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 بسمه تعالی 

 عاملیت محترم فروش شرکت بهمن موتور

 پیش ثبت نام طرح پیش فروش عادی با قیمت غیر قطعی خودروی فیدلیتی پرایم از طریقاصالحیه بخشنامه موضوع: 

 جهت مشتری نهایییکپارچه تخصیص خودر  قرعه کشی در سامانه    فرایند               

 با سالم 

آنالین   صورت  محصوالت شرکت بهمن موتور به  طرح پیش فروش عادی با قیمت غیر قطعیطرح    نامپیش ثبت  احتراماً، شرایط

 .گرددمی ارائه شده اعالم شرایط با و ذیل جدول شرح به به مدت یک هفته صبح 10 ساعت 02/1401/ 27 مورخ سه شنبه روز از

 ی که صورت  در  که  شده است؛  داده  قرار   شده،  تشریح  ذیالً  که  بخشنامه  ضوابط  و  قواعد  در  مندرج  شروط در همین راستا، فیلترهایی مطابق

درخواست متقاضی وارد مرحله  ،تایید گردد و راستی آزماییبوده بخشنامه  ضوابط و قواعد در مندرج شروط با طابقـم نامتـثبپیش 

 قرعه کشی می گردد.

و از طریق  https://sale.iranecar.comآدرس  خودرو به تخصیصانه یکپارچه ـامـس ریقـط از و آنالین صورت به صرفاً نامثبت

 .باشدمی انجام قرعه کشی قابل

.مبالغ به ریال می باشد

 :دییرا اسکن نما  لیها کد ذ  تیمشاهده کاتالوگ و عامل  یبرا

 

 

 فیدلیتی پرایم 

 کد محصول محصول نوع
پیش مبلغ 

 پرداخت

سود  

 مشارکت
سود 

 انصراف

جریمه 

 تاخیر
 عرضه قابل هایرنگ مدل

موعد 

 تحویل

فیدلیتی پرایم 

 نفره(5) 1تیپ
BMCFDL00 4.200.000.000 

0  % 0  % 
%12 

 ساالنه
1401 

 سفید

 مشکی

 کهکشانی-خاکستری 

 سربی

 آبی اطلسی

 قرمز روناسی

 آخرهفته 

شهریور ماه 

فیدلیتی پرایم  1401

 نفره(7) 2تیپ
BMCFDL01 4.290.000.000 

 140102106کد بخشنامه : 

 

  : 

  : 

      : 
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 : قواعد و ضوابط بخشنامه

 خصوص متقاضیان ثبت نام برای این روش فروش اعمال خواهد شد.شرایط اعالم شده از سوی وزارت صمت در  ➢

 نام الزامی می باشد.زمان کارت ملی، گواهینامه، حساب بانکی و سیم کارت به نام شخص متقاضی برای ثبتانطباق هم ➢

ماه 48وسازان طی  دستگاه از این بخشنامه به شرط عدم خرید خودرو از سایر خودرنام یکهر کدملی/ شناسه ملی مجاز به ثبت ➢

 گذشته می باشد.

 سال و دارای گواهینامه معتبر، مجاز است. 18نام، صرفاً برای افراد باالی امکان ثبت ➢

 نداشتن پالک فعال انتظامی جهت پیش ثبت نام متقاضیان الزامی می باشد. ➢

نام حق واگذاری حقوق قراردادی و خودرو به غیر، به هر شکل و صورتی که باشد، از منتخبین سلب و اسقاط در این روش ثبت ➢

 کند. گردیده است و هرگونه واگذاری مغایر این قید عالوه بر بی اعتباری آن، حق فسخ برای شرکت بهمن موتور ایجاد می

 امانه امتا صورت خواهد پذیرفت.صحت سنجی مندرجات سجلی و پستی براساس س ➢

دوره میسر  2در صورت ثبت نام و برنده شدن در قرعه کشی و عدم واریز وجه، امکان شرکت در طرح های فروش بعدی تا  ➢

 نمی باشد.

به منظور شفاف سازی زنجیره نقل و انتقاالت خودرو و جزئیات معامالت آن؛ کلیه اطالعات سامانه یکپارچه تخصیص خودرو  ➢

 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در اختیار سامانه جامع تجارت، قرار می گیرد. 14آئین نامه اجرایی ماده  4ق تبصره مطاب

کیلومتر از تاریخ تحویل منجر به  1000ماه و  5در صورت عدم مراجعه خریداران جهت انجام سرویس اولیه خودرو پس از  ➢

 غیرفعال نمودن گارانتی خودرو خواهد گردید.

شود و پس از انجام قرعه کشی، سایر مراحل )تشکیل نام به صورت آنالین و از طریق آدرس ذکر شده انجام میپیش ثبت ➢

 پذیرد.پرونده، تحویل خودرو ، مدارک و ...( جهت منتخبین، در عاملیت انتخاب شده صورت می

 باشد.یی شرکت بهمن موتور دارای حق فسخ مینام با کدملی و یا کدحقوقی عاملیت ممنوع بوده و در چنین قراردادهاثبت ➢

 محدودیتی در ظرفیت فروش هر عاملیت تا سقف سهمیه کل عرضه شده وجود ندارد. ➢

نام، از میزان سقف های بانکی، الزم است تا پیش از اقدام به ثبتبا توجه به احتمال محدودیت سقف برداشت برخی از کارت ➢

 باشد.پذیر میحاصل فرمایید. واریز وجه خودرو صرفاً در یک تراکنش امکان برداشت اینترنتی کارت بانکی اطمینان

 نام، امکان تغییر رنگ، تغییر عاملیت، تغییر خودروی خریداری شده و تغییر شرایط خرید ممنوع می باشد.پس از ثبت ➢

 مورد و بوده پولشویی با مبارزه  دستورالعمل با مغایر فیش و یا وجوه واریزی، انتقال بابت دستی یا و محضری اقرارنامه دریافت ➢

 .باشدنمی شرکت تأیید
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التفاوت اعالم شده در دعوتنامه پیش پرداخت و همچنین مابه  وجه  کامل  واریز  و  مدارک  بودن  کامل  به  منوط  ـ  خودرو  تخصیص ➢

