

  بيروني داخلي، تودوزي و رينگ )خودروهاي فوق در سايت ايران خودرو معرفي شده است  وتصاوير(نمايويژگيها ، تجهيزات 

(www.ikco.ir/fa/productlist.aspx) 
هاي غير معتبر و با نشاني هاي نام در سايتاقدام نمايند و از ثبت  esale.ikco.irمتقاضيان خريد محصوالت ايران خودرو صرفًا از طريق سامانه ايران خودرو به نشاني  :1نكته

  و پس از اعالم اسامي برندگان خواهد بود. توسط مشتري مشابه، پرهيز نمايند. واريز وجه در سايت اينترنتي ايران خودرو
  در صورتي كه تعداد متقاضيان بيشتر از تعداد قابل عرضه باشد ، انتخاب واجدين شرايط از طريق قرعه كشي خواهد بود :2نكته 
در حساب واريز و به شرحي كه در قسمت حساب وكالتي اين بخشنامه آمده است متقاضيان بايد معادل رقم ذكر شده متناسب با خودروي انتخابي درج شده در جدول فوق را :3نكته 

 .نمايند نگهداري

شرايط موجود اعالم نتايج قرعه كشي در حساب مشتري از تا بعدمي بايست اين مبلغ  صورت كسب  صورت توسط متقاضي  ،بوده و بعد از آن در  به حساب ايران خودرو منتقل و در 
  متقاضي برداشت مي شود.توسط عدم كسب شرايط 

  تعلق نمي گيرد. نگهداري شده در حسابوجه در حساب وكالتي هيچگونه سودي به وجه  موجوديدر مدت 
به نشاني اينترنتي  مشتري خدمتميز  و مشتري مي تواند جهت كسب اطالعات از وضعيت قرارداد ،صدور سند(فاكتور فروش) و پالك خودروي ثبت نامي به پروفايل شخصي :4نكته 

: esale.ikco.ir   وcustomer.ikco.ir  65 به سايت ايران خودرو به نشاني  اينترنتي مراجعه و  براي اطالع از ضوابط فروش=www.ikco.ir/fa/Page.aspx?id  
  esale.ikco.irمان فعال سازي اين بخشنامه بر روي سايت ز                                                 د.مراجعه نماي

  دامه داردا 22/11/1401شنبه مورخروز شروع و تا  13/11/1401 شنبهپنج روز بعد ازظهر 14ساعت 
  روز پس از پايان مهلت ثبت نام  3زمان قرعه كشي 

  مبلغ  پيش پرداخت   كد خودرو  خودرو
  علي الحساب (ريال)

  
برنامه   رنگ  قيمت نهايي خودرو

  فروش

  
  ميزان 

و  سود مشاركت
  انصراف 

موعد 
  تحويل

 1,140,000,000  169  دوگانه سوز 2وانت آريسان 
مبلغ پيش پرداخت كمتر 

درصد قيمت فعلي  50از 
قيمت محصول است 

نهايي خودرو بر اساس 
آخرين قيمت محصول 

در زمان تحويل محاسبه 
و با ارسال دعوتنامه 

  اعالم و دريافت 
  مي گردد

خاكستري ، نقره اي، 
 مشكي متاليك 

104
69

8
 

ي 
ال

104
72

9
  

ميزان سود مشاركت 
يل  حو ت عد  مو در 

ير  ت %  14خرداد و 
و  %16مرداد الي دي 

موعد تحويل بهمن و 
ـــفــنــد   %  18اس

ــود  مي باشـــد س
مامي  ــراف در ت انص

 3موعد هاي تحويل 
تر از ســـود  م ك  %

  مشاركت مي باشد.

