
  

فروش  در سامانه يكپارچه محصوالت ايران خودروالعاده فروش فوق  مرحله اولينموضوع: 
  )1401 ارديبهشت( خودرو 
  :شماره نامه اتوماسيون  داردنپيوست :   24/02/1401 تاريخ

 

 

  "در منزل ميسر است sale.iranecar.comبا عنايت به اهميت سالمت متقاضيان محترم، تاكيد مي گردد امكان ثبت نام از طريق سايت "
  با سالم و احترام

برخي از محصوالت العاده فروش فوقرساند شرايط هاي مجاز ميمتقاضيان محترم و نمايندگي اطالع عمومبه بدينوسيله 
  .گرددذيل ارائه ميجدول به شرح و از طريق قرعه كشي  ماهه 3با موعد تحويل  ايران خودرو

  نام نمايند.اين طرح با شرايط ذيل ثبت در توانندمينيز  ، انتخاب نشده اندسازانهاي قبلي خودروكشيتقاضياني كه در قرعهم
  خواهد بود.ماهه  3در اين طرح قيمت قطعي بوده و  موعد تحويل خودروها 

 توانند با مراجعه به سايت فروش اينترنتياند نيز ميهاي قبلي كه موفق به واريز وجه نشدهطرحبرندگان و منتخبين  :1نكته
sale.iranecar.com اقدام نمايند. نامنسبت به ثبت  

  قرار دهند. عموم هموطنانيت ؤبايست اين بخشنامه را براي اطالع بيشتر در محل رنمايندگان محترم مي :2نكته
  . قبل از قرعه كشي، متقاضي هيچگونه وجهي واريز نخواهد نمود :3نكته
انجام مي شود و  "مشاركت در توليد"و  "پيش فروش"به اطالع مي رساند ثبت نام اين بخشنامه همزمان با بخشنامه هاي  :4نكته

  .ثبت نام نمايند و فقط در يك خودروسازيك بخشنامه متقاضيان محترم فقط مي توانند در 
  
  ثبت نام:  مهلتو شروع تاريخ 

سامانه يكپارچه شركت ايران خودرو محصوالتبرخي ماهه)  3 با موعد تحويلطرح فروش فوق العاده( (با روش  فروش خودرو در 
 03/03/1401 مورخشنبه سه  روزپايان  شروع و تا 27/02/1401مورخ  شنبهسه  روزاز انتهاي بخشنامه مطابق جدول قرعه كشي) 

  ادامه خواهد داشت. به مدت يك هفته
  
 واريز وجه تا ثبت نام مراحل: 

  خود اقدام مي نمايد. مورد نظرانتخاب محصول نسبت به  sale.iranecar.comبا مراجعه به سايت متقاضي  :مرحله اول
توسط متقاضي(فروش فوق العاده، پيش فروش عادي، مشاركت در توليد) به مرحله ثبت  انتخاب نوع ثبت نامپس از : مرحله دوم

  اقدام مي نمايد. ايجاد/ويرايش پروفايلاطالعات هويتي هدايت شده و نسبت به 
  روش فروش نيز نسبت به ايجاد پروفايل در سايت مذكور اقدام نمايند. متقاضيان مي توانند قبل از انتخاب خودرو ونكته: 
 شود. ر پايان فرآيند ثبت نام به فرد متقاضي كد پيگيري اختصاص داده مي: دممرحله سو

  .گرددمي برگزاربا حضور مراجع نظارتي  نام وپس از پايان مهلت ثبت قرعه كشي مراسم :مچهارمرحله 
و ارسال  sale.iranecar.comطريق سايت فروش اينترنتي نام از كشي پس از پايان ثبتقرعه منتخبينفهرست  :مپنجمرحله 

نام خود (انتخاب يا عدم انتخاب در قرعه كشي) بايست با مراجعه به سايت از وضعيت ثبتمي تقاضيگردد و مپيامك اعالم مي
  ).زمان قرعه كشي نيز متعاقبا اعالم مي گردد(مطلع گردد.
ايران خودرو به فروش اينترنتي  خودرو را از طريق سايت كامل وجه روز 3مهلت ظرف بايست مي، فرد انتخاب شده :ممرحله شش

  گردد.ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلقي مي در صورت عدم واريز وجه .د نواريز نماي esale.ikco.irآدرس: 
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)در هرمرحله تا قبل از تحويل  و اختصاصي ( شرايط عمومي خريداردر صورت مشاهده هرگونه مغايرت در شرايط احراز : 1نكته
 ،روز به شماره شباي معرفي شده 20حداكثر ظرف مدت وجه مشتري شود و خودرو، ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلقي مي

 خودرو متوجه شركت نخواهد بود.گردد و هيچگونه مسئوليتي از بابت تحويل مسترد مي

متقاضياني كه فاقد هر يك از شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در بخشنامه ( مثال دارا بودن پالك فعال انتظامي نصب  :2نكته 
انقضاي تاريخ اعتبار) عدم شده برروي خودروهاي سواري با كاربري شخصي)يا فاقد گواهينامه رانندگي حداقل پايه سوم معتبر(

نام درتمامي طرح سال از ثبت 3و... باشند، در صورت اقدام به ثبت نام، ضمن كان لم يكن تلقي شدن ثبت نام ايشان، به مدت 
  هاي فروش آتي محصوالت شركت ايران خودرو محروم خواهند شد .

  د شد.در اين بخشنامه از زمان واريز وجه تا تحويل خودرو سود مشاركت و انصراف پرداخت نخواه :3نكته
  
  :شرايط عمومي بخشنامه  

  گيرد.به هر كد ملي فقط يك دستگاه خودرو تعلق مي .1
 باشد وماه مي 48 ساير خودروسازانشركت هاي ايران خودرو و  حداقل فاصله از آخرين خريد (ثبت نام يا تحويل خودرو) از .2

  امكان پذير نمي باشد. ساير خودروسازانثبت نام همزمان در 
متقاضيان داراي پالك انتظامي فعال (نصب برروي خودروهاي سواري با كاربري شخصي) ممنوع بوده، همچنين نام براي ثبت .3

 باشد.ارائه گواهينامه رانندگي حداقل پايه سوم معتبر (عدم انقضاي تاريخ اعتبار) الزامي مي

  .باشدانتقال امتياز و حقوق ناشي از انتخاب شدن در قرعه كشي به اشخاص ثالث ممنوع مي .4
هاي بانكي به متقاضي بايد در هنگام ثبت نام، شماره حساب (شماره شبا) مربوط به خود را معرفي نمايد و الزم است از كارت .5

 نام خود براي واريز وجه استفاده نمايد. 

  متقاضي باشد. فردتلفن همراه معرفي شده بايد به نام شماره  .6
 د.حقوقي ميسر نخواهد بو متقاضيانثبت نام براي  .7

بايست در مرحله واريز وجه، جهت انتخاب كد نمايندگي مطابق با استان محل سكونت (آدرس و كدپستي) فرد انتخاب شده، مي .8
 اقدام نمايد. 

گردد و ماه از زمان تحويل در صورت عدم مراجعه به نمايندگي براي دريافت سرويس اوليه باطل مي 5گارانتي خودرو پس از  .9
  كيلومتري خودرو نيز الزامي است. 1000نمايندگي كاركرد حداقل در مراجعه به 

 .وجود ندارد در قرارداد امكان صلح .10

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

 .انجام خواهد شد سامانه امتاصحت سنجي مندرجات سجلي و پستي بر اساس  .12

 

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

  واريز وجه صورت خواهد گرفت. مرحلهانتخاب رنگ خودرو پس از اعالم اسامي منتخبين و توسط مشتري در  .2
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 اعالم مقررات و استاندارد زيست محيطيو شخص ثالث برابر آخرين سقف قانوني ابالغ شده از بيمه  ي ثبت نامي،هاخودرو .3

، مشتري متعهد و در صورت افزايش قيمت بيمه شخص ثالث برخوردار خواهد بود ،در زمان تحويل خودروكشور  بر حاكم شده
  باشد.التفاوت ميمابهبه پرداخت 

باشد و در صورت تغيير يا اشتباه در آدرس و كدپستي بر عهده متقاضي مي،صحت كليه اطالعات درج شده خصوصًا كد ملي .4
 متقاضيتحويل و عدم شماره گذاري خودرو برعهده  تاخير در انندناشي از آن م احتمالي تبعات اطالعات ارائه شده كليه

 باشد.مي

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

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

 مراجعه با ميبايست محترم مشتري باشد، گذشته سكونت محل نشاني و فردياطالعات  روزرسانيهب تاريخ آخرين از يكسال

 از پس و نموده اقدام خود اطالعات آخرين يا ثبت و روزرسانيهب به نسبت https://sakha.epolice.irبه آدرس  سخا سامانه به

 ذكر به الزم .نمايد خود تحويل نام ثبت محل نمايندگي به را سخا سامانه در شده ثبت نشاني تصوير پست اداره توسط تائيد

 درستي به شماره گذاري نياز مورد اطالعات يا و نگردد ارائه نمايندگي به مشتري توسط سكونت احراز برگه زمانيكه تا است

 آنان به گذاري شماره عدم از ناشي تحويل در تاخير سود اينكه بر عالوه همچنين نشده باشد، خودرو پالك نمي گردد. ارائه

 .شد خواهد ايشان دريافت از خودرو نگهداري و پاركينگ هزينه گرفت، نخواهد تعلق

  درصد ساليانه 36در صورت بروز هرگونه تاخير احتمالي در تحويل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، معادل  .5
 قابل پرداخت خواهد بود.مطابق ضوابط درصد ماهانه)، خسارت تاخير به صورت روز شمار محاسبه و  3(

و ليكن پس از انعقاد  بوده ميسر (پنل كاربري)امكان انصراف از ثبت نام تا قبل از پايان مهلت ثبت نام از طريق سايت و ميز كار  .6
 قرارداد، مشتري به هيچ عنوان حق انصراف ندارد.

ارسالي از طريق شماره مذكور صورت  هايپيامك تماميباشد و مي 300096440مانه پيام كوتاه شركت ايران خودرو به شماره سا .7
 خواهد گرفت.

 ....../....../......مورخ  ....................كميته محترم خودرو شماره  .........................................اين بخشنامه بر مبناي مجوز صادره در  .8
 تنظيم گرديده است.
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  ساله مي باشند. 3داراي گارانتي  1400با مدل  * خودروهاي سورن پالس و رانا پالس
  * قيمت خودرو در فروش فوق العاده قطعي مي باشد.