 .بود خواهد وجه واریز و نام ثبت اولویت اساس بر ـ پرداخت مستندات ارائه در زمان مقرر و

در صورت انجام کامل تمامی موارد مندرج در قرارداد فروش، متقاضی حق فسخ قرارداد را صرفاً تا قبل از تخصیص خودرو دارد.  ➢

نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف در صورت فسخ/انصراف، نرخ سود انصراف براساس دستورالعمل و نظامات آیین

ت وزیران تعیین شده و متقاضی حق أ هی 28/01/95هـ مورخ 51681/ت7415مه شماره کنندگان خودرو موضوع تصویب نا

هرگونه ادعا و اعتراضی را خود سلب و اسقاط نموده است. در این صورت وجه دریافتی به انضمام سود انصراف، حداکثر ظرف 

ک ماه از زمان انعقاد قرارداد، گردد. فسخ متقاضی قبل از مدت یروز کاری پس از ثبت فسخ، به متقاضی پرداخت می 20

 شود.مشمول سود انصراف نمی

در صورتیکه اطالعات وارد شده متقاضیان در فرم ثبت اطالعات، ناقص و یا فاقد صحت باشد و یا به هر دلیلی وجوه پرداختی  ➢

منعقد نشده و شرکت بهمن موتور به صورت کامل و مطابق بخشنامه نباشد، اساسًا قراردادی بین متقاضی و شرکت بهمن موتور  

 خواهد بود. تعهدی در خصوص واگذاری خودرو  به متقاضی ندارد و مجاز به عودت وجه به حساب مبداً

ام و تکمیـل فراینـد ثبـتمنتخبین پس از واریز وجـه ثبـت ➢ ه یکپـارچـه ـن اـن ــاـم ام در ســ ــیصـن ه تخصـ آدرس  خودرو ـب

ps://sale.iranecar.comhtt  نسـبت به تحویل مدارک خود به صـورت  نامکاری از زمان ثبت سـاعت 48باید ظرف ، می

نام( اقدام های شـرکت به عاملیت محل تحویل )انتخاب شـده در هنگام ثبتنامهها و آیینکامل و صـحیح مطابق دسـتورالعمل

ـساعت از تاریخ واریز وجه  72اطالعات ثبت ـشده خریدار با اـصل مدارک، حداکثر ظرف باید پس از تطابق نمایند و عاملیت می

نام متقاـضی نـسبت به ارـسال پرونده کامل به واحد عملیات فروش ـشرکت اقدام نماید. عدم رعایت ـشرایط مذکور توـسط و ثبت

یب اثر دادن به آن خودداری خواهد نمود. منتخبین به هر علتی که باشـد به منزله فسـخ قرارداد بوده و شـرکت از هرگونه ترت

درصـورتیکه قرارداد مذکور از سـوی مقامات ذیصـالح معتبر تلقی گردد، بروز تأخیر در تحویل، موجب تعلق سـود مشـارکت و 

 جریمه دیرکرد به وجه پرداختی خریدار نخواهد بود.

یه فرایند ثبت نام از قبیل ورود اطالعات و واریز وجه باید کلگردد که مینام، متقاضی مطلع و آگاه میبه موجب این روش ثبت  ➢

صرفاً به صورت آنالین در وجه شرکت بهمن موتور واریز و تحویل نماید. بدیهی را صرفاً از طریق آدرس اینترنتی معرفی شده و  

ئولیتی در قبال است در صورت عدم رعایت این موضوع، بیعی فی مابین طرفین منعقد نشده و در نتیجه شرکت هیچگونه مس

 خریدار نخواهد داشت.

https://sale.iranecar.com/
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نام ممنوع است و عاملیت حق دریافت هیچگونه پرداخت هرگونه وجه یا امتیازی توسط متقاضی به عاملیت قبل  و یا پس از ثبت ➢

اد وجه یا امتیازی را از متقاضی ندارد. در صورت تخلف عاملیت از هر یک از موارد مذکور هیچگونه تعهدی برای شرکت ایج

 ها و عواقب آن بر عهده پرداخت کننده و عاملیت است.نشده و کلیه مسئولیت

پرداخت هرگونه هزینه ناشی از قصور یا تقصیر خریدار، در صورت امکان و به تشخیص شرکت مانند اصالح سند خودرو و غیره  ➢

 ری و سند، تنظیم سند واگذاری یا فسخگذابرعهده خریدار خواهد بود. ارائه خدمات جانبی فروش نظیر اصالح مغایرت شماره

 باشد.های شرکت می)انصراف(، فک رهن ، پارکینگ و غیره منوط به پرداخت وجه توسط خریدار مطابق بخشنامه

های مرتبط در قیمت خودرو گذاری، بیمه شخص ثالث و سایر هزینههای مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، عوارض، شمارههزینه ➢

 باشد.التفاوت میبهو در صورت تغییر هر یک از موارد در زمان صدور حواله، متقاضی موظف به پرداخت ما لحاظ گردیده

 و مدارک ارائه به نسبت خریدار تا است الزم باشد،می ناجا راهور پلیس های نامه آئین گذاری،شماره مرجع اینکه به توجه با ➢

 مربوط  ضوابط  رعایت  عدم  علت  به  که  گذاریشماره  در  تاخیر  هرگونه  است  بدیهی.  نماید  اقدام  ضوابط  مطابق  نیاز  مورد  مستندات

 استاندارد،  زیست،  محیط  نظیر  مرتبط  هایسازمان  توسط  گذاریشماره  مجوز  صدور  عدم  و  جاری  ضوابط  و  قوانین  تغییر  دلیل  به

 در تاخیر دیرکرد، سود عنوان تحت وجهی هیچگونه و کرد نخواهد ایجاد شرکت برای تعهدی پذیرد، صورت...  و راهور صنایع،

 این  در  را  ادعایی  هرگونه  طرح  نامبرده  و نگرفته  تعلق  خریدار  به  غیره و خسارت  النفع،  عدم المثل،  اجرت  انصراف،  سود  تحویل،

 .نمود اسقاط و سلب خود از باشد که صورتی و شکل هر به خصوص

شخص ثالث نموده و  مهیمنتخب شرکت، ب گرمهینزد ب ل،یمورد معامله را قبل از تحو یداده خودرو اریبه شرکت اخت یمتقاض ➢

 .دیاخذ نما یآن را از متقاض نهیهز

روز کاری قابل پرداخت خواهد   7ظرف     در صورت بروز هرگونه تاخیر احتمالی در تحویل خودرو، به صورت روزشمار محاسبه و ➢

های متقاضی برابر شرایط این بخشنامه گیرد که ارسال مدارک متقاضی و پرداختیهایی تعلق میندهخیر تنها به پروأ بود. سود ت

 صورت گرفته باشد.

