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  ايران خودرو محترم مجاز نمايندگي ھاي:به            

  ٩٣فوری آذرفروش شرایط  :موضوع           

      با سالم و احترام                 

رساند، با توجه به بھبود شرايط تولید و باز بدینوسیله به اطالع کلیه نمایندگان محترم می                 

ھاي محترم و ايجاد انگیزه جھت كسب  شدن فضاي رقابتي، در راستاي ارج نھادن به تالش نمايندگي

نام و جذب مشتري اقدام نمايند، متناسب با تعداد  سھم بیشتر بازار، جھت نمايندگاني كه نسبت به ثبت

  .كمیسیون تشويقي در نظر گرفته خواھد شدنام صورت گرفته مطابق جدول ذيل  ثبت

  . تا پایان آذر ماه خواھد بود ١٠/٠٩/٩٣شنبه مورخ دو مدت اعتبار اين بخشنامه از روز 

  

  مبالغ به تومان می باشد                                )    عالوه بر کمیسیون پایه(جدول مبالغ ریالی کمیسیون تشویقی 

 خودرو یککمیسیون سطح  دوکمیسیون سطح  سهکمیسیون سطح 

 باردو وانت  59.000  355.000  415.000

 EF7سمند 120.000  605.000  725.000

  5تیپ 206پژو  125.000  680.000  885.000
 V8صندوق دار  206پژو  95.000  576.000  705.000

 LXسمند   95.000  480.000  576.000

  ال ایکس رانا  137.000  693.000  830.000
  

دسته بندي مورد نظر جھت بھره مندی از کمیسیون تشویقی، بر اساس توان فروش نمایندگی 

) اداره فروش منطقه مربوطه(محاسبه شده و متعاقبا از طریق مدیریت مناطق و شبکه توزیع 

  .اطالع رسانی خواھد شد 

  : ١نکته 

  .و پژو پارس مشمول جدول کمیسیون تشویقی نمی شوند ۴٠۵خودروھای پژو

  : ٢نکته 

الزم به ذکر است کمیسیون تشویقی مورد اشاره در این بخشنامه جھت جبران ھزینه ھای مترتب 

بر تبلیغات و بازاریابی بوده و در صورت فروش خودرو پایین تر از بھای مصوب ، با نمایندگان متخلف 

  .مطابق ضوابط برخورد خواھد شد 
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  :شرايط و توضیحات خاص  بخشنامه 

  

تعداد خودرو ھاي فروخته شده در خصوص اخذ كمیسیون تشويقي به صورت خودرو به خودرو  - ١

براي افزايش كمیسیون ھر خودرو بايد تعداد فروش آن خودرو . و مجزا در نظر گرفته مي شود

 . به میزان حد نصاب انجام شود

وان مثال تخصیص كمیسیون در اين روش به صورت پلكاني و تجمیعي صورت مي پذيرد،به عن - ٢

، کمیسییون تشویقی این سطح جھت تمامی خودروھای فروخته ٣در صورت خرید در سطح 

 .شده محاسبه می شود 

خودروھای فروخته شده جھت محاسبه كمیسیون تشويقي بايد صرفا در مدت اعتبار اين  - ٣

  . بخشنامه فروخته شده باشند

  :شرايط و توضیحات عمومي  بخشنامه 

  

توانند با رزرو خودرو از محل امانی یا استفاده از سبد نمایندگان محترم می  -١

 .رزرواسیون، نسبت به اعتمادسازی مشتریان جھت تسریع در تحویل خودرو اقدام نمایند

 .اعالم شده است ٣٠١١امکان استفاده از شرایط رزرواسیون طی گویای  -٢

ایست در با توجه به ارائه ظرفیت بخشنامه بصورت روزانه، نمایندگان محترم می ب -٣

 .صورت تکمیل ظرفیت، نسبت به انجام ثبت نام در روز آتی اقدام نمایند

تخفیف جھت % ٢۵با امتیاز  اختیاريدر اين بخشنامه امکان انتخاب كارت طالئي يك ستاره  -۴