  (كليك كنيد) فوق در سايت ايران خودرو معرفي شده است يهاها و تجهيزات خودروويژگي
  

   مشتري متعهد به پرداخت مابه التفاوت مي باشد.بيمه، ماليات و ساير الزامات قانوني، مبلغ در صورت افزايش  :1نكته 
نام در اقدام نمايند و از ثبت  sale.iranecar.com نشانيمتقاضيان خريد محصوالت ايران خودرو صرفاً از طريق سايت فروش اينترنتي به  :2نكته 
  مرحله واريز وجه در سايت اينترنتي ايران خودرو و پس از اعالم اسامي برندگان خواهد بود. مشابه، پرهيز نمايند. نشاني هايهاي غير معتبر و با سايت

 – فروش خودرو جدول شرايط فروش محصوالت قابل عرضه در اولين مرحله فروش فوق العاده در سامانه يكپارچه
  باشد)(مبالغ بر حسب ريال مي   1401ارديبهشت 

كد   شرح خودرو
قيمت مصوب   هاي قابل عرضه رنگ  خودرو

  فروش 

بهاي اشتراك طاليي 
ستاره پالس  تك

  اختياري
برنامه   مدل

  فروش
موعد 
  تحويل

  26031  2تيپ  206پژو 

خاكستري -آبي كاسپين 
قرمز دو پوششه  -سفيد  -
نقره  -مشكي -گيالسي -

  اي

1,501,754,000 31,000,000  

1401 

102708  

  ماهه 3

  26035  هاچ بك با سقف شيشه اي 3تيپ  206پژو 

خاكستري -آبي كاسپين 
دو پوششه قرمز  -سفيد  -
نقره  -مشكي -گيالسي -

  اي

1,813,615,000 31,000,000  102709  

 XU7P 35103سال سفارشي با موتور  پژو پارس
 –سفيد  -خاكستري 

  102710  34,600,000 1,850,029,000  مشكي

 TU5  28520پژو پارس 

خاكستري  -آبي رويال 
نقره  -مشكي  -سفيد  -

  اي
1,767,102,000 34,800,000  102711  

  60010  دستي سقف شيشه اي i207پژو 
خاكستري -آبي كاسپين 

قرمز دو پوششه   -سفيد  -
  نقره اي -مشكي -

2,363,445,000 34,200,000  102712  

 32301  تارا اتوماتيك

 -آبي كبود  -آبي رويال 
 -سفيد  -خاكستري 

  نقره اي -مشكي آبنوس 
4,157,864,000 53,500,000  102713  

 -خاكستري  -آبي كبود   70702  پالس توربوشارژ اتوماتيكدنا 
  102714  50,200,000 3,982,295,000  نقره اي -مشكي  -سفيد 

خاكستري  -آبي كبود   57519  )1400(مدل سورن پالس * 
  36,700,000 2,433,108,000  مشكي –سفيد  -متال 

1400 

102715  

  61015  )1400(مدل رانا پالس * 
-سفيد  -خاكستري 

نقره  -مشكي -گيالسي 
  اي

2,148,983,000 32,500,000  102716  
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كه مشتري تمايل به تغيير در سطح اشتراك طاليي يا صورت پيش فرض انتخاب شده است، در صورتي به  يك ستاره پالساشتراك طاليي اختياري  :3نكته
ها و مزاياي يضمن مطالعه ويژگ تواننداقدام نمايد. متقاضيان محترم مي مرحله واريز وجه تا قبل از تخصيص خودرواز  تواندحذف آن را داشته باشد مي

با آگاهي  ضمن برخورداري از حداكثر تخفيفات لحاظ شده، ،)WWW.096440.COMطالئي در سايت امداد خودرو (به آدرس:  اشتراكسطوح مختلف 
نمايند .(خدمات عمومي اشتراك طاليي ، پيوست ، اقدام طالئي به صورت نقدي يا اقساطي بدون بهره در هنگام تكميل وجه اشتراككامل نسبت به انتخاب 

  بخشنامه مي باشد)
  sale.iranecar.comمان فعال سازي اين بخشنامه بر روي سايت ز

  مي باشد 27/02/1140 شنبهسه  روز
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 ر سامانه يكپارچهد فروش فوق العاده محصوالت ايران خودرو اولين مرحلهموضوع: 
  )1401( ارديبهشت خانواده و جواني جمعيت  قانون حمايت ازويژه فروش خودرو 

   :اتوماسيونشماره نامه   داردنپيوست :   24/02/1401 تاريخ
 

 

  "در منزل ميسر است sale.iranecar.comبا عنايت به اهميت سالمت متقاضيان محترم، تاكيد مي گردد امكان ثبت نام از طريق سايت "
  با سالم و احترام

حمايت از خانواده و جواني  قانوندر راستاي ابالغ مشمول و حائز شرايط مي رساند  متقاضيانعموم اطالع ه ببدينوسيله 
از سوي مجلس شوراي اسالمي، براي مادراني كه فرزند دوم و مابعد آنها پس از تاريخ قانون  24/08/1400جمعيت در تاريخ 
  است.  شدهدستگاه از محصوالت ايران خودرو را به قيمت مصوب فراهم نام يكامكان ثبت ،اندمذكور متولد شده

كشي قرعهتخصيص خودرو در قالب باشد، شرايط فروش بيش از ظرفيت ، در اين بخشنامهدر صورتيكه تعداد متقاضيان مشمول 
يربط برسند، امكان ذهاي به تاييد سازمانشرايط آنها پذيرد و در غير اين صورت، براي تمامي مادران مشمول كه صورت مي

  گرديد.واريز وجه ميسر خواهد 
فروش فوق العاده عادي پيش فروش  با بخشنامه مشابهبصورت همزمان  بخشنامهاين كشي رساند قرعههمچنين به اطالع مي

شناسايي مادران حائز گردد، تا پس از يشود و اطالعات منتخبين طرح مذكور به سازمان ثبت احوال ارسال مانجام ميها 
  ، امكان واريز وجه براي ايشان ميسر گردد. شرايط

نيز  اندموفق به واريز وجه نشدهكه ويژه قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت هاي قبلي و منتخبين طرح مشمولين :1نكته
  اقدام نمايند. نامنسبت به ثبت sale.iranecar.comتوانند با مراجعه به سايت فروش اينترنتي مي

  باشد.ماهه مي 3بخشنامه حداكثر  و موعد تحويل محصوالت اين قيمت خودروها قطعي بوده در اين طرح: 2نكته
  قرار دهند. هموطنانيت ؤدر محل ر ،متقاضيان حائز شرايطبايست اين بخشنامه را براي اطالع بيشتر نمايندگان محترم مي :3نكته
  . هيچگونه وجهي واريز نخواهد نمودان مشمول از قرعه كشي، متقاضيقبل  :4نكته
انجام مي شود و  "مشاركت در توليد"و  "پيش فروش"به اطالع مي رساند ثبت نام اين بخشنامه همزمان با بخشنامه هاي  :5نكته

  .ثبت نام نمايند يك بخشنامه و فقط در يك خودروسازدر متقاضيان محترم فقط مي توانند 
  
  ثبت نام:  مهلتو شروع تاريخ 

ــوالتماهه)  3 (با موعد تحويل فوق العادهطرح فروش  ــركت ايران خودرو برخي محص ويژه قانون حمايت از خانواده و جواني  ش
پايان  شروع و تا 27/02/1401مورخ  نبهشسه  روزاز انتهاي بخشنامه مطابق جدول  ،با روش قرعه كشي)در صورت لزوم (، جمعيت

  .ادامه خواهد داشت به مدت يك هفته 03/03/1401 مورخشنبه سه  روز
  
 واريز وجه تا ثبت نام مراحل: 

  خود اقدام مي نمايد. انتخاب محصول مورد نظرنسبت به  sale.iranecar.comبا مراجعه به سايت متقاضي  :مرحله اول
توسط متقاضي(فروش فوق العاده، پيش فروش عادي، مشاركت در توليد) به مرحله ثبت  انتخاب نوع ثبت ناماز  : پسمرحله دوم

  اقدام مي نمايد. ايجاد/ويرايش پروفايلاطالعات هويتي هدايت شده و نسبت به 
  متقاضيان مي توانند قبل از انتخاب خودرو و روش فروش نيز نسبت به ايجاد پروفايل در سايت مذكور اقدام نمايند.نكته: 

را تأييد و پذيرش تبعات  24/08/1400زمان تولد فرزند دوم يا مابعد پس از تاريخ موضوع  محترم مي بايست متقاضي: ومسمرحله 
  ناشي از عدم ثبت اطالعات صحيح را تعهد نمايد.

 شود.كد پيگيري اختصاص داده مي مشمول طرح) (مادربه متقاضي  ،يند ثبت نامآپايان فر : درمچهارمرحله 
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  .گرددمي برگزار با حضور مراجع نظارتي نام وپس از پايان مهلت ثبت قرعه كشي مراسم ،در صورت لزوم :مپنجمرحله 
از استعالم جهت كشي قرعهروز پس از پايان  3حداكثر  )طرحمشمول  مادران(قرعه كشي منتخبينفهرست  ارسال  :مششمرحله 
  ذيربط صورت مي گيرد. عمراج

فروش طريق سايت از مراجع ذيصالح، ازدريافتي پاسخ از  پس ،)مادران مشمول طرح(قرعه كشيخبين تمناعالم  :مهفتمرحله 
انتخاب يا عدم  " ورود به سايت، از نتيجه قرعه كشيبايست با مي تقاضيم .ارسال پيامكيا و  sale.iranecar.com اينترنتي
 ).اعالم مي گرددزمان قرعه كشي نيز متعاقبا ( .گردد مطلع "انتخاب 

ايران فروش اينترنتي  خودرو را از طريق سايت كامل وجه روز3مهلتظرف بايست مي شدهو تأييد ب فرد منتخ :متهشمرحله 
  گردد.در صورت عدم واريز وجه،ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلقي مي .د نواريز نماي esale.ikco.irخودرو به آدرس: 

  
در هرمرحله تا قبل از تحويل  ) و اختصاصي ( شرايط عمومي خريداردر صورت مشاهده هرگونه  مغايرت در شرايط احراز  : 1نكته

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

  در اين بخشنامه از زمان واريز وجه تا تحويل خودرو سود مشاركت و انصراف پرداخت نخواهد شد. : 2نكته
  
  :شرايط عمومي بخشنامه  

كشي در اين بخشنامه، در قرعه واريز وجهو  ، انتخابدر صورت ثبت نامگيرد.به هر كد ملي فقط يك دستگاه خودرو تعلق مي .1
  شود.شركت داده نمي ،بعدي بخشنامه هايهمزمان و بخشنامه 

  .باشدانتقال امتياز و حقوق ناشي از انتخاب شدن در قرعه كشي به اشخاص ثالث ممنوع مي .2
  متقاضي باشد. فردتلفن همراه معرفي شده بايد به نام شماره  .3
بايست در مرحله واريز وجه، جهت انتخاب كد نمايندگي مطابق با استان محل سكونت (آدرس و كدپستي) فرد انتخاب شده، مي .4

 اقدام نمايد. 