بوده و تکمیل وجه خودرو صرفاً پس   1401ماه سال  زمان صدور دعوتنامه پرداخت مابه التفاوت مبلغ خودرو، نیمه اول شهریور   ➢

 پذیر می باشد.امکاناز صدور دعوتنامه و در مهلت تعیین شده 
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قیمت زمان تحویل خودرو ، در  اساس بر پرداخت و مبلغ پیش به مشارکت سود اعمال از پس خودرو التفاوتمابه مبلغ وجه ➢

 ثالث و.. شخص بیمه و گذاریشماره هایهزینه و افزوده ارزش بر مالیات شامل و شد خواهد زمان ارسال دعوتنامه مشخص

ثالث،  شخص بیـمه هایهزینـه نـظیر استانداردها و قانونی الزامات از قیمت ناشی افزایش هرگونه است بدیهی. باشدمی 

 موعد. گردد پرداخت متقاضی توسط بایدمی شود ، خودرو فروش بهای افزایش به منجر که... و  آپشن تجهیزات، گذاری،شماره

 بود. خواهد موعد تحویل مندرج در قرارداد دعوتنامه، مفاد رعایت و دعوتنامه با مطابق وجه تکمیل صورت در خودرو تحویل

 بـه نسـبت عاملیـت، تمـاس یـا و پیامـک طریـق از شـرکت اعـالم از پـس سـاعت 72 ظـرف حـداکثر است موظف متقاضی ➢

. نمایــد اقــدام دعوتنامــه در مهلــت مقــرر در منــدرج روش پرداخــت مطــابق وجــه تکمیــل و عاملیــت از دعوتنامــه دریافــت

ــز عــدم صــورت در توانــد خــودرو را بــه ســایر متقاضــیان تحویــل و نوبــت می شــرکت فــوق، مهلــت در مــذکور مبلــغ واری

ســود . بــود صــدور دعوتنامــه جدیــد بــا قیمــت روز خواهــدهمچنــین  تحویــل خــودرو را بــه موعــد دیگــری موکــول نمایــد.

 یـا و الـذکرفوق  هایهزینـه در تغییـر هرگونـه محاسـبه خواهـد شـد،مشارکت تا زمـان تحویـل خـودرو منـدرج در قـرارداد 

 باشد.می متقاضی عهده بر اجباری، استانداردهای رعایت یا و قانونی الزامات علت به آن نصب و تجهیزات هزینه

باشد، خریدار گذاری میسر ندر صورتی که پس از دریافت پرونده و مستندات، به علت کسری و یا نواقص مدارک، امکان شماره ➢

گذاری )طبق قوانین راهور ناجا( اقدام نماید، پس از روز کاری نسبت به تکمیل مدارک شماره 7موظف است حداکثر طی 

تواند نسبت به ابطال سند و تخصیص خودرو به شخص یا انقضای مدت مذکور و عدم رفع کسری و یا نواقص، شرکت می

روز از زمان اعالم کسری و یا نواقص پرونده و عدم تکمیل آن در موعد  30از  اشخاص دیگر اقدام کند. در صورت گذشت بیش

تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. جهت مدت زمانی که فرایند تخصیص و تحویل خودرو فوق توسط خریدار، شرکت می

فسخ نکند هیچگونه وجهی تحت عنوان  به علت کسری مدارک ارائه شده خریدار، به تعویق/توقف بیانجامد و شرکت قرارداد را 

 گیرد. سود دیرکرد، تاًخیر در تحویل، سود انصراف، اجرت المثل، عدم النفع، خسارت و غیره به خریدار تعلق نمی

گونه مسئولیتی پذیرد و هیچانجام می مراجع ذیربطشناسنامه مالکیت، کارت خودرو و کارت سوخت توسط و تحویل صدور  ➢

 باشد.نمیمتوجه شرکت 

 خودرو به هیچ وجه بدون پالک به عاملیت و یا متقاضی تحویل داده نخواهد شد. ➢

نامی های مجاز، وضعیت قرارداد، صدور سند و پالک خودروی ثبتتواند جهت کسب اطالعات از مشخصات عاملیتخریدار می ➢

 مراجعه نماید. rwww.bahman.i خود به سایت اینترنتی
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 دریافت به نسبت خودرو، بودن تحویل آماده بر مبنی عاملیت، /شرکت اعالم از پس کاری روز 3 ظرف حداکثر بایدمی خریدار ➢

 نماینده عاملیت به صورت شرط نتیجه، /شرکت مذکور، مهلت شدن سپری از پس. نماید اقدام تحویل، محل از آن خروج و

 عهده بر حمل و بارگیری نگهداری، هایهزینه کلیه و نموده منتقل عمومی پارکینگ به را خودرو تواندخریدار محسوب و می

 عهده بر غیره، و توقف حمل، از ناشی خودرو به وارده خسارت و دیدگی آسیب هرگونه همچنین مسئولیت . است خریدار 

 ابالغی هایبخشنامه مطابق پارکینگ هزینه پرداخت به ملزم خریدار عمومی، پارکینگ به انتقال عدم صورت در. است خریدار

 آن دریافت عدم و خودرو بودن تحویل آماده اعالم زمان از کاری روز 30 شدن سپری صورت در. بود خواهد سوی شرکت از

 آن قبال در شرکت و شده خارج گارانتی شمول از( الستیکی قطعات و تایر باتری،) خودرو قطعات از برخی خریدار، توسط

 .داشت نخواهد مسئولیتی

 باشد.قابل رویت می  www.bahman.ir مشخصات فنی و سایر امکانات خودرو از طریق سایت شرکت بهمن موتور به نشانی ➢