خرداد الي 
اسفند 
1402 

 XU7P  بنزيني پژو پارس
 

خاكستري ، سفيد ،   900,000,000  351
  مشكي متاليك 

خرداد و تير 
1402  

سفيد ، خاكستري ، نقره   900,000,000  610  رانا پالس
  اي، مشكي متاليك 

خرداد الي 
اسفند 
1402  

سفيد ، خاكستري ، نقره   1,046,000,000  575  سورن پالس بنزيني
  اي، مشكي متاليك 

خرداد الي 
اسفند 
1402  



     ١٥٥٤شماره بخشنامه :                                                                                                                                                                 
       ١٠/١١/١٤٠١ :تاريخ 

  ٢٠:٠٠:  ساعت                                                                                                                                                  
            ٦از  ٢ :صفحه                                                                                                                                                            

 
 

نسبت به افتتاح  ملي ، ملت ، تجارت ، سپه و صادرات بانك هايمتقاضيان محترم مي بايست با مراجعه به هريك از شعب نكته: 
حداكثر تا ساعت  11/11/1401روز سه شنبه اقدام و حساب مذكور را از  و يا تغيير يكي از حساب هاي خود به وكالتي حساب وكالتي

  تكميل نمايند.ريال  900,000,000به ميزان حداقل  17/11/1401روزدوشنبه مورخ 24

  
  مراحل افتتاح و تكميل حساب وكالتي 

فجر عبارتند از : ملي ، ملت ، مبارك بانكهاي عامل براي افتتاح حساب وكالتي جهت شركت در قرعه كشي پيش فروش دهه  ) 1
 تجارت ، سپه و صادرات . 

مشخصات افتتاح كننده حساب وكالتي و فرد متقاضي شركت در قرعه كشي پيش فروش ميبايست يكسان باشد و هيچگونه  ) 2
 بود . مغايرتي مورد پذيرش نخواهد 

فراهم مي باشد و متقاضيان ذيل  نشاني هايبه  امكان افتتاح حساب وكالتي و انتقال وجه در سامانه هاي اينترنتي بانكهاي مذكور ) 3
 نسبت به انجام فرآيند بصورت اينترنتي اقدام نمايند .  ،قادر خواهند بود بدون مراجعه به بانك عامل مورد نظر

 لينك سامانه وكالتي بانك هاي عامل
https://bastam.bankmellat.ir/bastam/startبانك ملت:         https://firoozeh.bmi.ir/signin  بانك ملي:

https://www.tejaratbank.ir/vekalati  بانك تجارت: Https://sep.bsi.ir/sign  بانك صادرات:

  (الگين در سايت بانكداري اينترنتي بانك سپه) https://ebanksepah.irبانك سپه:        

، ظرف توسط ايران خودرو از بانك عامليند وكالتي شدن حساب در بانك عامل و استعالم مبلغ موجودي حساب آپس از اتمام فر ) 4
روز كاري اطالعات جهت مجاز شدن ثبت نام به شركت ايران خودرو ارسال مي گردد لذا متقاضيان گرامي با در  3الي  2مدت 

د از اتمام افتتاح و واريز وجه در حساب وكالتي نسبت به مراجعه به روز كاري بع 3الي  2نظر داشتن اين مدت زمان مي توانند 
 سايت ايران خودرو و انجام ثبت نام اقدام فرمايند . 

افتتاح حساب تا مجاز شدن ثبت نام در سايت ايران خودرو به متقاضيان توصيه مي شود اقدامات خود  زمانبر با توجه به فرآيند ) 5
 موكول نفرمايند .     ن شدهتعيي را به روزهاي پاياني مهلت

ريال ( معادل نود ميليون  000/000/900مبلغ  حداقل مبلغ موجودي حساب وكالتي متقاضي جهت ثبت نام و شركت در قرعه كشي ) 6
تومان ) مي باشد . و در صورتي كه موجودي حساب وكالتي در طول مدت زمان ثبت نام تا قرعه كشي كمتر از مبلغ مذكور باشد 

 شي شركت داده نخواهد شد.در قرعه ك

درحساب  17/11/1401روز دوشنبه مورخ  24تا ساعت  11/11/1401متقاضيان مي توانند مبلغ مذكور را از روز سه شنبه مورخ  ) 7
ن) در حساب ريال ( معادل نود ميليون توما 000/000/900وكالتي خود واريز نمايند و ميبايست تا روز قرعه كشي حداقل مبلغ 

 نمايند . (با توجه به مدت زمان مورد نياز جهت استعالم و اخذ تاييديه هاي الزم  )وكالتي حفظ 
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( پنج) روز كاري مهلت خواهند داشت تا نسبت به تكميل  5پس از قرعه كشي و اعالم اسامي برندگان ، افراد برنده حداكثر  ) 8
خشنامه ) اقدام نموده و سپس با مراجعه به سايت موجودي به ميزان پيش پرداخت خودروي انتخابي ( برابر با جدول مندرج در ب