گردد و ماه از زمان تحويل در صورت عدم مراجعه به نمايندگي براي دريافت سرويس اوليه باطل مي 5گارانتي خودرو پس از  .5
  كيلومتري خودرو نيز الزامي است. 1000در مراجعه به نمايندگي كاركرد حداقل 

 .وجود ندارد در قرارداد امكان صلح .6

 زمان كشور در بر حاكم و شده اعالم مقررات و زيست محيطي آخرين استاندارد ازبخشنامه  اين طريق از ارائه قابلي خودرو .7

 بود. خواهد برخوردار خودرو تحويل

 .انجام خواهد شد سامانه امتاصحت سنجي مندرجات سجلي و پستي بر اساس  .8

 امكان ثبت نام همزمان در ساير خودروسازان ميسر نيست. .9

 

  بخشنامه: اختصاصيشرايط  
 باشد.مشمولين اين طرح فقط مجاز به ثبت نام در يكي از شركتهاي خودروسازي مي .1

 بود. تحويل خودرو بر اساس اولويت بندي تعيين شده در قرعه كشي و ساير ضوابط ابالغي كميته خودرو خواهد .2

  واريز وجه صورت خواهد گرفت. مرحلهانتخاب رنگ خودرو پس از اعالم اسامي منتخبين و توسط مشتري در  .3



  

 ر سامانه يكپارچهد فروش فوق العاده محصوالت ايران خودرو اولين مرحلهموضوع: 
  )1401( ارديبهشت خانواده و جواني جمعيت  قانون حمايت ازويژه فروش خودرو 

   :اتوماسيونشماره نامه   داردنپيوست :   24/02/1401 تاريخ
 

 

و در  شخص ثالث برابر آخرين سقف قانوني ابالغ شده در زمان تحويل خودرو برخوردار خواهد بوداز بيمه  خودروي ثبت نامي، .4
 باشد.التفاوت ميپرداخت مابه، مشتري متعهد به صورت افزايش قيمت بيمه شخص ثالث

آدرس و كدپستي ،كليه اطالعات درج شده خصوصًا كد مليصحت و  24/08/1400اعالم تولد فرزند دوم يا مابعد، پس از تاريخ  .5
 تاخير در انندناشي از آن م احتمالي تبعات كليه ،باشد و در صورت تغيير يا اشتباه در اطالعات ارائه شدهبر عهده متقاضي مي

 باشد.مي متقاضيتحويل و عدم شماره گذاري خودرو برعهده 

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

 و بوده سكونتي و فردي اطالعات فاقد مذكور  سامانه در مشتري صورتيكه در شماره گذاري(سخا)،  سامانه در مشتريان
 محترم مشتري باشد، گذشته سكونت محل نشاني و اطالعات فردي روزرسانيهب تاريخ آخرين از يكسال از بيشتر يا

 اطالعات آخرين يا ثبت و روزرسانيهب به نسبت https://sakha.epolice.irبه آدرس  سخا سامانه به مراجعه با ميبايست

 نام ثبت محل نمايندگي به را سخا سامانه در شده ثبت نشاني تصوير پست اداره توسط تائيد از پس و نموده اقدام خود

 اطالعات يا و نگردد ارائه نمايندگي به مشتري توسط سكونت احراز برگه زمانيكه تا است ذكر به الزم .نمايد خود تحويل

 تحويل در تاخير سود اينكه بر عالوه همچنين باشد، خودرو پالك نمي گردد. نشده ارائه درستي به شماره گذاري نياز مورد

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

  درصد ساليانه 36معادل در صورت بروز هرگونه تاخير احتمالي در تحويل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد،  .6
 قابل پرداخت خواهد بود.مطابق ضوابط درصد ماهانه)، خسارت تاخير به صورت روز شمار محاسبه و  3(

واريز و ليكن پس از  ميسر بوده (پنل كاربري)امكان انصراف از ثبت نام تا قبل از پايان مهلت ثبت نام از طريق سايت و ميز كار  .7
 انصراف ندارد. ، مشتري به هيچ عنوان حقوجه

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

تنظيم  ...../...../.....مورخ  .....................كميته محترم خودرو شماره  ...............................اين بخشنامه بر مبناي مجوز صادره در  .9
 .گرديده است
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  ساله مي باشند. 3داراي گارانتي  1400با مدل  * خودروهاي سورن پالس و رانا پالس
  * قيمت خودرو در فروش فوق العاده قطعي مي باشد.

  (كليك كنيد) فوق در سايت ايران خودرو معرفي شده است يهاخودروها و تجهيزات ويژگي
  
  
  
  

جدول شرايط فروش محصوالت قابل عرضه در اولين مرحله فروش فوق العاده در سامانه يكپارچه فروش خودرو ويژه 
  باشد)(مبالغ بر حسب ريال مي  1401ارديبهشت  –قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت 

كد   شرح خودرو
  قيمت مصوب فروش   قابل عرضههاي  رنگ  خودرو

بهاي اشتراك طاليي 
ستاره پالس  تك

  اختياري
برنامه   مدل

  فروش
موعد 
  تحويل

  26031  2تيپ  206پژو 

خاكستري -آبي كاسپين 
قرمز دو پوششه  -سفيد  -

 -مشكي -گيالسي -
  نقره اي

1,501,754,000 31,000,000  

1401 

102717  

3 
  ماهه

  26035  شيشه ايهاچ بك با سقف  3تيپ  206پژو 

خاكستري -آبي كاسپين 
قرمز دو پوششه  -سفيد  -

 -مشكي -گيالسي -
  نقره اي

1,813,615,000 31,000,000  102718  

 XU7P 35103سال سفارشي با موتور  پژو پارس
 –سفيد  -خاكستري 

  102719  34,600,000 1,850,029,000  مشكي

 TU5  28520پژو پارس 

خاكستري  -آبي رويال 
نقره  -مشكي  -سفيد  -

  اي
1,767,102,000 34,800,000  102720  

  60010  دستي سقف شيشه اي i207پژو 
خاكستري -آبي كاسپين 

قرمز دو پوششه   -سفيد  -
  نقره اي -مشكي -

2,363,445,000 34,200,000  102721  

 32301  تارا اتوماتيك

آبي كبود  -آبي رويال 
 -سفيد  -خاكستري  -

  نقره اي -مشكي آبنوس 
4,157,864,000 53,500,000  102722  

 -خاكستري  -آبي كبود   70702  دنا پالس توربوشارژ اتوماتيك
  102723  50,200,000 3,982,295,000  نقره اي -مشكي  -سفيد 

خاكستري  -آبي كبود   57519  )1400(مدل سورن پالس * 
  36,700,000 2,433,108,000  مشكي –سفيد  -متال 

1400 

102724  

  61015  )1400(مدل رانا پالس * 
-سفيد  -خاكستري 

نقره  -مشكي -گيالسي 
  اي

2,148,983,000 32,500,000  102725  
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   مشتري متعهد به پرداخت مابه التفاوت مي باشد.بيمه، ماليات و ساير الزامات قانوني، مبلغ در صورت افزايش  :1 نكته 
نام در اقدام نمايند و از ثبت sale.iranecar.com نشانيصرفاً از طريق سايت فروش اينترنتي به متقاضيان خريد محصوالت ايران خودرو  :2نكته 
  مرحله واريز وجه در سايت اينترنتي ايران خودرو و پس از اعالم اسامي برندگان خواهد بود. هاي غير معتبر و با آدرس مشابه، پرهيز نمايند.سايت
كه مشتري تمايل به تغيير در سطح اشتراك طاليي يا صورت پيش فرض انتخاب شده است، در صورتي به  يك ستاره پالساشتراك طاليي اختياري  :3نكته

ها و مزاياي يضمن مطالعه ويژگ تواننداقدام نمايد. متقاضيان محترم مي مرحله واريز وجه تا قبل از تخصيص خودرواز  تواندحذف آن را داشته باشد مي
با آگاهي  ضمن برخورداري از حداكثر تخفيفات لحاظ شده، ،)WWW.096440.COMطالئي در سايت امداد خودرو (به آدرس:  اشتراكسطوح مختلف 

ت عمومي اشتراك طاليي ، پيوست نمايند .(خدما، اقدام طالئي به صورت نقدي يا اقساطي بدون بهره در هنگام تكميل وجه اشتراككامل نسبت به انتخاب 
  بخشنامه مي باشد)

  
   sale.iranecar.comمان فعال سازي اين بخشنامه بر روي سايت ز

 مي باشد 27/02/1140 نبهسه ش روز
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 در سامانه يكپارچه محصوالت شركت ايران خودرومشاركت در توليد  طرحمرحله اولين  موضوع:
  )1401ارديبهشت فروش خودرو (

   اتوماسيون:شماره نامه   داردن پيوست :  24/02/1401تاريخ :

 

 

  "در منزل ميسر است sale.iranecar.com تاكيد مي گردد امكان ثبت نام از طريق سايت ،محترم متقاضيانبا عنايت به اهميت سالمت "
    
  با سالم و احترام  

برخي  طرح فروش مشاركت در توليدحترم و نمايندگيهاي مجاز مي رساند شرايط بدينوسيله به اطالع كليه مشتريان م      
  شركت ايران خودرو به شرح ذيل اعالم مي گردد.از محصوالت 

انتخاب نشده اند، مي توانند در اين طرح با شرايط زير ثبت نام  خودروسازانمتقاضياني كه در قرعه كشي هاي قبلي         
  نمايند.

  در اين طرح قيمت خودرو مطابق قيمت زمان تحويل مندرج در قرارداد خواهد بود.       
توانند با مراجعه به سايت فروش اينترنتي اند نيز، ميهاي قبلي كه موفق به واريز وجه نشدهانتخاب شدگان درطرح :1هنكت 

sale.iranecar.com اقدام نمايند. نامنسبت به انجام مجدد ثبت  
  نمايندگان محترم مي بايست اين بخشنامه را براي اطالع بيشتر در محل رويت مشتريان قرار دهند.:2نكته
   .قبل از قرعه كشي، متقاضي هيچگونه وجهي واريز نخواهد نمود :3نكته
همزمان انجام مي شود و  پيش فروشبه اطالع مشتريان محترم مي رساند ثبت نام اين بخشنامه با بخشنامه فروش فوري و  :4نكته 

  .ثبت نام نمايد و فقط در يك خودروساز مشتري فقط مي تواند در يك بخشنامه
  

  :تاريخ شروع و مهلت ثبت نام 

 سه شنبه روزاز  ذيلجدول  مطابق) در صورت لزوم( با روش قرعه كشي محصوالت عرضه شدهام در طرح مشاركت درتوليد ثبت ن  
  ادامه خواهد داشت. 03/03/1401مورخ سه شنبه  روزپايان شروع و تا   27/02/1401 مورخ

  
 تا واريز وجه ثبت نام  مراحل: 

  خود اقدام مي نمايد. انتخاب محصول مورد نظرنسبت به  sale.iranecar.comبا مراجعه به سايت متقاضي  :مرحله اول
توسط متقاضي(فروش فوق العاده، پيش فروش عادي، مشاركت در توليد) به مرحله ثبت  انتخاب نوع ثبت نامپس از : مرحله دوم

  اقدام مي نمايد. ايجاد/ويرايش پروفايلاطالعات هويتي هدايت شده و نسبت به 
  متقاضيان مي توانند قبل از انتخاب خودرو و روش فروش نيز نسبت به ايجاد پروفايل در سايت مذكور اقدام نمايند.نكته: 
 شود. در پايان فرآيند ثبت نام به فرد متقاضي كد پيگيري اختصاص داده مي :مرحله سوم

  گردد.با حضور مراجع نظارتي برگزار مي نام وپس از پايان مهلت ثبت مراسم قرعه كشي :مرحله چهارم
و ارسال  sale.iranecar.comنام از طريق سايت فروش اينترنتي پس از پايان ثبت كشيفهرست منتخبين قرعه :مرحله پنجم

نام خود (انتخاب يا عدم انتخاب در قرعه كشي) مطلع بايست با مراجعه به سايت از وضعيت ثبتمي تقاضيگردد و مپيامك اعالم مي
  ).زمان قرعه كشي نيز متعاقبا اعالم مي گردد( گردد.