 خـودروی مـورد تقاضـاو سـایر امکانـات خـودرو منطبـق بـا تیـپ ظاهری بیرونی و مشخصـات ظـاهری داخلـی مشخصات  ➢

کـــه از طریــق ســایت شــرکت بهمـــن موتــور بــه نشـــانی  کــه در زمــان تنظــیم توافـــق نامــه مشــخص گردیــده

https://bahmanmotor.bahman.ir/product  ــوده و ــت ب ــل روی ــودقاب ــد ب ــودرو خواه ــل خ ــالک تحوی ــه . م هرگون

تعهــدی بــرای شــرکت  ،هــای منتشــرههــا و بروشــورها و آگهیی مشخصــات خــودروی تحــویلی بــا کاتالو مغــایرت احتمــال

 نمود. اسقاط و سلب خود از را معارضی ادعای هرگونه طرح خریدار. کندایجاد نمی

 افــزایش تحــریم، نشــده، بینــی پــیش یــا و غیرمترقبــه حــواد  وقــوع و( قهریــه عوامــل) مــارور فــورس وقــوع صــورت در ➢

 مصـوب قیمـت بـه تولیـدی خودروهـای سـایر از طـرفین موافقـت صـورت در و شـده معلـق قـرارداد این اجرای ارز، قیمت

 بـیش مـدت بـرای فـوق  مـوارد از یـک هـر ادامـه و طـرفین توافـق حصـول عـدم صـورت در. شـد خواهد جایگزین شرکت،

_  انصـراف نمـودن سـود لحـاظ بـا پرداختـی وجـوه و بـوده قـرارداد فسـخ بـه مجـاز تنهایی به طرفین از یک هر ماه، سه از

 .گرددمی مسترد خریدار به _قرارداد در شده ذکر شرایط رعایت با

 کند.نام بدون حصول تمامی شرایط مندرج، فاقد اعتبار بوده و تعهدی برای شرکت ایجاد نمیاین روش ثبت ➢

 برای اطالع بیشتر در محل رویت خریداران قرار دهند.باید این بخشنامه را های محترم میعاملیت ➢

 : نام آنالیناطالعات مورد نیاز هنگام ثبت

ــه شــهرداری محــل  -1 ــق و منطق ــه( ، کدپســتی، آدرس دقی ــنامه ، گواهینام ــی، شناس ــارت مل ــایی )شــامل ک ــدارک شناس م

 اشد.بنام مورد نیاز میسکونت ، شماره تلفن ثابت و تلفن همراه متقاضی در زمان ثبت

http://www.bahman.ir/
https://bahmanmotor.bahman.ir/product
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رقمی( به همراه نام بانک مربوط به نام متقاضی، ضروری بوده و هرگونه عواقب ناشی از درج اطالعات 24ثبت شماره شبا ) -2

 باشد.اشتباه به عهده متقاضی می

 : مدارک مورد نیاز هنگام مراجعه به عاملیت

به همراه اصل و کپی مدارک شامل :کارت ملی، گواهینامه ، شناسنامه خریدار، صفحه توضیحات )در صورت وجود توضیحات(   -1

 اقرارنامه محضری دارای کدتصدیق مشخصات متقاضی، الزامی است.

اسنامه، شماره سریال خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، شماره شنبایست حاوی اطالعات نام، نام: اقرارنامه محضری می 1توجه

 شناسنامه، تاریخ تولد، شماره گواهینامه، تاریخ اعتبار گواهینامه و شماره شبا متقاضی باشد.

 موتور باشد.های صادر شده از سوی شرکت بهمن بایست مطابق با بخشنامه راهور ناجا و اطالعیهمدارک احراز محل سکونت می  -2

ــترـیا 2توـجه  ــکوـنت مشـ ـــخا ـبه آدرس : فرایـند اـخذ احراز سـ ــاـماـنه سـ  ،  https://Sakha.epolice.irن تنـها از طریق سـ

 باشد.( قابل انجام می130/1401)مطابق شماره نامه 

 .رقمی( با تأییدیه بانک مربوطه الزامی است24ارائه شماره شبا ) -3

نام ) چاپ از طریق دسترسی ثبتباید ضمن تطابق اصل مدارک خریدار با اطالعات ثبت شده در فرم : عاملیت می 3توجه 

کار( ، نسبت به ارسال فرم مذکور به همراه سایر مدارک الزم به سازمان فروش اقدام نماید. همچنین در عاملیت به پنل ایرانی

 (140009103صورت وجود مغایرت در اطالعات از طریق اتوماسیون اداری اعالم نماید. )مطابق کد بخشنامه 

 اثر  و امضاء اخذ همچنین پذیرد، صورت عامل حضور در بایدمی  خریدار توسط فروش قرارداد فرم اییدت و : تکمیل 4توجه 

 است. الزامی عامل امضاء و مهر و قرارداد هایبرگه تمامی ذیل در خریدار انگشت

 مشخصات محصوالت :

حداکثر   /155hp@5500rpmتوربـــو شـــارر/ حداکثر قــــدرت موتـــــور  1500ccدارای موتور  فیدلیتی پرایم: ❖

  / EBAو  EBD  ، BAبه هـمراه  ABS/ ترمز 5اسـتانــــدارد آالیـندگی یورو /230NM@1750-4000rpmگشتــــاور 
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 (/ AR 20-12و    AR 20-11)دو مدل    255/45R20رینگ آلومینیومی    /(DCT)سـرعته دو کالچه  6گـیربکس اتـــوماتیک  

درجه برای سهولت در پارک، دوربین عقب/دوربین ثبت رانندگی/ سیستم   360دوربین  /sportحالت راننـدگی اقتصادی و 

تشخیص مانع )سنسور پارک عقب و جلو(/ تثبیت کننده سرعت خودرو )کروز کنترل(/ سیستم هوشمند ورود بدون کلید و 

های جانبــی ستم هوشمند بازشدن اتوماتیک درب صندوق )توسط پا( و قابلیت تشخیـــص مانع/ آینـــهای/ سیاستارت دکمه 

آمدگویی، آینه داخلی با عملکرد خودکار ضد انعکاس نور، آینه آرایشی جمع شونده به همراه گـــرمــکن و چراغ راهنما و خوش