مشتري امكان  در صورتي كه حساب وكالتي اينترنتي ايران خودرو نسبت به انتقال يكباره وجه و ادامه فرآيند اقدام فرمايند.
ترنتي را دارد وجه خريد خودرو به يك حساب ديگر كه امكان خريد اين يخريد اينترنتي را نداشته باشد الزم است ضمن جابجاي

 نسبت به تكميل وجه و انتقال از طريق سايت اينترنتي ايران خودرو براي تكميل مراحل ثبت نام اقدام نمايد.

اقدام   esale.ikco.irدرصورتيكه مشتري نسبت به تكميل وجه و عدم انتقال وجه به حساب ايران خودرو به آدرس ::1تبصره
  متوجه ايران خودرو نخواهد بود. شده و مسئوليتيننكنند ثبت نام انجام 

صرفاً حساب هاي وكالتي افتتاح شده براي شركت ايران خودرو مجاز به ثبت نام مي باشند و استفاده از حسابهاي وكالتي :2تبصره
  معتبر نمي باشد. مرتبط با ساير خودرو سازان و يا بورس كاال

  
  :شرايط عمومي بخشنامه  

 گيرد.خودرو تعلق ميبه هر كد ملي فقط يك دستگاه  .1

  باشد.مي ماه 48ساير خودروسازان شركت هاي ايران خودرو و  حداقل فاصله از آخرين خريد (ثبت نام يا تحويل خودرو) از .2
نام براي متقاضيان داراي پالك انتظامي فعال (نصب برروي خودروهاي سواري با كاربري شخصي) ممنوع بوده، همچنين ارائه ثبت .3

 باشد.تاريخ اعتبار) الزامي مي و دارايرانندگي حداقل پايه سوم معتبر (گواهينامه 

  باشد.ممنوع مي ( حتي به صورت وكالتي ) انتقال امتياز و حقوق ناشي از انتخاب شدن در قرعه كشي به اشخاص ثالث .4
هاي الزم است از كارت ،براي واريز وجهمتقاضي بايد در هنگام ثبت نام، شماره حساب (شماره شبا) مربوط به خود را معرفي نمايد و  .5

 بانكي به نام خود استفاده نمايد. 

 سال باشد. 18باالي سن متقاضي  .6

  شماره تلفن همراه معرفي شده بايد به نام فرد متقاضي باشد. .7
 حقوقي ميسر نخواهد بود. متقاضيانثبت نام براي  .8

كد نمايندگي مطابق با استان محل سكونت (آدرس و كدپستي) اقدام بايست در مرحله واريز وجه، جهت انتخاب فرد انتخاب شده، مي .9
 نمايد. 

 .وجود ندارد در قرارداد امكان صلح .10

كشور در  بر حاكم و شده اعالم مقررات و براساس آخرين استاندارد زيست محيطي بخشنامه، اين طريق از ارائه قابل خودروهاي .11
 بود. خواهد برخوردار خودرو، تحويل زمان

باشد و در صورت تغيير يا اشتباه در اطالعات كليه اطالعات درج شده خصوصاً كد ملي،آدرس و كدپستي بر عهده متقاضي ميصحت  .12
 .باشدارائه شده كليه تبعات احتمالي ناشي از آن مانند تاخير در تحويل و عدم شماره گذاري خودرو برعهده متقاضي مي

 در مشتريان آدرس و فردي اطالعات روزرسانيهب و ثبت بر مبني ناجا راهور پليس توسط صادره دستورالعملهاي به توجه با نكته:

 از سال يك از بيشتر يا و بوده سكونتي و فردي اطالعات فاقد مذكور  سامانه در مشتري صورتيكه در شماره گذاري(سخا)،  سامانه

به  سخا سامانه به مراجعه با بايست مي محترم مشتري باشد، گذشته سكونت محل نشاني و اطالعات فردي روزرسانيهب تاريخ آخرين
 پست اداره توسط تائيد از پس و نموده اقدام خود اطالعات آخرين يا ثبت و روزرسانيهب به نسبت https://sakha.epolice.irآدرس 

 احراز برگه زمانيكه تا است ذكر به الزم .نمايد خود تحويل نام ثبت محل نمايندگي به را سخا سامانه در شده ثبت نشاني تصوير
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نشده باشد، خودرو پالك نمي  ارائه درستي به شماره گذاري نياز مورد اطالعات يا و نگردد ارائه نمايندگي به مشتري توسط سكونت
 و پاركينگ هزينه گرفت، نخواهد تعلق آنان به گذاري شماره عدم از ناشي تحويل در تاخير سود اينكه بر عالوه همچنين گردد.