پرداخت علي الحساب خودرو را از طريق سايت فروش اينترنتي محصوالت مبلغ پيش  روز 3ظرف مهلت فرد انتخاب شده : مرحله ششم
واريز مي نمايد، در صورت عدم واريز كامل پيش پرداخت علي الحساب خودرو، ثبت نام  esale.ikco.irايران خودرو به نشاني 

  گردد.متقاضي كان لم يكن تلقي مي
  



  

 در سامانه يكپارچه محصوالت شركت ايران خودرومشاركت در توليد  طرحمرحله اولين  موضوع:
  )1401ارديبهشت فروش خودرو (

   اتوماسيون:شماره نامه   داردن پيوست :  24/02/1401تاريخ :

 

 

  در صورت مشاهده هرگونه  مغايرت در شرايط احراز متقاضي ( شرايط عمومي و اختصاصي ) در هرمرحله تا قبل از تحويل  :1 نكته
روز به شماره شباي معرفي شده، مسترد  20شود و وجه مشتري حداكثر ظرف مدت خودرو، ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلقي مي

  خودرو متوجه شركت نخواهد بود. گردد و هيچگونه مسئوليتي از بابت تحويلمي
متقاضياني كه فاقد هر يك از شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در بخشنامه ( مثال دارا بودن پالك فعال انتظامي نصب شده  :2نكته 

تاريخ اعتبار) و ... باشند، در صورت اقدام به  انقضايبرروي خودروهاي سواري با كاربري شخصي) يا فاقد گواهينامه رانندگي معتبر ( 
هاي فروش آتي محصوالت شركت نام درتمامي طرح سال از ثبت 3ضمن كان لم يكن تلقي شدن ثبت نام ايشان، به مدت  ثبت نام

  ايران خودرو محروم خواهند شد .
  

 شرايط عمومي بخشنامه :  
  گيرد.ميبه هر كد ملي فقط يك دستگاه خودرو تعلق  .1
ماه مي باشد.  48 ساير خودروسازانشركت هاي ايران خودرو و  حداقل فاصله از آخرين خريد (ثبت نام يا تحويل خودرو) از .2

  امكان پذير نمي باشد. ساير خودروسازاننام همزمان در همچنين ثبت
كاربري شخصي) ممنوع بوده، همچنين نام براي متقاضيان داراي پالك انتظامي فعال (نصب برروي خودروهاي سواري با ثبت .3

 باشد.ارائه گواهينامه رانندگي حداقل پايه سوم معتبر (و داراي تاريخ اعتبار) الزامي مي

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

 هاي بانكي به نام خود استفاده نمايد. كارت

  شماره تلفن همراه معرفي شده بايد به نام فرد متقاضي باشد. .6
 ثبت نام براي مشتريان حقوقي ميسر نخواهد بود. .7

يندگي مطابق با استان محل سكونت (آدرس و بايست در مرحله واريز وجه، جهت انتخاب كد نمافرد انتخاب شده، مي .8
 كدپستي) اقدام نمايد. 

 .صورت وكالتى مطابق با مصوبات كميته خودرو وجود نداردحتي به  خودروو نقل و انتقال  در قرارداد امكان صلح .9

 بر حاكم و شده اعالم مقررات و براساس آخرين استاندارد زيست محيطي بخشنامه، اين طريق از ارائه قابل خودروهاي .10

 بود. خواهد برخوردار خودرو، تحويل كشور در زمان

گردد و ماه از زمان تحويل در صورت عدم مراجعه به نمايندگي براي دريافت سرويس اوليه باطل مي 5گارانتي خودرو پس از  .11
 كيلومتري خودرو نيز الزامي است. 1,000در مراجعه به نمايندگي كاركرد حداقل 

 .انجام خواهد شد سامانه امتاصحت سنجي مندرجات سجلي و پستي بر اساس  .12

 

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

  خواهد بود. پيش پرداخت علي الحساب وجهانتخاب رنگ خودرو توسط مشتري، در زمان واريز  .2
 از بيمه شخص ثالث برابر آخرين سقف قانوني ابالغ شده در زمان تحويل خودرو برخوردار خواهد بود. خودروي ثبت نامي، .3



  

 در سامانه يكپارچه محصوالت شركت ايران خودرومشاركت در توليد  طرحمرحله اولين  موضوع:
  )1401ارديبهشت فروش خودرو (

   اتوماسيون:شماره نامه   داردن پيوست :  24/02/1401تاريخ :

 

 

باشد و در صورت تغيير يا اشتباه صحت كليه اطالعات درج شده خصوصًا كد ملي،آدرس و كدپستي بر عهده متقاضي مي .4
احتمالي ناشي از آن مانند تاخير در تحويل و عدم شماره گذاري خودرو برعهده متقاضي در اطالعات ارائه شده كليه تبعات 

 باشد.مي

در صورت بروز هرگونه تاخير احتمالي در تحويل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، خسارت تاخير به صورت روز شمار  .5
 اخت خواهد بود.محاسبه و در بازه زماني مطابق ضوابط قابل پرددرصد ساليانه)  12(

خودرو را به ساير متقاضيان تحويل دهد و نوبت تواند درصورت عدم تكميل وجه دعوتنامه در بازه زماني مجاز، شركت مي .6
مشتري را به موعد ديگري موكول نمايد. نوع و قيمت خودروي قابل تحويل به اين دسته از مشتريان در بخشنامه هاي 

 .آتي مشخص مي گردد

س از امضاي قرارداد في مابين با مشتري بر حسب ضرورت ويا الزامات قانوني و يا لزوم رعايت استانداردهاي در صورتي كه پ .7
اجباري، شركت ملزم به نصب تجهيزات و يا لوازم اضافي(آپشن) بر روي خودرو گردد و يا تغييري در برخي از قطعات 

هاي اجرايي قانوني كميل وجه براساس ضوابط و آيين نامهخودرو ايجاد شود، ضمن اطالع رساني مراتب مذكور،دعوتنامه ت
 حمايت از مصرف كنندگان خودرو صادر خواهد شد.

امكان پذير  ( پنل كاربري)از طريق سايت و ميز كار مشتري اوليه نام پايان مهلت ثبتتا قبل از  از ثبت نام، امكان انصراف .8
 باشد.مي

هاي ارسالي از طريق شماره مذكور باشد و كليه پيامكمي 300096440شماره سامانه پيام كوتاه شركت ايران خودرو به  .9
 صورت خواهد گرفت.

  
 : قيمت خودرو و نحوه پرداخت  

فرد منتخب  برگزاري قرعه كشي و اعالم اسامي،پس از  قيمت خودرو مطابق قيمت زمان تحويل مندرج در قرارداد خواهد بود.
  esale.ikco.irبه نشاني  ايران خودرو سايت فروش اينترنتي محصوالتطريق مبلغ پيش پرداخت علي الحساب خودرو را از 

هاي قانوني تعيين و دريافت نمايد. الباقي وجه خودرو در زمان ارسال دعوتنامه با لحاظ هزينهمي يك واريز شمارهمطابق جدول 
 گردد.مي

  1401ارديبهشت  –محصوالت ايران خودرو در سامانه يكپارچه فروش خودرو  طرح مشاركت در توليدجدول 

   در اين طرح قيمت خودرو مطابق قيمت زمان تحويل مندرج در قرارداد خواهد بود* 

كالس   خودرو
  خودرو

 مبلغ  پيش پرداخت 
موعد   برنامه فروش  رنگ هاي قابل عرضه  (ريال) علي الحساب

  تحويل

 1,273,820,000  322 تارا دستي
خاكستري  -آبي كبود  -آبي رويال 

 نقره اي -مشكي آبنوس  -

-102826-102822-102818-102814
-102842-102838-102834-102830

102846 

تير الي 
  اسفند

 1402  
  

 1,662,692,000  323 اتوماتيكتارا 
خاكستري  -آبي كبود  -آبي رويال 

 نقره اي -مشكي آبنوس  -

-102827-102823-102819-102815
-102843-102839-102835-102831

102847 

توربوشارژ دستي با دنا پالس 
 سرعته و فرمان برقي 6گيربكس 

 مشكي –سفيد  -خاكستري  1,442,386,000  704

-102828-102824-102820-102816
-102844-102840-102836-102832

102848 

 1,592,919,000  707  دنا پالس توربوشارژ اتوماتيك
نقره  -مشكي  -سفيد  -خاكستري 

 اي

102817- -102833-102829-102825-102821
102849-102845-102841-102837  



  

 در سامانه يكپارچه محصوالت شركت ايران خودرومشاركت در توليد  طرحمرحله اولين  موضوع:
  )1401ارديبهشت فروش خودرو (

   اتوماسيون:شماره نامه   داردن پيوست :  24/02/1401تاريخ :

 

 

  
  كنيد)(كليك ويژگي ها و تجهيزات خودروي فوق در سايت ايران خودرو

 

  مبالغ پيش پرداخت در اين بخشنامه، كمتر از پنجاه درصد قيمت فعلي خودرو مي باشد . توجه :
  

  
  
  
  
  

  
   .س توربوشارژ دستي نصب خواهد شدت دنا پالمحترم ميرساند گيربكس شش سرعته به زودي بر روي محصوالع مشتريان البه اط *

  .مي باشد از شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران ستاره كيفي 5داراي امتياز  "س توربوشارژ اتوماتيكدنا پال"ي خودرو **
  

  باشدبخشنامه در رهن نميسند خودروهاي واگذار شده از طريق اين  :1  نكته

در )تعويض رايگان  روغن، فيلتر روغن و فيلتر هوا در دو مرحله(خدمات عمومي +  يك ستاره پالسيي اختياري طال كارت :2نكته 
يي يا الدر صورتي كه مشتري تمايل به تغيير در سطح كارت ط ،انتخاب شده استصورت پيش فرض  به زمان تكميل وجه دعوتنامه

  )خدمات عمومي اشتراك طاليي ، پيوست بخشنامه مي باشد. (تواند قبل از تكميل وجه اقدام نمايد مي را داشته باشدحذف آن 

   امكان تغيير شرايط ثبت نام  ،پس از فرا رسيدن موعد تحويل خودرو، در صورت اعالم شركت ايران خودرو و تمايل مشتري :3نكته 
 (تمديد موعد تحويل) وجود خواهد داشت.

  
 sale.iranecar.comزمان فعال سازي اين بخشنامه بر روي سايت 

  مي باشد. 20/1140 /27 مورخ سه شنبه روز
  

 و انصراف در طرح مشاركت در توليد  سود مشاركت

  1402آذر تا اسفند   1402تير تا آبان   / موعد تحويل سود
6%  سود مشاركت  %9  
3% سود انصراف  %6  



  

 در سامانه يكپارچه محصوالت شركت ايران خودرومشاركت در توليد  طرحمرحله اولين  موضوع:
  )1401ارديبهشت فروش خودرو (

   اتوماسيون:شماره نامه   داردن پيوست :  24/02/1401تاريخ :

 

 

 



  

در سامانه يكپارچه  محصوالت شركت ايران خودرومشاركت در توليد طرح مرحله اولين  موضوع:
  ) 1401ارديبهشت ( قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيتويژه فروش خودرو 

   شماره نامه اتوماسيون:  داردن پيوست :  24/02/1401تاريخ :

 

 

  "در منزل ميسر است sale.iranecar.com تاكيد مي گردد امكان ثبت نام از طريق سايت ،محترم متقاضيانبا عنايت به اهميت سالمت "
    
  با سالم و احترام  

از سوي مجلس  24/08/1400حمايت از خانواده و جواني جمعيت در تاريخ  قانوندر راستاي ابالغ رساند اطالع ميبه           
اند، در برخي شوراي اسالمي،  امكان ثبت نام براي مادراني كه فرزند دوم و مابعد آنها پس از تاريخ قانون مذكور متولد شده