چرم مشکی/صندلی برقی راننده و سرنشین به همراه گرمکن، صندلی   و چراغ روشنایی آفتابگیر راننده و سرنشین جلو/ تودوزی

جهت، قابلیت تا شدن صندلی های ردیف دوم و حرکت ریلی/ سان روف 4جهت و صندلی سرنشین در6راننده قابلیت تنظیم در

مشایعت تا درب منزل   / سیستم روشـنایی  Auto Lightپانوراما / چراغ های جلو با قابلیت تنظیم ارتفاع نور به صورت برقی و  

 باشد.می Full LEDو همچنین تمامی چراغ ها با تکنولـوری 

 
 با تشکر

 نیما مؤمنی

 مدیر تحقیقات و بازاریابی فروش
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 بسمه تعالی 

 عاملیت محترم فروش شرکت بهمن موتور

 روی فیدلیتی پرایم و دیگنیتیخودروزکاری(  30)فوری نقدی با موعد تحویل  فروش نام طرحثبت اصالحیه پیشموضوع: 

 قرعه کشی در سامانه جامع فروش خودرو جهت مشتری نهاییپرایم از طریق  فرایند               
 با سالم 

روزکاری( محصوالت شرکت بهمن موتور به صورت   30نقدی با موعد تحویل فوری )فروش نام طرح احتراماً، شرایط پیش ثبت

 گردد.صبح به مدت یک هفته به شرح جدول ذیل و با شرایط اعالم شده ارائه می 10ساعت  02/1401/ 27از روز سه شنبه مورخ  آنالین

در همین راستا، فیلترهایی مطابق شروط مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه که ذیالً تشریح شده، قرار داده شده است؛ که در صورتی که 

بخشنامه بوده و راستی آزمایی تایید گردد، درخواست متقاضی وارد مرحله نام مطابق با شروط مندرج در قواعد و ضوابط پیـش ثبـت

 قرعه کشی می گردد.

و از طریق  https://sale.iranecar.comه آدرس ـودرو بـص خـ صرفاً به صورت آنالین و از طریق سامانه یکپارچه تخصینام ثبت

 باشد.انجام می کشی قابل قرعه

 کد محصول نوع محصول
قیمت مصوب 

 فروش

سود 

 انصراف

جریمه 

 تاخیر
 های قابل عرضهرنگ مدل

موعد 

 تحویل

فیدلیتی پرایم  

 نفره( 5)  1تیپ
BMCFDL00 000/000/440/8 

0  % 
5/2  %

 ماهانه
1401 

 سفید

 مشکی

 خاکستری کهکشانی

 سربی

 آبی اطلسی

 قرمز روناسی

هفته آخر  

تیر ماه 

1401 

فیدلیتی پرایم  

 نفره( 7)  2تیپ
BMCFDL01 000/000/590/8 

 SKNDGN00 000/000/350/9 دیگنیتی پرایم

 را اسکن نمایید:برای مشاهده کاتالوگ و عاملیت ها کدهای ذیل  

 

 

 

 

 فیدلیتی پرایم دیگنیتی پرایم

 مبالغ به ریال می باشد.

 

 140102105کد بخشنامه : 

 

   : 

   : 

       : 
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 : قواعد و ضوابط بخشنامه

 شرایط اعالم شده از سوی وزارت صمت در خصوص متقاضیان ثبت نام برای این روش فروش اعمال خواهد شد. ➢

 نام الزامی می باشد.بانکی و سیم کارت به نام شخص متقاضی برای ثبتزمان کارت ملی، گواهینامه، حساب انطباق هم ➢

ماه 48دستگاه از این بخشنامه به شرط عدم خرید خودرو از سایر خودروسازان طی  نام یکهر کدملی/ شناسه ملی مجاز به ثبت ➢

 گذشته می باشد.

 بر، مجاز است.سال و دارای گواهینامه معت 18نام، صرفاً برای افراد باالی امکان ثبت ➢

 نداشتن پالک فعال انتظامی جهت پیش ثبت نام متقاضیان الزامی می باشد. ➢

نام حق واگذاری حقوق قراردادی و خودرو به غیر، به هر شکل و صورتی که باشد، از منتخبین سلب و اسقاط در این روش ثبت ➢

 . کندحق فسخ برای شرکت بهمن موتور ایجاد میگردیده است و هرگونه واگذاری مغایر این قید عالوه بر بی اعتباری آن، 

 صحت سنجی مندرجات سجلی و پستی براساس سامانه امتا صورت خواهد پذیرفت. ➢

دوره میسر  2در صورت ثبت نام و برنده شدن در قرعه کشی و عدم واریز وجه، امکان شرکت در طرح های فروش بعدی تا  ➢

 نمی باشد.

انتقاالت خودرو و جزئیات معامالت آن؛ کلیه اطالعات سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به منظور شفاف سازی زنجیره نقل و  ➢

 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در اختیار سامانه جامع تجارت، قرار می گیرد. 14آئین نامه اجرایی ماده  4مطابق تبصره 

کیلومتر از تاریخ تحویل منجر به  1000و  ماه 5در صورت عدم مراجعه خریداران جهت انجام سرویس اولیه خودرو پس از  ➢

 غیرفعال نمودن گارانتی خودرو خواهد گردید.

شود و پس از انجام قرعه کشی، سایر مراحل )تشکیل نام به صورت آنالین و از طریق آدرس ذکر شده انجام میپیش ثبت ➢

 پذیرد.رت میپرونده، تحویل خودرو ، مدارک و ...( جهت منتخبین، در عاملیت انتخاب شده صو

 باشد.نام با کدملی و یا کدحقوقی عاملیت ممنوع بوده و در چنین قراردادهایی شرکت بهمن موتور دارای حق فسخ میثبت ➢

 محدودیتی در ظرفیت فروش هر عاملیت تا سقف سهمیه کل عرضه شده وجود ندارد. ➢

نام، از میزان سقف است تا پیش از اقدام به ثبت های بانکی، الزمبا توجه به احتمال محدودیت سقف برداشت برخی از کارت ➢

 باشد.پذیر میبرداشت اینترنتی کارت بانکی اطمینان حاصل فرمایید. واریز وجه خودرو صرفاً در یک تراکنش امکان

