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متقاضيان خريد در راستاي ايجاد امكان فرصت برابر ثبت نام براي همه رساند هاي مجاز گروه خودروسازي سايپا مياحتراماً ، بدينوسيله به اطالع متقاضيان محترم و نمايندگي              

 گردد: به شرح ذيل اعالم مي گروه خودروسازي سايپامحصوالت   فروش فوق العاده شرايط ،كار شناسايي و عرضه به مصرف كنندگان واقعيخودرو، ايجاد سازو

 

 
 

                                                                                         
 
 
 
 
 

 فروش فوق العاده جدول 

 موعد تحويل  رنگ قابل عرضه ال(قیمت خودرو ) به ري نوع خودرو

 000/050/000 تیبا صندوقدار )رينگ فوالدي(
 سفید

روزه 09حداكثر 

 000/000/010 151سايپا 

 000/030/000/1 نیسان تك سوز 

 000/000/000/1 نیسان تك سوز آپشنال

 000/000/000/1 نیسان دوگانه سوز 

 000/000/000/0 نیسان دوگانه سوز آپشنال

 شاهین
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 تاريخ و نحوه  ثبت نام:  

 گروه خودروسازيش اينترنتي محصوالت توانند با ورود به سايت فروروز ( به صورت شبانه روزي مي 3به مدت  ) 52/19/00مورخ  نبه شپنج روز  صبح 19متقاضيان محترم از ساعت 

اقدام  نوع خودرو اخذ شده از سايت ، نسبت به ثبت نام و انتخاب رمز عبور  و كد كاربريپس از ثبت اطالعات شخصي و دريافت   https://saipa.iranecar.comبه آدرس  سايپا

 ها ، عواقب آن بر عهده متقاضي خواهد بود.ورت استفاده متقاضي از ساير آدرسپذير بوده و در صاز طريق آدرس فوق امكان الزم بذكر است شركت در اين طرح صرفاًنمايند . 

نسبت به ثبت اطالعات شخصي و پیش فروش مشاركت در تولید پیش فروش يكساله  ،فروش فوق العاده  جهت شركت در روش كنونتا ماه سال جاري خرداد ازمتقاضياني كه  

  اند نياز به دريافت مجدد كد كاربري و كلمه عبور ثبت نام ندارند .دههاي مذكور نبوو از منتخبين طرحبري و رمز عبور اقدام نموده و دريافت كد كار

 

 : بخشنامه عمومی شرايط

 باشد (سايپا و ايران خودرو مي ها اعمال خواهد شد.  ) هر كد ملي مجاز به ثبت نام  يك دستگاه خودرو از مجموع دو گروهبراي ثبت نام كد مليمحدوديت  -1

 باشند.مي پايه سوم خودرو حداقل   گواهینامه رانندگي و ملزم به ارائهسال  11حداقل سن متقاضيان خريد خودرو  -0

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

 هاي سايپا و ايران خودرو نداشته باشد .ركتام و صدور فاكتور خودرو نزد شثبت ن ماه گذشته 81متقاضي طي  -4

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

هاي فروش در دو شركت امكان ثبت نام در بخشنامه سال 3تا  ام،ضمن كم لم يكن تلقي شدن ثبت ن متقاضياني كه داراي پالك انتظامي فعال يا فاقد گواهينامه رانندگي بوده و نسبت به ثبت نام اقدام نمايند -6

 خودروسازي سايپا و ايران خودرو را نخواهند داشت .

در صورت درج اطالعات  .باشد متعلق به شخص متقاضيالزاماً بايد  گرددبه حساب شركت خودروساز واريز مي وجوه خريد خودرو از آنكه در آينده  شماره شباو  شماره حساب بانكي,  شماره كارت -0

 نادرست)شماره شبا(، تمام مسئوليت آن متوجه متقاضي ثبت نام كننده خواهد بود.

 باشد.متقاضي   متعلق به شخصبايست همراه اعالم شده مي شماره تلفن -0

پس از انتخاب كد نمايندگي ، امكان تغيير نمايندگي تحويل گيرنده وجود نداشته و . بديهي است بايست از يك استان باشندنام كننده و كد نمايندگي انتخابي توسط مشتري ميكدپستي متقاضي ثبت -0

 مسئوليت آن بر عهده گروه سايپا نمي باشد.
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لذا در مراجعه مشتريان به  اهد شد.كارت گارانتي خودرو غیرفعال خوپس از تاريخ تحويل خودرو براي سرويس اوليه به نمايندگي مجاز سايپا مراجعه ننمايد  ماه 3در صورتيكه مشتري حداكثر  -10

 باشد.كيلومتر خودرو الزامي مي 1000پيمايش )كاركرد ( حداقل  ، هاي مجاز گروه خودرو سازي سايپانمايندگي

 باشد.ميسر نمي مشتريان حقوقيت نام براي ثب -11

اين امكان شركت در  ، محصوالت گروه سايپا و ايران خودرو فروش مشاركت در تولید  و پیشپیش فروش يكساله  ،فوق العاده شامل : فروش قبلي هاي طرحدر خريد خودرو منتخبين  -10