  فراهم شده است. sale.iranecar.com محصوالت ايران خودرو از طريق سايت
انتخاب نشده اند، مي توانند در اين طرح با شرايط زير ثبت  سازانمتقاضياني كه در قرعه كشي هاي قبلي خودرو        

  نام نمايند.
شود )، انجام مي(فروش فوري / پيش فروش بصورت همزمان با بخشنامه مشابه رساند ثبت نام اين بخشنامههمچنين به اطالع مي  

گردد، تا پس از شناسايي مادران حائز شرايط، امكان واريز وجه و اطالعات منتخبين طرح مذكور به سازمان ثبت احوال ارسال مي
  ثبت نام نمايند.و فقط در يك خودروساز براي ايشان ميسر گردد. مشتريان فقط مي توانند در يكي از بخشنامه ها 

  
  خودرو مطابق قيمت زمان تحويل مندرج در قرارداد خواهد بود. در اين طرح قيمت       

توانند با مراجعه به سايت فروش اينترنتي مي اند نيزهاي قبلي كه موفق به واريز وجه نشدهانتخاب شدگان درطرح :1هنكت 
sale.iranecar.com اقدام نمايند. نامنسبت به انجام مجدد ثبت  

  بايست اين بخشنامه را براي اطالع بيشتر در محل رويت مشتريان قرار دهند.نمايندگان محترم مي :2نكته
   .قبل از قرعه كشي، متقاضي هيچگونه وجهي واريز نخواهد نمود :3نكته
همزمان انجام مي شود و  پيش فروشبه اطالع مشتريان محترم مي رساند ثبت نام اين بخشنامه با بخشنامه فروش فوري و  :4نكته 

  .ثبت نام نمايد و فقط در يك خودروساز مشتري فقط مي تواند در يك بخشنامه
  

  :تاريخ شروع و مهلت ثبت نام 

سه شنبه  روزاز  ذيلمطابق جدول  )در صورت لزوم(با روش قرعه كشي  محصوالت عرضه شدهام در طرح مشاركت درتوليد ثبت ن  
  ادامه خواهد داشت.  03/03/1401مورخ سه شنبه  روزپايان شروع و تا   27/02/1401 مورخ

 
 تا واريز وجه ثبت نام  مراحل: 

  خود اقدام مي نمايد. انتخاب محصول مورد نظرنسبت به  sale.iranecar.comبا مراجعه به سايت متقاضي  :مرحله اول
توسط متقاضي(فروش فوق العاده، پيش فروش عادي، مشاركت در توليد) به مرحله ثبت  انتخاب نوع ثبت نامپس از : مرحله دوم

  اقدام مي نمايد. ايجاد/ويرايش پروفايلاطالعات هويتي هدايت شده و نسبت به 
  متقاضيان مي توانند قبل از انتخاب خودرو و روش فروش نيز نسبت به ايجاد پروفايل در سايت مذكور اقدام نمايند.نكته: 
را تأييد و پذيرش تبعات  24/08/1400زمان تولد فرزند دوم يا مابعد پس از تاريخ موضوع  محترم مي بايست : متقاضيمرحله سوم

  ناشي از عدم ثبت اطالعات صحيح را تعهد نمايد.
 شود.كد پيگيري اختصاص داده ميمشمول طرح)  (مادربه متقاضي  ،پايان فرآيند ثبت نام : درمرحله چهارم

  گردد.برگزار مي با حضور مراجع نظارتي نام وپس از پايان مهلت ثبت مراسم قرعه كشيصورت لزوم،  : درمرحله پنجم



  

در سامانه يكپارچه  محصوالت شركت ايران خودرومشاركت در توليد طرح مرحله اولين  موضوع:
  ) 1401ارديبهشت ( قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيتويژه فروش خودرو 

   شماره نامه اتوماسيون:  داردن پيوست :  24/02/1401تاريخ :

 

 

كشي جهت استعالم از روز پس از پايان قرعه 3فهرست منتخبين قرعه كشي(مادران مشمول طرح) حداكثر  ارسال  :مرحله ششم
  ذيربط صورت مي گيرد. مراجع

فروش طريق سايت پاسخ دريافتي از مراجع ذيصالح، ازاز  پس )،مادران مشمول طرح(قرعه كشيمنتخبين  : اعالممرحله هفتم
انتخاب يا عدم  "بايست با ورود به سايت، از نتيجه قرعه كشي متقاضي ميو يا ارسال پيامك.  sale.iranecar.comاينترنتي 

 ).مي گرددزمان قرعه كشي نيز متعاقبا اعالم ( .گردد مطلع "انتخاب 

پرداخت علي الحساب خودرو را از طريق سايت فروش اينترنتي مبلغ پيش  روز 3ظرف مهلت فرد انتخاب شده : مرحله هشتم
واريز مي نمايد، در صورت عدم واريز كامل پيش پرداخت علي الحساب خودرو،  esale.ikco.irمحصوالت ايران خودرو به نشاني 

  گردد.ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلقي مي
  در صورت مشاهده هرگونه  مغايرت در شرايط احراز متقاضي ( شرايط عمومي و اختصاصي ) در هرمرحله تا قبل از تحويل  : 1 نكته

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

  

 شرايط عمومي بخشنامه :  
 گيرد.به هر كد ملي فقط يك دستگاه خودرو تعلق مي .1

  .امكان پذير نمي باشدنام همزمان در ساير خودروسازان ثبت .2
  باشد.انتقال امتياز و حقوق ناشي از انتخاب شدن در قرعه كشي به اشخاص ثالث ممنوع مي .3
شبا) مربوط به خود را معرفي نمايد و براي واريز وجه، الزم است از  .4 شماره  شماره حساب ( متقاضي بايد در هنگام ثبت نام، 

 هاي بانكي به نام خود استفاده نمايد. كارت

  شماره تلفن همراه معرفي شده بايد به نام فرد متقاضي باشد. .5
 ثبت نام براي مشتريان حقوقي ميسر نخواهد بود. .6

بايست در مرحله واريز وجه، جهت انتخاب كد نمايندگي مطابق با استان محل سكونت (آدرس و فرد انتخاب شده، مي .7
 كدپستي) اقدام نمايد. 

 .صورت وكالتى مطابق با مصوبات كميته خودرو وجود نداردحتي به  خودروال و نقل و انتق در قرارداد امكان صلح .8

 بر حاكم و شده اعالم مقررات و براساس آخرين استاندارد زيست محيطي بخشنامه، اين طريق از ارائه قابل خودروهاي .9

 بود. خواهد برخوردار خودرو، تحويل كشور در زمان

گردد و تحويل در صورت عدم مراجعه به نمايندگي براي دريافت سرويس اوليه باطل ميماه از زمان  5گارانتي خودرو پس از  .10
 كيلومتري خودرو نيز الزامي است. 1,000در مراجعه به نمايندگي كاركرد حداقل 

 .دانجام خواهد ش سامانه امتاصحت سنجي مندرجات سجلي و پستي بر اساس  .11

 

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

  خواهد بود. پيش پرداخت علي الحساب وجهانتخاب رنگ خودرو توسط مشتري، در زمان واريز  .2
 از بيمه شخص ثالث برابر آخرين سقف قانوني ابالغ شده در زمان تحويل خودرو برخوردار خواهد بود. خودروي ثبت نامي، .3



  

در سامانه يكپارچه  محصوالت شركت ايران خودرومشاركت در توليد طرح مرحله اولين  موضوع:
  ) 1401ارديبهشت ( قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيتويژه فروش خودرو 

   شماره نامه اتوماسيون:  داردن پيوست :  24/02/1401تاريخ :

 

 

صحت كليه اطالعات درج شده خصوصًا كد ملي،آدرس و و  24/08/1400اعالم تولد فرزند دوم يا مابعد، پس از تاريخ  .4
ناشي از آن  احتمالي كليه تبعات ،اطالعات ارائه شدهباشد و در صورت تغيير يا اشتباه در كدپستي بر عهده متقاضي مي

 باشد.مي متقاضيتاخير در تحويل و عدم شماره گذاري خودرو برعهده  انندم

در صورت بروز هرگونه تاخير احتمالي در تحويل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، خسارت تاخير به صورت روز شمار  .5
 ازه زماني مطابق ضوابط قابل پرداخت خواهد بود.محاسبه و در بدرصد ساليانه)  12(

خودرو را به ساير متقاضيان تحويل دهد و نوبت تواند درصورت عدم تكميل وجه دعوتنامه در بازه زماني مجاز، شركت مي .6
مشتري را به موعد ديگري موكول نمايد. نوع و قيمت خودروي قابل تحويل به اين دسته از مشتريان در بخشنامه هاي 

 .تي مشخص مي گرددآ

در صورتي كه پس از امضاي قرارداد في مابين با مشتري بر حسب ضرورت ويا الزامات قانوني و يا لزوم رعايت استانداردهاي  .7
اجباري، شركت ملزم به نصب تجهيزات و يا لوازم اضافي(آپشن) بر روي خودرو گردد و يا تغييري در برخي از قطعات 

هاي اجرايي قانوني اطالع رساني مراتب مذكور،دعوتنامه تكميل وجه براساس ضوابط و آيين نامهخودرو ايجاد شود، ضمن 
 حمايت از مصرف كنندگان خودرو صادر خواهد شد.

امكان پذير  ( پنل كاربري)از طريق سايت و ميز كار مشتري اوليه نام پايان مهلت ثبتتا قبل از  از ثبت نام، امكان انصراف .8
 باشد.مي

هاي ارسالي از طريق شماره مذكور باشد و كليه پيامكمي 300096440ه پيام كوتاه شركت ايران خودرو به شماره سامان .9
 صورت خواهد گرفت.

  
 : قيمت خودرو و نحوه پرداخت  

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

هاي قانوني تعيين و دريافت نمايد. الباقي وجه خودرو در زمان ارسال دعوتنامه با لحاظ هزينهمي يك واريز شمارهمطابق جدول 
  گردد.مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

در سامانه يكپارچه  محصوالت شركت ايران خودرومشاركت در توليد طرح مرحله اولين  موضوع:
  ) 1401ارديبهشت ( قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيتويژه فروش خودرو 

   شماره نامه اتوماسيون:  داردن پيوست :  24/02/1401تاريخ :

 

 

ويزه طرح حمايت از محصوالت ايران خودرو در سامانه يكپارچه فروش خودرو  توليدطرح مشاركت در جدول 
  1401ارديبهشت  –خانواده و جواني جمعيت 

  

   در اين طرح قيمت خودرو مطابق قيمت زمان تحويل مندرج در قرارداد خواهد بود* 
  

  (كليك كنيد)ويژگي ها و تجهيزات خودروي فوق در سايت ايران خودرو
 

  مبالغ پيش پرداخت در اين بخشنامه، كمتر از پنجاه درصد قيمت فعلي خودرو مي باشد . توجه :
  

  
  
  
  
  

  
   .س توربوشارژ دستي نصب خواهد شدت دنا پالع مشتريان محترم ميرساند گيربكس شش سرعته به زودي بر روي محصوالالبه اط *

  .باشد مي از شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران ستاره كيفي 5داراي امتياز  "س توربوشارژ اتوماتيكدنا پال"ي خودرو **
  