 باشد.نام، امکان تغییر رنگ، تغییر عاملیت، تغییر خودروی خریداری شده و تغییر شرایط خرید ممنوع می پس از ثبت ➢

دریافت اقرارنامه محضری و یا دستی بابت انتقال فیش و یا وجوه واریزی، مغایر با دستورالعمل مبارزه با پولشویی بوده و مورد  ➢

 باشد.تأیید شرکت نمی
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نام و تشکیل کامل پرونده، امکان تخصیص نام نقدی با موعد تحویل فوری، به محض انجام ثبتبا توجه به اینکه در روش ثبت  ➢

خودرو وجود خواهد داشت، الزم است تا در صورت تمایل خریدار به انصراف، حتماً از عدم تخصیص خودرو اطمینان حاصل  

صرفاً گذشت بیش از یک ماه از زمان نخواهد بود. در صورت انصراف خریدار و  شود، در غیر اینصورت مسئولیتی متوجه شرکت  

نام و واریز وجه، سود انصراف بر اساس دستورالعمل و نظامات آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو ثبت

روز کاری به خریدار  20ظرف  هیاًت وزیران تعیین شده و 28/01/95هـ مورخ 51681/ت7415نامه شماره موضوع تصویب 

 قابل ارائه خواهد شد.

در صورتی که اطالعات وارد شده متقاضیان در فرم ثبت اطالعات، ناقص و یا فاقد صحت باشد و یا به هر دلیلی وجوه پرداختی  ➢

کت بهمن موتور به صورت کامل و مطابق بخشنامه نباشد، اساسًا قراردادی بین متقاضی و شرکت بهمن موتور منعقد نشده و شر

 خواهد بود. تعهدی در خصوص واگذاری خودرو  به متقاضی ندارد و مجاز به عودت وجه به حساب مبداً

ام و تکمیـل فراینـد ثبـتمنتخبین پس از واریز وجـه ثبـت ➢ ه یکپـارچـه ـن ــامـاـن ام در ســ ــیصـن ه آدرس  تخصـ خودرو ـب

ecar.comhttps://sale.iranنســبت به تحویل مدارک خود به صــورت  نامکاری از زمان ثبت ســاعت 48باید ظرف ، می

نام( اقدام  های شـرکت به عاملیت محل تحویل )انتخاب شـده در هنگام ثبتنامهها و آیینکامل و صـحیح مطابق دسـتورالعمل

ـساعت از تاریخ واریز وجه  72ل مدارک، حداکثر ظرف باید پس از تطابق اطالعات ثبت ـشده خریدار با اـص نمایند و عاملیت می

نام متقاـضی نـسبت به ارـسال پرونده کامل به واحد عملیات فروش ـشرکت اقدام نماید. عدم رعایت ـشرایط مذکور توـسط و ثبت

اهد نمود.  منتخبین به هر علتی که باشـد به منزله فسـخ قرارداد بوده و شـرکت از هرگونه ترتیب اثر دادن به آن خودداری خو

درصـورتیکه قرارداد مذکور از سـوی مقامات ذیصـالح معتبر تلقی گردد، بروز تأخیر در تحویل، موجب تعلق سـود مشـارکت و  

 جریمه دیرکرد به وجه پرداختی خریدار نخواهد بود.

ود اطالعات و واریز وجه باید کلیه فرایند ثبت نام از قبیل ورگردد که مینام، متقاضی مطلع و آگاه میبه موجب این روش ثبت  ➢

صرفًا به صورت آنالین در وجه شرکت بهمن موتور واریز و تحویل نماید. بدیهی را صرفاً از طریق آدرس اینترنتی معرفی شده و  

است در صورت عدم رعایت این موضوع، بیعی فی مابین طرفین منعقد نشده و در نتیجه شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال 

 داشت. خریدار نخواهد

نام ممنوع است و عاملیت حق دریافت هیچگونه پرداخت هرگونه وجه یا امتیازی توسط متقاضی به عاملیت قبل  و یا پس از ثبت ➢

وجه یا امتیازی را از متقاضی ندارد. در صورت تخلف عاملیت از هر یک از موارد مذکور هیچگونه تعهدی برای شرکت ایجاد 

 قب آن بر عهده پرداخت کننده و عاملیت است.ها و عوانشده و کلیه مسئولیت
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پرداخت هرگونه هزینه ناشی از قصور یا تقصیر خریدار، در صورت امکان و به تشخیص شرکت مانند اصالح سند خودرو و غیره  ➢

 واگذاری یا فسخگذاری و سند، تنظیم سند برعهده خریدار خواهد بود. ارائه خدمات جانبی فروش نظیر اصالح مغایرت شماره

 باشد.های شرکت می)انصراف(، فک رهن ، پارکینگ و غیره منوط به پرداخت وجه توسط خریدار مطابق بخشنامه

های مرتبط در قیمت خودرو گذاری، بیمه شخص ثالث و سایر هزینههای مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، عوارض، شمارههزینه ➢

 باشد.التفاوت میبهتغییر هر یک از موارد در زمان صدور حواله، متقاضی موظف به پرداخت مالحاظ گردیده و در صورت 

باشد، الزم است تا خریدار نسبت به ارائه مدارک و گذاری، آئین نامه های پلیس راهور ناجا میبا توجه به اینکه مرجع شماره ➢

گذاری که به علت عدم رعایت ضوابط مربوط گونه تاخیر در شمارهمستندات مورد نیاز مطابق ضوابط اقدام نماید. بدیهی است هر

های مرتبط نظیر محیط زیست، استاندارد، گذاری توسط سازمانبه دلیل تغییر قوانین و ضوابط جاری و عدم صدور مجوز شماره

ن سود دیرکرد، تاخیر در صنایع، راهور و ... صورت پذیرد، تعهدی برای شرکت ایجاد نخواهد کرد و هیچگونه وجهی تحت عنوا

تحویل، سود انصراف، اجرت المثل، عدم النفع، خسارت و غیره به خریدار تعلق نگرفته و نامبرده طرح هرگونه ادعایی را در این 

 خصوص به هر شکل و صورتی که باشد از خود سلب و اسقاط نمود.