 د داشت .نطرح فروش را نخواه

 .باشد، ثبت نام متقاضي كان لم يكن خواهد گرديدبوده و يا ناقض شرايط بخشنامه ميتا تحويل خودرو ، مشخص گردد اطالعات متقاضي ناصحيح چنانچه در هر يك از مراحل ثبت نام  -13

اضافي ) آپشن ( بر روي م به نصب تجهيزات و يا لوازم در صورتيكه پس از امضاي قرارداد في مابين مشتري بر حسب ضرورت و يا الزامات قانوني و يا لزوم رعايت استانداردهاي اجباري ، شركت ملز   -14

 صادر خواهد شد. مربوطهقطعات خودرو ايجاد شود ، دعوتنامه تكميل وجه د و يا تغييري در برخي از خودرو گرد

 كشي به اشخاص ثالث ممنوع است.حقوق ناشي از انتخاب شدن در قرعهانتقال  -15

 سقم آن اطمينان حاصل نمايد. نمايندگي موظف است مدارك و مستندات مشتريان را كنترل و از صحت و ،با توجه به اهميت كنترل مدارك هويتي و آدرس محل سكونت مشتريان  -16

 گردد:وارد ذيل متذكر ميگذاري مو آدرس مشتريان در سامانه شماره هاي صادره توسط پليس راهور ناجا مبني بر ثبت و بروزرساني اطالعات فرديدستورالعمل با توجه به -10

بايست با مراجعه به مراكز نقل و انتقال و يا ت داشته باشد مي، مغايرو محل صدور شناسنامه با شهر محل سكونتدر صورتي كه مشتري در سامانه شماره گذاري فاقد اطالعات بوده و شهر تولد  -1 -10

 خدمات خودرويي نسبت به ثبت اطالعات اوليه خود اقدامات الزم را انجام دهد.

 باشد:گذاري در سامانه شمارهدر صورتي كه مشتري داراي اطالعات   -10-0

 نياز به اقدام خاصي نمي باشد. ،در سامانه شماره گذاري هيچگونه تغييري نداشته باشد ،اطالعات مشتري در زمان ثبت نامدر صورتيكه  الف(

اقدامات الزم را  خودسبت به اصالح اطالعات مي بايست با مراجعه به مراكز نقل و انتقال و يا خدمات خودرويي ن ،در سامانه شماره گذاري تغيير نموده باشد ،اطالعات مشتري در زمان ثبت نامدر صورتيكه  ب(

 انجام دهد.

نگ و گذاري را به درستي ارائه ندهند عالوه بر اينكه سود تاخير در تحويل ناشي از عدم شماره گذاري به آنان تعلق نخواهد گرفت، هزينه پاركين محترم اطالعات مورد نياز شمارهدرصورتي كه مشتريا -10

 ايشان دريافت خواهد شد.نگهداري خودرو نيز از 
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 :  بخشنامه اختصاصیشرايط 

به تفكيك هر  قرعه كشيبا حضور مراجع نظارتي ،   و صحت سنجي اطالعات ثبت شدهبراي خودروهاي تحويلي در اين طرح ،  پس از پايان ثبت نام اوليه و پس از  تعيين شده بيش از ظرفيتدرصورت ثبت نام  -1

 بندي زمان تحويل خودرو مطابق ضوابط ابالغي از كميته خودرو صورت خواهد پذيرفت.ضيان نهايي و اولويتخودرو جهت انتخاب متقا

 باشد.گروه خودروسازي سايپا مي برنامه تولیدمتناسب با   وقفظرفيت ثبت نام در روش فروش  -0

كشي به سايت فروش ايست پس از پايان ثبت نام و قرعهب)كليه متقاضيان محترم مي كشي اعالم خواهد شد.مام قرعهپس از ات  روز 3ظرف وش اينترنتي سايپا فهرست انتخاب شدگان نهايي از طريق سايت فر -3

 اينترنتي گروه سايپا مراجعه و از نتايج قرعه كشي مطلع گردند(

 اقدام نمايند.وجه نسبت به واريز   ساعت 129 مدت ظرفبايست ميالعاده فروش فوق منتخبينكشي، تايج قرعهپس از اعالم ن -4

 كشي ابطال خواهد شد .بت نام متقاضي منتخب شده در قرعهامتياز ث ورت عدم تكميل وجه در موعد مقرر ،در ص -5

هاي متعلقه در زمان فك رهن دريافت باقيمانده بهاي خودرو و هزينهكه ، باقي خواهد ماند سايپا يكسال در رهن شركت بمدت خودرو سندگردد و از بهاي خودرو كسر مي مبلغي، مذكور روش فروشدر  -6

 گردد.مي در حساب مشتري لحاظخير مطابق ضوابط س از يكسال توسط مشتري ، جرايم تأضمناً در صورت عدم اقدام براي فك رهن، پ گردد.مي

 گردد.شتري ، سند خودرو از رهن خارج مياب بهاي خودرو توسط مو تسويه حس مدت يكسالباشد . بديهي است پس از و فك رهن به هيچ عنوان ميسر نمي امكان تسويه پيش از موعد  -0

 تحويل خواهد شد . 00محصوالت شركت زامياد مندرج درجدول بخشنامه با مدل  -0

 براي خودروها بصورت اختياري فراهم مي باشد .  و بسته آپشن گارانتي بدنه پايهامكان انتخاب بسته  -0

 

 