  باشدسند خودروهاي واگذار شده از طريق اين بخشنامه در رهن نمي :1  نكته

در )تعويض رايگان  روغن، فيلتر روغن و فيلتر هوا در دو مرحله(خدمات عمومي +  يك ستاره پالسيي اختياري طال كارت :2نكته 
يي يا الكه مشتري تمايل به تغيير در سطح كارت طدر صورتي  ،خاب شده استانتصورت پيش فرض  به زمان تكميل وجه دعوتنامه

  )خدمات عمومي اشتراك طاليي ، پيوست بخشنامه مي باشد. (تواند قبل از تكميل وجه اقدام نمايد مي را داشته باشدحذف آن 

   امكان تغيير شرايط ثبت نام  ،پس از فرا رسيدن موعد تحويل خودرو، در صورت اعالم شركت ايران خودرو و تمايل مشتري :3نكته 

كالس   خودرو
  خودرو

 مبلغ  پيش پرداخت 
موعد   برنامه فروش  رنگ هاي قابل عرضه  (ريال) علي الحساب

  تحويل

 1,273,820,000  322 تارا دستي
 -خاكستري  -آبي كبود  -آبي رويال 

 نقره اي -مشكي آبنوس 

102850-102854-102858-102862-
102866-102870-102874-102878-

102882  

تير الي 
  اسفند

 1402  
  

 1,662,692,000  323 تارا اتوماتيك
 -خاكستري  -آبي كبود  -آبي رويال 

 نقره اي -مشكي آبنوس 

102851-102855-102859-102863-
102867-102871-102875-102879-

102883 

توربوشارژ دستي با دنا پالس 
 سرعته و فرمان برقي 6گيربكس 

 مشكي –سفيد  -خاكستري  1,442,386,000  704

102852-102856-102860-102864-
102868-102872-102876-102880-

102884  

 نقره اي -مشكي  -سفيد  -خاكستري  1,592,919,000  707  دنا پالس توربوشارژ اتوماتيك

-102865-102861-102857-102853
-102881-102877-102873-102869

102885 

 و انصراف در طرح مشاركت در توليد  سود مشاركت

  1402آذر تا اسفند   1402تير تا آبان   / موعد تحويل سود
6%  مشاركتسود   %9  

3% سود انصراف  %6  



  

در سامانه يكپارچه  محصوالت شركت ايران خودرومشاركت در توليد طرح مرحله اولين  موضوع:
  ) 1401ارديبهشت ( قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيتويژه فروش خودرو 

   شماره نامه اتوماسيون:  داردن پيوست :  24/02/1401تاريخ :

 

 

  (تمديد موعد تحويل) وجود خواهد داشت.
  sale.iranecar.com سايتزمان فعال سازي اين بخشنامه بر روي 

  مي باشد. 20/1140 /27 مورخ سه شنبه روز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

در سامانه يكپارچه  محصوالت شركت ايران خودرومشاركت در توليد طرح مرحله اولين  موضوع:
  ) 1401ارديبهشت ( قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيتويژه فروش خودرو 

   شماره نامه اتوماسيون:  داردن پيوست :  24/02/1401تاريخ :

 

 

 



  

(طرح فروش خودرو در سامانه يكپارچه محصوالت ايران خودرو پيش فروشاولين مرحله موضوع: 
  1401ارديبهشت -عادي)

   :شماره نامه اتوماسيون  ندارد پيوست :  24/02/1401تاريخ 
 

 

  "در منزل ميسر است sale.iranecar.com تاكيد مي گردد امكان ثبت نام از طريق سايت ،محترم متقاضيانبا عنايت به اهميت سالمت "
  با سالم و احترام

شركت  برخي از محصوالترايط پيش فروش شرساند هاي مجاز ميبدينوسيله به اطالع عموم متقاضيان محترم و نمايندگي          
  اعالم مي گردد.به شرح ذيل  ماهه) 12(حداكثربا موعد تحويل  ايران خودرو

  نام نمايند.       اين طرح با شرايط ذيل ثبت توانند دراند، ميانتخاب نشده سازانهاي قبلي خودروكشيمتقاضياني كه در قرعه
  در اين طرح قيمت خودرو مطابق قيمت زمان تحويل مندرج در قرارداد خواهد بود.

به توانند با مراجعه به سايت فروش اينترنتي مي، نيز اندهاي قبلي كه موفق به واريز وجه نشدهطرحمنتخبين برندگان و  :1نكته
  اقدام نمايند. نامنسبت به ثبت مراجعه و sale.iranecar.comآدرس 
  بايست اين بخشنامه را براي اطالع بيشتر در محل رويت مشتريان قرار دهند.نمايندگان محترم مي :2نكته
  . قبل از قرعه كشي، متقاضي هيچگونه وجهي واريز نخواهد نمود :3نكته
به اطالع مشتريان محترم مي رساند ثبت نام اين بخشنامه با بخشنامه فروش فوري و مشاركت در توليد همزمان انجام مي  :4نكته 

  .ثبت نام نمايد و فقط در يك خودروساز در يك بخشنامهفقط مي تواند شود و مشتري 
  
  :تاريخ شروع و مهلت ثبت نام 

و مطابق  (با روش قرعه كشي) ايران خودروشركت  محصوالتبرخي ماهه)  12حداكثر  با موعد تحويل( طرح پيش فروش عادي      
   ادامه خواهد داشت. 03/03/1401مورخ  سه شنبه روز پايان شروع و تا 27/02/1401 مورخ  سه شنبهجدول ذيل از روز 

  
 تا واريز وجه ثبت نام  مراحل: 

 

  خود اقدام مي نمايد. انتخاب محصول مورد نظرنسبت به  sale.iranecar.comبا مراجعه به سايت متقاضي  :مرحله اول
توسط متقاضي(فروش فوق العاده، پيش فروش عادي، مشاركت در توليد) به مرحله ثبت  انتخاب نوع ثبت نامپس از : مرحله دوم

  اقدام مي نمايد. ايجاد/ويرايش پروفايلاطالعات هويتي هدايت شده و نسبت به 
  تقاضيان مي توانند قبل از انتخاب خودرو و روش فروش نيز نسبت به ايجاد پروفايل در سايت مذكور اقدام نمايند.منكته: 
 شود. ر پايان فرآيند ثبت نام به فرد متقاضي كد پيگيري اختصاص داده مي: دممرحله سو

  گردد.با حضور مراجع نظارتي برگزار مي نام وپس از پايان مهلت ثبت مراسم قرعه كشي :مرحله چهارم
و ارسال  sale.iranecar.comنام از طريق سايت فروش اينترنتي س از پايان ثبتپ كشيفهرست منتخبين قرعه :مرحله پنجم

كشي) نام خود (انتخاب يا عدم انتخاب در قرعه بايست با مراجعه به سايت از وضعيت ثبتمي تقاضيگردد و مپيامك اعالم مي
  ).زمان قرعه كشي نيز متعاقبا اعالم مي گردد( مطلع گردد.

از طريق سايت فروش اينترنتي پرداخت علي الحساب خودرو را پيش  مبلغ روز 3ظرف مهلت فرد انتخاب شده : ششممرحله 
علي الحساب  واريز مي نمايد، در صورت عدم واريز كامل پيش پرداخت esale.ikco.ir نشانيبه  خودرو محصوالت ايران

  .گرددخودرو، ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلقي مي
  

  در هرمرحله تا قبل از تحويل  در صورت مشاهده هرگونه  مغايرت در شرايط احراز متقاضي ( شرايط عمومي و اختصاصي ): 1نكته
شماره شباي معرفي شده، مسترد روز به  20شود و وجه مشتري حداكثر ظرف مدت خودرو، ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلقي مي

 گردد و هيچگونه مسئوليتي از بابت تحويل خودرو متوجه شركت نخواهد بود.مي
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نصب  متقاضياني كه فاقد هر يك از شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در بخشنامه ( مثال دارا بودن پالك فعال انتظامي :2نكته 
و ... باشند، در صورت  تاريخ اعتبار) انقضاي ( معتبراقد گواهينامه رانندگي فيا  )برروي خودروهاي سواري با كاربري شخصيشده 

هاي فروش آتي محصوالت  طرح نام درتماميسال از ثبت 3ضمن كان لم يكن تلقي شدن ثبت نام ايشان، به مدت  اقدام به ثبت نام
  شركت ايران خودرو محروم خواهند شد .

  بخشنامه از زمان واريز وجه تا تحويل خودرو سود مشاركت و انصراف پرداخت نخواهد شد.در اين  :3نكته

 
  :شرايط عمومي بخشنامه  

  گيرد.به هر كد ملي فقط يك دستگاه خودرو تعلق مي .1
باشد و مي ماه 48 ساير خودروسازانشركت هاي ايران خودرو و  حداقل فاصله از آخرين خريد (ثبت نام يا تحويل خودرو) از  .2

  .امكان پذير نمي باشد ساير خودروسازاننام همزمان در ثبت امكان
نام براي متقاضيان داراي پالك انتظامي فعال (نصب برروي خودروهاي سواري با كاربري شخصي) ممنوع بوده، همچنين ثبت .3

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

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

 نمايد.  هاي بانكي به نام خود استفادهكارت

  شماره تلفن همراه معرفي شده بايد به نام فرد متقاضي باشد. .6
 حقوقي ميسر نخواهد بود. متقاضيانثبت نام براي  .7

بايست در مرحله واريز وجه، جهت انتخاب كد نمايندگي مطابق با استان محل سكونت (آدرس و كدپستي) فرد انتخاب شده، مي .8
 اقدام نمايد. 

گردد و ماه از زمان تحويل در صورت عدم مراجعه به نمايندگي براي دريافت سرويس اوليه باطل مي 5گارانتي خودرو پس از  .9
  كيلومتري خودرو نيز الزامي است. 1,000در مراجعه به نمايندگي كاركرد حداقل 

 .وجود ندارد در قرارداد امكان صلح .10

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

 .انجام خواهد شد سامانه امتاصحت سنجي مندرجات سجلي و پستي بر اساس  .12

 
  بخشنامه: اختصاصيشرايط  

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

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

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

باشد و در صورت تغيير يا اشتباه در صحت كليه اطالعات درج شده خصوصًا كد ملي،آدرس و كدپستي بر عهده متقاضي مي .4
 و عدم شماره گذاري خودرو برعهده متقاضي تاخير در تحويل مانندناشي از آن  احتمالي اطالعات ارائه شده كليه تبعات

 باشد.مي

در صورت بروز هرگونه تاخير احتمالي در تحويل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، خسارت تاخير به صورت روز شمار  .5
 قابل پرداخت خواهد بود. در بازه زماني مطابق ضوابط محاسبه ودرصد ساليانه) 12(
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. نوع و قيمت خودرو گرددميدرصورت عدم تكميل وجه دعوتنامه در بازه زماني مجاز، نوبت مشتري به موعد ديگري موكول  .6
 گردد.مشخص مي آتيهاي قابل تحويل به اين دسته از مشتريان در بخشنامه

هاي يا الزامات قانوني و يا لزوم رعايت استاندارد رورت ودر صورتي كه پس از امضاي قرارداد في مابين با مشتري بر حسب ض .7
اجباري، شركت ملزم به نصب تجهيزات و يا لوازم اضافي(آپشن) بر روي خودرو گردد و يا تغييري در برخي از قطعات خودرو 

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

 باشد. امكان پذير مي (پنل كاربري) امكان انصراف از ثبت نام تا قبل از پايان مهلت ثبت نام از طريق سايت و ميز كار مشتري .8

الي از طريق شماره مذكور صورت هاي ارسپيامك تماميباشد و مي 300096440شماره سامانه پيام كوتاه شركت ايران خودرو به  .9
 خواهد گرفت.