  .شد خواهد ايشان دريافت از خودرو نگهداري
  

همزمان با بخشنامه پيش فروش فرسوده و طرح حمايت از جمعيت و بخشنامه  به اطالع مشتريان محترم مي رساند ثبت نام اين :نكته
  .ثبت نام نمايدفقط در يك بخشنامه تواند مي و مشتري شودجواني انجام مي

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

  انتخاب رنگ خودرو پس از اعالم اسامي منتخبين و توسط مشتري در زمان واريز وجه صورت خواهد گرفت. .2
و در صورت  شخص ثالث برابر آخرين سقف قانوني ابالغ شده در زمان تحويل خودرو برخوردار خواهد بوداز بيمه  نامي،خودروي ثبت  .3

 باشد.التفاوت مييا ساير الزامات قانوني، مشتري متعهد به پرداخت مابه افزايش قيمت بيمه شخص ثالث

درصد 12ضوابط مندرج در قرارداد، خسارت تاخير به صورت روز شمار (خير احتمالي در تحويل خودرو برابر در صورت بروز هرگونه تأ .4
 محاسبه و در بازه زماني مطابق ضوابط قابل پرداخت خواهد بود.ساليانه) 

. نوع و قيمت خودرو قابل گرددميدرصورت عدم تكميل وجه دعوتنامه در بازه زماني مجاز، نوبت مشتري به موعد ديگري موكول  .5
 گردد.هاي آتي مشخص ميه از مشتريان در بخشنامهتحويل به اين دست

هاي اجباري، يا الزامات قانوني و يا لزوم رعايت استاندارد بر حسب ضرورت و ،در صورتي كه پس از امضاي قرارداد في مابين با مشتري .6
قطعات خودرو ايجاد شود، ضمن  شركت ملزم به نصب تجهيزات و يا لوازم اضافي(آپشن) بر روي خودرو گردد و يا تغييري در برخي از

اجرايي قانون حمايت از مصرف كنندگان خودرو صادر  نامهضوابط آيينبا لحاظ دعوتنامه تكميل وجه  اطالع رساني مراتب مذكور،
 خواهد شد.

 باشد. مي ميسر (پنل كاربري) امكان انصراف از ثبت نام تا قبل از پايان مهلت ثبت نام از طريق سايت و ميز كار مشتري .7

هاي ارسالي از طريق شماره مذكور صورت خواهد پيامك تماميباشد و مي 300096440شماره سامانه پيام كوتاه شركت ايران خودرو به  .8
 گرفت.

 تنظيم گرديده است. 20/10/1401 ورخم11171557مبناي مجوز صادره به شماره نامه  اين بخشنامه بر  .9

  بخشنامه را براي اطالع بيشتر متقاضيان حائز شرايط، در محل رؤيت هموطنان قرار دهند.بايست اين نمايندگان محترم مي توجه:
 

 

  :تاريخ شروع و مهلت ثبت نام 

ادامه خواهد  22/11/1401مورخ شنبه روز تا شروع و  13/11/1401 مورخپنج شنبه روز  از فوقجدول مطابق  طرح پيش فروش عادي      
   اشت.د
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 وجه  تكميلتا ثبت نام  افتتاح حساب وكالتي، مراحل: 

ريال از طريق سامانه اينترنتي  900,0000,000داقل به ميزان ح آن نزد بانك هاي عامل و تكميل وجه افتتاح حساب وكالتي مرحله اول :
 (توضيح در قسمت فرايند افتتاح حساب وكالتي)بانك هاي عامل