گر منتخب شرکت، بیمه شخص ثالث نموده و نزد بیمه متقاضی به شرکت اختیار داده خودروی مورد معامله را قبل از تحویل، ➢

 هزینه آن را از متقاضی اخذ نماید.

روز کاری قابل  7ظرف   در صورت بروز هرگونه تأخیر احتمالی در تحویل خودرو، جریمه تأخیر به صورت روزشمار محاسبه و ➢

های خریدار برابر رسال مدارک خریدار و پرداختیگیرد که اهایی تعلق میپرداخت خواهد بود. جریمه تاًخیر تنها به پرونده

 شرایط این بخشنامه صورت گرفته باشد.

گذاری میسر نباشد، خریدار در صورتی که پس از دریافت پرونده و مستندات، به علت کسری و یا نواقص مدارک، امکان شماره ➢

قوانین راهور ناجا( اقدام نماید، پس از  گذاری )طبقروز کاری نسبت به تکمیل مدارک شماره 7موظف است حداکثر طی 

تواند نسبت به ابطال سند و تخصیص خودرو به شخص یا انقضای مدت مذکور و عدم رفع کسری و یا نواقص، شرکت می

روز از زمان اعالم کسری و یا نواقص پرونده و عدم تکمیل آن در موعد  30اشخاص دیگر اقدام کند. در صورت گذشت بیش از 

تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. جهت مدت زمانی که فرایند تخصیص و تحویل خودرو خریدار، شرکت می فوق توسط

به علت کسری مدارک ارائه شده خریدار، به تعویق/توقف بیانجامد و شرکت قرارداد را فسخ نکند هیچگونه وجهی تحت عنوان  

 گیرد. لمثل، عدم النفع، خسارت و غیره به خریدار تعلق نمیسود دیرکرد، تاًخیر در تحویل، سود انصراف، اجرت ا

گونه پذیرد و هیچصدور و تحویل شناسنامه مالکیت، کارت خودرو و کارت سوخت توسط مراجع ذیربط انجام می ➢

 باشد.مسئولیتی متوجه شرکت نمی
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 خودرو به هیچ وجه بدون پالک به عاملیت و یا متقاضی تحویل داده نخواهد شد. ➢

نامی های مجاز، وضعیت قرارداد، صدور سند و پالک خودروی ثبتتواند جهت کسب اطالعات از مشخصات عاملیتخریدار می ➢

 مراجعه نماید. www.bahman.ir خود به سایت اینترنتی

عاملیت، مبنی بر آماده تحویل بودن خودرو، نسبت به دریافت روز کاری پس از اعالم شرکت/  3باید حداکثر ظرف خریدار می ➢

و خروج آن از محل تحویل، اقدام نماید. پس از سپری شدن مهلت مذکور، شرکت/ عاملیت به صورت شرط نتیجه، نماینده 

حمل بر عهده  های نگهداری، بارگیری وتواند خودرو را به پارکینگ عمومی منتقل نموده و کلیه هزینهخریدار محسوب و می

خریدار است. همچنین مسئولیت هرگونه آسیب دیدگی و خسارت وارده به خودرو ناشی از حمل، توقف و غیره، بر عهده خریدار 

های ابالغی از سوی است. در صورت عدم انتقال به پارکینگ عمومی، خریدار ملزم به پرداخت هزینه پارکینگ مطابق بخشنامه

روز کاری از زمان اعالم آماده تحویل بودن خودرو و عدم دریافت آن توسط  30سپری شدن شرکت خواهد بود. در صورت 

خریدار، برخی از قطعات خودرو )باتری، تایر و قطعات الستیکی( از شمول گارانتی خارج شده و شرکت در قبال آن مسئولیتی 

 نخواهد داشت.

 باشد.قابل رویت می www.bahman.ir موتور به نشانی  مشخصات فنی و سایر امکانات خودرو از طریق سایت شرکت بهمن ➢

 مشخصات ظاهری بیرونی و مشخصـات ظـاهری داخلـی و سـایر امکانـات خـودرو منطبـق بـا تیـپ خـودروی مـورد تقاضـا ➢

شـــانی کــه در زمــان تنظـــیم توافــق نامـــه مشــخص گردیـــده کــه از طریـــق ســایت شـــرکت بهمــن موتـــور بــه ن

https://bahmanmotor.bahman.ir/product  ــه ــود. هرگون ــد ب ــودرو خواه ــل خ ــالک تحوی ــوده و م ــت ب ــل روی قاب

هــای منتشــره، تعهــدی بــرای شــرکت هــا و بروشــورها و آگهیمغــایرت احتمــالی مشخصــات خــودروی تحــویلی بــا کاتالو 

 کند. خریدار طرح هرگونه ادعای معارضی را از خود سلب و اسقاط نمود.ایجاد نمی

ریــه( و وقــوع حــوادت غیرمترقبــه و یــا پــیش بینــی نشــده، تحــریم، افــزایش در صــورت وقــوع فــورس مــامور )عوامــل قه ➢

قیمت ارز، اجرای این قـرارداد معلـق شـده و در صـورت موافقـت طـرفین از سـایر خودروهـای تولیـدی بـه قیمـت مصـوب 

شرکت، جایگزین خواهد شـد. در صـورت عـدم حصـول توافـق طـرفین و ادامـه هـر یـک از مـوارد فـوق بـرای مـدت بـیش 

 ه ماه، هر یک از طرفین بـه تنهـایی مجـاز بـه فسـخ قـرارداد بـوده و وجـوه پرداختـی بـا لحـاظ نمـودن سـود انصـراف از س

 گردد.به خریدار مسترد می _با رعایت شرایط ذکر شده در قرارداد

 کند.نام بدون حصول تمامی شرایط مندرج، فاقد اعتبار بوده و تعهدی برای شرکت ایجاد نمیاین روش ثبت ➢

 باید این بخشنامه را برای اطالع بیشتر در محل رویت خریداران قرار دهند.های محترم میلیتعام ➢
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 : نام آنالیناطالعات مورد نیاز هنگام ثبت

ــه شــهرداری محــل  -1 ــق و منطق ــه( ، کدپســتی، آدرس دقی ــنامه ، گواهینام ــی، شناس ــارت مل ــایی )شــامل ک ــدارک شناس م

 باشد.نام مورد نیاز میتلفن همراه متقاضی در زمان ثبتسکونت ، شماره تلفن ثابت و 

رقمی( به همراه نام بانک مربوط به نام متقاضی، ضروری بوده و هرگونه عواقب ناشی از درج اطالعات 24ثبت شماره شبا ) -2

 باشد.اشتباه به عهده متقاضی می

 : مدارک مورد نیاز هنگام مراجعه به عاملیت

به همراه ارت ملی، گواهینامه ، شناسنامه خریدار، صفحه توضیحات )در صورت وجود توضیحات(  اصل و کپی مدارک شامل :ک -1

 اقرارنامه محضری دارای کدتصدیق مشخصات متقاضی، الزامی است.

خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، شماره شناسنامه، شماره سریال بایست حاوی اطالعات نام، نام: اقرارنامه محضری می 1توجه

 .سنامه، تاریخ تولد، شماره گواهینامه، تاریخ اعتبار گواهینامه و شماره شبا متقاضی باشدشنا

 موتور باشد.های صادر شده از سوی شرکت بهمن بایست مطابق با بخشنامه راهور ناجا و اطالعیهمدارک احراز محل سکونت می  -2

ـــخا ـبه آدرس  2توـجه  ــاـماـنه سـ ــترـیان تنـها از طریق سـ ــکوـنت مشـ  ،  https://Sakha.epolice.ir: فرایـند اـخذ احراز سـ

 باشد.( قابل انجام می130/1401)مطابق شماره نامه 

 .رقمی( با تأییدیه بانک مربوطه الزامی است24ارائه شماره شبا ) -3

نام ) چاپ از طریق دسترسی ر با اطالعات ثبت شده در فرم ثبتباید ضمن تطابق اصل مدارک خریدا: عاملیت می 3توجه 

کار( ، نسبت به ارسال فرم مذکور به همراه سایر مدارک الزم به سازمان فروش اقدام نماید. همچنین در عاملیت به پنل ایرانی

 (140009103صورت وجود مغایرت در اطالعات از طریق اتوماسیون اداری اعالم نماید. )مطابق کد بخشنامه 

باید در حضور عامل صورت پذیرد، همچنین اخذ امضاء و اثر : تکمیل و تایید فرم قرارداد فروش توسط خریدار می  4توجه 

 های قرارداد و مهر و امضاء عامل الزامی است.انگشت خریدار در ذیل تمامی برگه

 مشخصات محصوالت :

حداکثر   /155hp@5500rpmتوربـــو شـــارم/ حداکثر قــــدرت موتـــــور  1500ccدارای موتور  فیدلیتی پرایم: ❖

 / EBAو  EBD  ، BAبه هـمراه  ABS/ ترمز 5اسـتانــــدارد آالیـندگی یورو /230NM@1750-4000rpmگشتــــاور 

(/  AR 20-12و    AR 20-11)دو مدل    255/45R20رینگ آلومینیومی    /(DCT)سـرعته دو کالچه  6گـیربکس اتـــوماتیک  

درجه برای سهولت در پارک، دوربین عقب/دوربین ثبت رانندگی/ سیستم  360دوربین  /sportحالت راننـدگی اقتصادی و 

تشخیص مانع )سنسور پارک عقب و جلو(/ تثبیت کننده سرعت خودرو )کروز کنترل(/ سیستم هوشمند ورود بدون کلید و 

 های جانبــیاتوماتیک درب صندوق )توسط پا( و قابلیت تشخیـــص مانع/ آینـــه ای/ سیستم هوشمند بازشدن  استارت دکمه 
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آمدگویی، آینه داخلی با عملکرد خودکار ضد انعکاس نور، آینه جمع شونده به همراه گـــرمــکن و چراغ راهنما و خوش  

ی/صندلی برقی راننده و سرنشین به همراه گرمکن، آرایشی و چراغ روشنایی آفتابگیر راننده و سرنشین جلو/ تودوزی چرم مشک

جهت، قابلیت تا شدن صندلی های ردیف دوم و حرکت ریلی/ 4جهت و صندلی سرنشین در6صندلی راننده قابلیت تنظیم در

تا / سیستم روشـنایی مشایعت  Auto Lightسان روف پانوراما / چراغ های جلو با قابلیت تنظیم ارتفاع نور به صورت برقی و 

 باشد.می Full LEDدرب منزل و همچنین تمامی چراغ ها با تکنولـومی 

حداکثر    /148hp@5600rpmمجهز به سیستم توربو شارم / حداکثر قدرت موتور    1500CCدارای موتور    دیگنیتی پرایم: ❖

مجهز  CVTگیربکس اتوماتیک  /BAو  EBDبه همراه  ABS/ ترمز5آالیندگی یورو /220NM@4000-1800rpmگشتاور 

درجه برای  360اینچی/ دارای حالت رانندگی نرمال، اسپرت و زمستانی/دوربین 18ترونیک/ رینگ آلومینیومی به سیستم تیپ 

دوربین دید عقب به همراه خطوط پویای راهنما در  سهولت پارک و سیستم تشخیص مانع)سنسور پارک عقب و جلو(/

ای/درب برقی صندوق عقب و کلید ورود بدون کلید و استارت دکمه کننده رانندگی/سیستم هوشمنددوربین ثبت/نمایشگر

آمدگویی/تودوزی چرم مشکی و های جانبی برقی به همراه گرمکن و چراغ خوش مخصوص جهت بسته شدن درب/آینه 

قابلیت  صندلی برقی سرنشین جلو با/قابلیت تنظیم گودی کمرجهت و  6قرمز)مارون(/صندلی برقی راننده با قابلیت تنظیم در

/سانروف پانوراما دوقسمتی به همراه سیستم ایمنی برخورد با مانع/   صندلی راننده و سرنشین مجهز به گرمکن/جهت4تنظیم در

برای چراغ های جلو/    Follow Me Homeو    Auto lightبه همراه سیستم    Full Intelligent LEDچراغهای جلو و عقب  

 باشد.رل( میسیستم تثبیت کننده سرعت خودرو)کروزکنت

 

 با تشکر  

 نیما مؤمنی

 مدیر تحقیقات و بازاریابی فروش
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