) تنظيم گرديده ................مورخ  .........كميته محترم خودرو (شماره  ...........................اين بخشنامه بر مبناي مجوز صادره در  .10
 است .

 

 : قيمت خودرو و نحوه پرداخت 
  

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

با لحاظ هزينه هاي قانوني  ،ارسال دعوتنامه ر زمانپس از تعيين قيمت نهايي دمي نمايد. الباقي وجه خودرو  واريزذيل جدول با 
   گردد.تعيين و دريافت مي
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  1401ارديبهشت  –ماهه محصوالت ايران خودرو در سامانه يكپارچه فروش خودرو  12پيش فروش جدول 

  مصوبات، سود مشاركت و تاخير در بخشنامه فوق پرداخت نمي گردد* مطابق 
  در اين طرح قيمت خودرو مطابق قيمت زمان تحويل مندرج در قرارداد خواهد بود* 

  (كليك كنيد)ي فوق در سايت ايران خودروهاها و تجهيزات خودرويژگيو
 

  . قيمت فعلي خودرو مي باشد كمتر از پنجاه درصد ،مبالغ پيش پرداخت در اين بخشنامه :توجه 
  )  با پوشش نانو سراميك براي خودروهاي اي متالسرمهو  اي كادروقهوه، اي تيتانيومنقرهامكان انتخاب رنگهاي خاص ( *

  قبل از واريز وجه دعوتنامه، وجود خواهد داشت . مرحلهدر  تارا اتوماتيكو  تارا دستي
  .مي باشد از شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران ستاره كيفي 5داراي امتياز  "س توربوشارژ اتوماتيكدنا پال"ي خودرو **

كد   خودرو
  خودرو

 مبلغ  پيش پرداخت 
موعد   برنامه فروش  رنگ  (ريال) علي الحساب

  تحويل

-قرمز دو پوششه   -سفيد  -خاكستري -آبي كاسپين  945,379,000  600  سقف شيشه ايدستي با  207پژو 
102 نقره اي -مشكي 

72
6

  102
73

1
  102

74
2

  102
75

5
  

شهريور 
الي 
آذر 
1401  

 مشكي –سفيد  -خاكستري  XU7P  35102  835,832,000 با موتور) ELXسفارشي(پژو پارس سال 

102
72

7
  102

73
2

  102
74

3
  102

75
6

  

 مشكي –سفيد  -خاكستري  XU7P  35103  740,012,000 موتور با  سفارشيپژو پارس سال 

102
72

8
  102

73
3

  102
74

4
  102

75
7

  

 نقره اي -مشكي  -سفيد  -خاكستري  1,592,919,000  707  اتوماتيكتوربوشارژ دنا پالس 

102
72

9
  102

73
4

  102
74

5
  102

75
8

  

-قرمز دو پوششه  -سفيد  -خاكستري -آبي كاسپين  725,447,000  260 هاچ بك با سقف شيشه اي 3تيپ  206پژو 
102  نقره اي -مشكي -گيالسي 

73
0

  102
73

5
  102

74
6

  102
75

9
 

 مشكي –سفيد  -خاكستري متال  -آبي كبود  973,244,000  575  پالس  سورن

102
73

6
  102

74
7

  102
76

0
  

مهر 
الي 
آذر 
1401  

سرعته   6دستي با گيربكس  دنا پالس توربو شارژ
 و فرمان برقي

 مشكي –سفيد  -خاكستري  1,442,386,000  704

102
73

7
  102

74
8

  102
76

1
  

 -مشكي آبنوس  -خاكستري  -آبي كبود  -آبي رويال  1,273,820,000  322 تارا دستي
102 نقره اي

73
8

  102
74

9
  102

76
2

  

 -مشكي آبنوس  -خاكستري  -كبود آبي  -آبي رويال  1,662,692,000  323 تارا اتوماتيك
102 نقره اي

73
9

  102
75

0
  102

76
3

  

) با MCسرعته سقف قرمز( 6اتوماتيك  207iپژو 
 TU5Pموتور 

 مشكي –سفيد  1,274,433,000  606

102
74

0
  102

75
1

  102
76

4
  

 نقره اي -مشكي -گيالسي -سفيد  -خاكستري  859,594,000  610 پالس رانا

102
74

1
  102

75
2

  102
76

5
  

  ذغالي –نقره اي  -مشكي  -سفيد  -خاكستري  2,727,132,000  518 اتوماتيك شارژتوربوپالس   S7هايما

102
75

3
  102

76
6

  102
76

8
 

آبان 
الي 
دي 
  ذغالي –نقره اي  -مشكي  -سفيد  -خاكستري  AT6  522  2,383,146,000 اتوماتيك شارژتوربو S5 هايما  1401

102
75

4
  102

76
7

  102
76

9
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 .ين بخشنامه از زمان واريز وجه تا تحويل خودرو سود مشاركت و انصراف صفر خواهد بوددر ا :1نكته 

 امكان تغيير شرايط ثبت نام  ،پس از فرا رسيدن موعد تحويل خودرو، در صورت اعالم شركت ايران خودرو و تمايل مشتري :2نكته
  (تمديد موعد تحويل) وجود خواهد داشت.

اقدام  sale.iranecar.comصرفًا از طريق سايت فروش اينترنتي بايست متقاضيان خريد محصوالت ايران خودرو مي: 3نكته
  .در سايت هاي غير معتبر و با آدرس مشابه، پرهيز نمايندنمايند و از ثبت نام 

كه مشتري تمايل به تغيير صورت پيش فرض انتخاب شده است، در صورتي به  يك ستاره پالساشتراك طاليي اختياري  :4نكته
تا قبل از تخصيص خودرو دعوتنامه  واريز وجهمرحله از تواند در سطح اشتراك طاليي يا حذف آن را داشته باشد مي

طالئي در سايت امداد خودرو (به  اشتراكها و مزاياي سطوح مختلف يضمن مطالعه ويژگ تواننداقدام نمايد. متقاضيان محترم مي
 اشتراكبا آگاهي كامل نسبت به انتخاب  ضمن برخورداري از حداكثر تخفيفات لحاظ شده، ،)WWW.096440.COMآدرس: 

  خدمات عمومي اشتراك طاليي ، پيوست بخشنامه(، اقدام نمايند .طالئي به صورت نقدي يا اقساطي بدون بهره در هنگام تكميل وجه
                                           )مي باشد 

   sale.iranecar.com زمان فعال سازي اين بخشنامه بر روي سايت

  باشدمي 27/02/1401 مورخ سه شنبهروز
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ويژه قانون  فروش خودرو در سامانه يكپارچه پيش فروش محصوالت ايران خودرو  اولين مرحله :موضوع
  )1401ارديبهشت ماه  ( جواني جمعيتحمايت از خانواده و 

   :شماره نامه اتوماسيون  ندارد پيوست :  24/02/1401تاريخ 
 

 

  "در منزل ميسر است sale.iranecar.com تاكيد مي گردد امكان ثبت نام از طريق سايت ،محترم متقاضيانبا عنايت به اهميت سالمت "
  با سالم و احترام

از سوي  24/08/1400حمايت از خانواده و جواني جمعيت در تاريخ  قانوندر راستاي ابالغ رساند اطالع ميبه           
در اند، براي مادراني كه فرزند دوم و مابعد آنها پس از تاريخ قانون مذكور متولد شدهامكان ثبت نام  مجلس شوراي اسالمي، 

   شده است.فراهم sale.iranecar.com سايت از طريق  والت ايران خودرومحص برخي
كشي ، بيش از ظرفيت شرايط فروش  باشد، تخصيص خودرو در قالب قرعهتعداد متقاضيان مشمول در اين بخشنامهدر صورتيكه 
هاي ذيربط برسند، امكان پذيرد و در غير اين صورت، براي تمامي مادران مشمول كه شرايط آنها به تاييد سازمانصورت مي

  واريز وجه ميسر خواهد گرديد.
)، مشاركت در توليد /فروش فوق العاده( بصورت همزمان با بخشنامه مشابه اين بخشنامه ثبت نامساند رهمچنين به اطالع مي

گردد، تا پس از شناسايي مادران حائز شرايط، شود و اطالعات منتخبين طرح مذكور به سازمان ثبت احوال ارسال ميانجام مي
ثبت نام  و فقط در يك خودروسازيكي از بخشنامه ها توانند در  مشتريان فقط ميامكان واريز وجه براي ايشان ميسر گردد. 

  .نمايند
توانند با مي، نيز اندكه موفق به واريز وجه نشده (فروش فوق العاده و پيش فروش) هاي قبليطرحمنتخبين برندگان و  :1نكته

  اقدام نمايند. نامنسبت به ثبت sale.iranecar.com مراجعه به سايت فروش اينترنتي 
  بايست اين بخشنامه را براي اطالع بيشتر در محل رويت مشتريان قرار دهند.نمايندگان محترم مي :2نكته
   قبل از قرعه كشي، متقاضي هيچگونه وجهي واريز نخواهد نمود. :3نكته

  
  :تاريخ شروع و مهلت ثبت نام 

با روش قرعه  لزومدر صورت ( ايران خودروشركت  محصوالتبرخي ماهه)  12حداكثر  با موعد تحويل( طرح پيش فروش عادي      
ادامه خواهد  03/03/1401مورخ سه شنبه  روز پايان شروع و تا 27/02/1401مورخ  سه شنبه جدول ذيل از روزو مطابق  كشي)
  داشت.

  
 تا واريز وجه ثبت نام  مراحل: 

  خود اقدام مي نمايد. انتخاب محصول مورد نظرنسبت به  sale.iranecar.comبا مراجعه به سايت متقاضي  :مرحله اول
توسط متقاضي(فروش فوق العاده، پيش فروش عادي، مشاركت در توليد) به مرحله ثبت  انتخاب نوع ثبت نامس از : پمرحله دوم

  اقدام مي نمايد. ايجاد/ويرايش پروفايلاطالعات هويتي هدايت شده و نسبت به 
  متقاضيان مي توانند قبل از انتخاب خودرو و روش فروش نيز نسبت به ايجاد پروفايل در سايت مذكور اقدام نمايند.نكته: 

را تأييد و پذيرش تبعات  24/08/1400زمان تولد فرزند دوم يا مابعد پس از تاريخ موضوع  محترم مي بايست : متقاضيمرحله سوم
  مايد.ناشي از عدم ثبت اطالعات صحيح را تعهد ن
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 شود.كد پيگيري اختصاص داده ميمشمول طرح)  (مادربه متقاضي  ،پايان فرآيند ثبت نام : درمرحله چهارم

  گردد.برگزار مي با حضور مراجع نظارتي نام وپس از پايان مهلت ثبت مراسم قرعه كشيصورت لزوم،  : درمرحله پنجم
كشي جهت استعالم از روز پس از پايان قرعه 3فهرست منتخبين قرعه كشي(مادران مشمول طرح) حداكثر  ارسال  :مرحله ششم

  ذيربط صورت مي گيرد. مراجع
فروش طريق سايت پاسخ دريافتي از مراجع ذيصالح، ازاز  پس )،مادران مشمول طرح(قرعه كشيمنتخبين  : اعالممرحله هفتم

انتخاب يا عدم  "بايست با ورود به سايت، از نتيجه قرعه كشي متقاضي ميو يا ارسال پيامك.  sale.iranecar.comاينترنتي 
 ).زمان قرعه كشي نيز متعاقبا اعالم مي گردد( .گردد مطلع "انتخاب 

پرداخت علي الحساب خودرو را از طريق سايت فروش اينترنتي مبلغ پيش  روز 3ظرف مهلت فرد انتخاب شده : تمشمرحله ه
واريز مي نمايد، در صورت عدم واريز كامل پيش پرداخت علي الحساب  esale.ikco.irمحصوالت ايران خودرو به نشاني 

  .گرددخودرو، ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلقي مي
   ا تحويل خودرو سود مشاركت و انصراف پرداخت نخواهد شد.در اين بخشنامه از زمان واريز وجه ت نكته:

 

  :شرايط عمومي بخشنامه  
كشي در صورت ثبت نام، انتخاب و واريز وجه در اين بخشنامه، در قرعهگيرد.به هر كد ملي فقط يك دستگاه خودرو تعلق مي .1

 شود .بخشنامه همزمان و بخشنامه هاي بعدي، شركت داده نمي

  باشد.حقوق ناشي از انتخاب شدن در قرعه كشي به اشخاص ثالث ممنوع مي انتقال امتياز و .2
  شماره تلفن همراه معرفي شده بايد به نام فرد متقاضي باشد. .3
بايست در مرحله واريز وجه، جهت انتخاب كد نمايندگي مطابق با استان محل سكونت (آدرس و فرد انتخاب شده، مي .4

 كدپستي) اقدام نمايد. 