، با وارد نمودن كد كاربري ريال 900,000,000روز پس از افتتاح حساب وكالتي و واريز وجه به ميزان حداقل  3حداكثر متقاضي دوم:مرحله 
  نمايد.و كلمه عبور خود، به صفحه ثبت نام خود وارد مي شود و خودرو را انتخاب مي

  شود. يكد پيگيري اختصاص داده م در پايان فرآيند ثبت نام به فرد متقاضي :سوممرحله 
  گردد.نام و با حضور مراجع نظارتي برگزار ميمراسم قرعه كشي پس از پايان مهلت ثبت :چهارممرحله 
و  شركت ايران خودرو نام از طريق سايت فروش اينترنتيروز پس از پايان ثبت 5فهرست منتخبين قرعه كشي، حداكثر   :پنجممرحله 

انتخابي(برابر با جدول پيش  خودرو پيش پرداخت نسبت به تكميل وجه بايستمي منتخب متقاضيگردد و ارسال پيامك اعالم مي
 esale.ikco.irبه آدرس:  اينترنتي ايران خودرو فروش و سپس با مراجعه به سايتاقدام  نموده حساب خود  در پرداخت بخشنامه)

  .نسبت به انتقال يكباره وجه و ادامه فرآيند اقدام فرمايند مراجعه و
  گردد.در صورت عدم واريز كامل پيش پرداخت علي الحساب خودرو، ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلقي مي :1نكته
 در صورت مشاهده هرگونه  مغايرت در شرايط احراز متقاضي ( شرايط عمومي و اختصاصي صورت انصراف و همچنين رد مشتري : 2نكته

روز  20شود و وجه مشتري حداكثر ظرف مدت ) در هرمرحله تا قبل از تحويل خودرو، ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلقي مي بخشنامه
 گردد و هيچگونه مسئوليتي از بابت تحويل خودرو متوجه شركت نخواهد بود.به شماره شباي معرفي شده، مسترد مي

و اختصاصي مندرج در بخشنامه ( مثال دارا بودن پالك فعال انتظامي نصب شده متقاضياني كه فاقد هر يك از شرايط عمومي  :3نكته
تاريخ اعتبار) و ... باشند، در صورت اقدام به ثبت  انقضايبرروي خودروهاي سواري با كاربري شخصي) يا فاقد گواهينامه رانندگي معتبر ( 

هاي فروش آتي محصوالت شركت ايران خودرو نام درتمامي طرح سال از ثبت 3دت ضمن كان لم يكن تلقي شدن ثبت نام ايشان، به م ،نام
  محروم خواهند شد .

فروش اينترنتي شركت ايران متقاضيان مي توانند قبل از انتخاب خودرو و روش فروش نيز نسبت به ايجاد پروفايل در سايت  :4نكته
  اقدام نمايند. خودرو

 
 

  پرداخت :قيمت خودرو و نحوه 

مبلغ پيش فرد منتخب  برگزاري قرعه كشي و اعالم اسامي،پس از  .مطابق قيمت زمان تحويل مندرج در قرارداد خواهد بود، قيمت خودرو 
 فوقجدول با مطابق و  esale.ikco.irسايت فروش اينترنتي محصوالت ايران خودرو به نشاني طريق پرداخت علي الحساب خودرو را از 

با لحاظ هزينه هاي قانوني تعيين و دريافت  ،ر زمان ارسال دعوتنامهپس از تعيين قيمت نهايي دالباقي وجه خودرو مي نمايد.  واريز
   گردد.مي

كه مشتري تمايل به تغيير در سطح صورت پيش فرض انتخاب شده است، در صورتي به يك ستاره اشتراك طاليي اختياري  :نكته
اقدام نمايد. از مرحله واريز وجه دعوتنامه تا قبل از تخصيص خودرو تواند را داشته باشد مي اشتراك طاليي يا حذف آن

توانند ضمن مطالعه ويژگيها و مزاياي سطوح مختلف اشتراك طالئي در سايت امداد خودرو (به آدرس: متقاضيان محترم مي
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WWW.٠٩٦٤٤٠.COMآگاهي كامل نسبت به انتخاب اشتراك طالئي به  )، ضمن برخورداري از حداكثر تخفيفات لحاظ شده، با
  صورت نقدي يا اقساطي بدون بهره در هنگام تكميل وجه دعوتنامه، اقدام نمايند .

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