گردد ماه از زمان تحويل در صورت عدم مراجعه به نمايندگي براي دريافت سرويس اوليه باطل مي 5خودرو پس از گارانتي  .5
  كيلومتري خودرو نيز الزامي است. 1000و در مراجعه به نمايندگي كاركرد حداقل 

 .وجود ندارد در قرارداد امكان صلح .6

كشور  بر حاكم و شده اعالم مقررات و ستاندارد زيست محيطيآخرين ا از بخشنامه، اين طريق از ارائه خودروي قابل .7
 بود. خواهد برخوردار خودرو، تحويل در زمان

 انجام خواهد شد. سامانه امتاصحت سنجي مندرجات سجلي و پستي بر اساس  .8

 

  بخشنامه: اختصاصيشرايط   
 باشد.ميمشمولين اين طرح فقط مجاز به ثبت نام در يكي از شركتهاي خودروسازي  .1

 تحويل خودرو بر اساس اولويت بندي تعيين شده در قرعه كشي و ساير ضوابط ابالغي كميته خودرو خواهد بود. .2
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  واريز وجه صورت خواهد گرفت. مرحلهانتخاب رنگ خودرو پس از اعالم اسامي منتخبين و توسط مشتري در  .3
و  ابالغ شده در زمان تحويل خودرو برخوردار خواهد بودشخص ثالث برابر آخرين سقف قانوني از بيمه  ودروي ثبت نامي،خ .4

 باشد.التفاوت مي، مشتري متعهد به پرداخت مابهيا ساير الزامات قانوني در صورت افزايش قيمت بيمه شخص ثالث

كدپستي صحت كليه اطالعات درج شده خصوصاً كد ملي،آدرس و و  24/08/1400اعالم تولد فرزند دوم يا مابعد، پس از تاريخ  .5
تاخير  انندناشي از آن م احتمالي كليه تبعات ،باشد و در صورت تغيير يا اشتباه در اطالعات ارائه شدهبر عهده متقاضي مي

 باشد.مي متقاضيدر تحويل و عدم شماره گذاري خودرو برعهده 

سارت تاخير به صورت روز شمار در صورت بروز هرگونه تاخير احتمالي در تحويل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، خ .6
 محاسبه و در بازه زماني مطابق ضوابط قابل پرداخت خواهد بود.درصد ساليانه) 12(

گردد. نوع و قيمت خودرو درصورت عدم تكميل وجه دعوتنامه در بازه زماني مجاز، نوبت مشتري به موعد ديگري موكول مي .7
 گرددهاي آتي مشخص ميقابل تحويل به اين دسته از مشتريان در بخشنامه

هاي در صورتي كه پس از امضاي قرارداد في مابين با مشتري بر حسب ضرورت و يا الزامات قانوني و يا لزوم رعايت استاندارد  .8
اجباري، شركت ملزم به نصب تجهيزات و يا لوازم اضافي(آپشن) بر روي خودرو گردد و يا تغييري در برخي از قطعات خودرو 

اجرايي قانون حمايت از مصرف  نامهمن اطالع رساني مراتب مذكور، دعوتنامه تكميل وجه با لحاظ ضوابط آيينايجاد شود، ض
 كنندگان خودرو صادر خواهد شد.

 باشد. امكان پذير مي (پنل كاربري) امكان انصراف از ثبت نام تا قبل از پايان مهلت ثبت نام از طريق سايت و ميز كار مشتري .9

هاي ارسالي از طريق شماره مذكور پيامك تماميباشد و مي 300096440كوتاه شركت ايران خودرو به شماره سامانه پيام  .10
 صورت خواهد گرفت.

تنظيم --------مورخ  --------كميته محترم خودرو شماره  ------------اين بخشنامه بر مبناي مجوز صادره در  .11
 .گرديده است

 
 : قيمت خودرو و نحوه پرداخت  

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

با لحاظ هزينه  ،ر زمان ارسال دعوتنامهپس از تعيين قيمت نهايي ده خودرو مي نمايد. الباقي وج واريزذيل جدول با مطابق و 
   گردد.هاي قانوني تعيين و دريافت مي
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ويژه قانون حمايت از ماهه محصوالت ايران خودرو در سامانه يكپارچه فروش خودرو  12جدول پيش فروش 
  1401ارديبهشت  –خانواده و جواني جمعيت 

كد   خودرو
  خودرو

 مبلغ  پيش پرداخت 
  موعد تحويل  برنامه فروش  رنگ  (ريال) علي الحساب

قرمز دو  -سفيد  -خاكستري -آبي كاسپين  945,379,000  600  دستي با سقف شيشه اي 207پژو 
102 نقره اي -مشكي -پوششه  

77
0

  102
77

5
  102

78
6

  102
79

9
  

شهريور الي 
  1401آذر 

 مشكي –سفيد  -خاكستري  XU7P  35102  835,832,000 با موتور) ELXسفارشي(پژو پارس سال 

102
77

1
  102

77
6

  102
78

7
  102

80
0

  

 مشكي –سفيد  -خاكستري  XU7P  35103  740,012,000 موتور با  سفارشيپژو پارس سال 

102
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2
  102

77
7

  102
78

8
  102

80
1

  

 نقره اي -مشكي  -سفيد  -خاكستري  1,592,919,000  707  اتوماتيكتوربوشارژ دنا پالس 

102
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  102
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  102
78

9
  102

80
2

  

قرمز دو  -سفيد  -خاكستري -آبي كاسپين  725,447,000  260 هاچ بك با سقف شيشه اي 3تيپ  206پژو 
102  نقره اي -مشكي -گيالسي -پوششه 

77
4

  102
77

9
  102

79
0

  102
80

3
 

 مشكي –سفيد  -خاكستري متال  -آبي كبود  973,244,000  575  پالس  سورن

102
78

0
  102

79
1

  102
80

4
  

مهر الي آذر 
1401  

سرعته   6دستي با گيربكس  دنا پالس توربو شارژ
 و فرمان برقي

 مشكي –سفيد  -خاكستري  1,442,386,000  704

102
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1
  102

79
2

  102
80

5
  

مشكي  -خاكستري  -آبي كبود  -آبي رويال  1,273,820,000  322 تارا دستي
102 نقره اي -آبنوس 

78
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  102
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3
  102

80
6

  

مشكي  -خاكستري  -آبي كبود  -آبي رويال  1,662,692,000  323 تارا اتوماتيك
102 نقره اي -آبنوس 

78
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79

4
  102

80
7

  

) با MCسرعته سقف قرمز( 6اتوماتيك  207iپژو 
 TU5Pموتور 

 مشكي –سفيد  1,274,433,000  606

102
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4
  102
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5
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8
  

 نقره اي -مشكي -گيالسي - سفيد -خاكستري  859,594,000  610 پالس رانا
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79
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9
  

  ذغالي –نقره اي  -مشكي  -سفيد  -خاكستري  2,727,132,000  518 اتوماتيك شارژتوربوپالس   S7هايما
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2
آبان الي دي  

1401  
  ذغالي –نقره اي  -مشكي  -سفيد  -خاكستري  AT6  522  2,383,146,000 اتوماتيك شارژتوربو S5 هايما
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3
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  * مطابق مصوبات، سود مشاركت و تاخير در بخشنامه فوق پرداخت نمي گردد
  در اين طرح قيمت خودرو مطابق قيمت زمان تحويل مندرج در قرارداد خواهد بود* 

 (كليك كنيد)ي فوق در سايت ايران خودروهاها و تجهيزات خودرويژگيو

  . قيمت فعلي خودرو مي باشد كمتر از پنجاه درصد ،مبالغ پيش پرداخت در اين بخشنامه :توجه 
  )  با پوشش نانو سراميك براي خودروهاي اي متالسرمهو  اي كادروقهوه، اي تيتانيومنقرهامكان انتخاب رنگهاي خاص ( *

  قبل از واريز وجه دعوتنامه، وجود خواهد داشت . مرحلهدر  تارا اتوماتيكو  تارا دستي
  .مي باشد از شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران ستاره كيفي 5داراي امتياز  "س توربوشارژ اتوماتيكدنا پال"ي خودرو **

 .از زمان واريز وجه تا تحويل خودرو سود مشاركت و انصراف صفر خواهد بودين بخشنامه در ا :1نكته 

 امكان تغيير شرايط ثبت نام  ،پس از فرا رسيدن موعد تحويل خودرو، در صورت اعالم شركت ايران خودرو و تمايل مشتري :2نكته
  (تمديد موعد تحويل) وجود خواهد داشت.

اقدام  sale.iranecar.comصرفًا از طريق سايت فروش اينترنتيبايست متقاضيان خريد محصوالت ايران خودرو مي: 3نكته
  .در سايت هاي غير معتبر و با آدرس مشابه، پرهيز نمايندنمايند و از ثبت نام 

كه مشتري تمايل به تغيير صورت پيش فرض انتخاب شده است، در صورتي به  يك ستاره پالساشتراك طاليي اختياري  :4نكته
تا قبل از تخصيص خودرو دعوتنامه  مرحله واريز وجهاز تواند در سطح اشتراك طاليي يا حذف آن را داشته باشد مي

طالئي در سايت امداد خودرو (به  اشتراكها و مزاياي سطوح مختلف يضمن مطالعه ويژگ تواننداقدام نمايد. متقاضيان محترم مي
 اشتراكبا آگاهي كامل نسبت به انتخاب  ضمن برخورداري از حداكثر تخفيفات لحاظ شده، ،)WWW.096440.COMآدرس: 

خدمات عمومي اشتراك طاليي ، پيوست بخشنامه مي (، اقدام نمايند .طالئي به صورت نقدي يا اقساطي بدون بهره در هنگام تكميل وجه
                                                )باشد

  sale.iranecar.comزمان فعال سازي اين بخشنامه بر روي سايت 
  باشد.مي 27/02/1401 مورخ سه شنبهروز 
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