لذا مشتریان محترم در صورت تمايل . فراھم شده است ٢٠۶و پژو  ۴٠۵خودروھاي خانواده وانت، پژو

 .الئي، الزم است حین انجام مراحل ثبت نام نسبت به انتخاب آن اقدام نمایندبه دريافت كارت ط

امكان پذير ) اختیاري(در اين بخشنامه امكان انتخاب دستگاه مالتي رھیاب به صورت آپشن  -۵

لذا مشتریان محترم در صورت تمايل به دريافت این دستگاه، الزم است حین انجام مراحل . خواھد بود

 .ه انتخاب آن اقدام نمایندثبت نام نسبت ب

در این بخشنامه در حین ثبت نام، امکان انتخاب رنگ ھای متنوع برای خودروھای این بخشنامه  -۶

 .فراھم می باشد و پس از ثبت نام امكان تغییر رنگ وجود نخواھد داشت

  .نام اقدام كند  خودرو مجاز است در صورت تكمیل ظرفیت ، نسبت به قطع ثبت شركت ايران -٧

 .كان انتخاب شركت بیمه گر در زمان ثبت نام وجود داردام -٨

 .نامه قابل اجرا نیست در اين بخشنامه، تنظیم صلح -٩
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در صورت بروز ھرگونه تاخیر احتمالی در تحويل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، مطابق کلیه  -١٠

به صورت روزشمار محاسبه و ، جريمه تاخیر ) يك و نیم درصد ماھیانه(درصد سالیانه  ١٨قراردادھا 

  .قابل پرداخت خواھد بود

  .پس از انعقاد قرارداد، مشتری به ھیچ عنوان حق انصراف ندارد -١١

و ھمچنین تغییرات ...) بیمه، عوارض دولتي ، مالیات و (ھر گونه تغییرات قیمتي غیر مستقیم  -١٢

ن گذار تا قبل از صدور فاكتور قیمتي ناشي از الزامات قانوني و تصمیمات ابالغي دولت و نھادھاي قانو

  .بر عھده مشتري خواھد بود

  .مي باشد)  .riikco.iranecarو   .riwww.ikco وب سايت ھاي( ثبت نام صرفا اينترنتي  -١٣

مدارك ( ٢٩۶٨عنوان شده در بخشنامهنمايندگان محترم ھنگام ثبت نام از مشتريان حتما موارد  -١۴

  .را مد نظر قرار داده و بر اساس آن اقدام نمايند) مورد نیاز جھت احراز سكونت 

تھیه رونوشت از صفحه اول شناسنامه و كارت ملي مشتري كفايت مي كند و چنانچه  -١۵

 .شناسنامه داراي توضیحات بود، رونوشت از آن صفحه نیز الزم مي باشد

كد پستي، آدرس دقیق، منطقه شھرداري محل سكونت و شماره تلفن ثابت و  ارائه كد ملي، -١۶

 .نام الزامي است ھمراه در زمان ثبت

در صورت ارائه يا درج آدرس پستي اشتباه توسط مشتري، به ھیچ عنوان امكان اصالح وجود  -١٧

ندارد و كلیه تبعات ناشي از صدور پالك با كد شھر مغاير و يا مفقود شدن مدارك خودرو، به عھده 

 . مشتري خواھد بود

ساعت  ۴٨موعد تحويل ذكر شده براي فروش فوري نقدي تنھا در صورت تحويل پرونده ظرف  -١٨

 .تعیین گرديده است

در صورت ارائه اطالعات نادرست آدرس توسط مشتری، شرکت حق دارد بطور یکطرفه قرارداد را  -١٩

 .فسخ نماید

 .مبالغ ارائه شده بر اساس دستورالعمل ابالغی شورای ملی رقابت می باشد -٢٠

، فروش ، مالیات و  خريد(نظر به اينكه ھرگونه اعالم و ارسال اطالعات به سازمان امور مالیاتي  -٢١

كد اقتصادي، شناسه ملي و درخصوص اشخاص حقیقي  و حقوقي نیاز به اطالعات ........) 

ثبت كد اقتصادي و شناسه ملي نمايندگیھاي مجاز، مشتريان دارد، لذا  كد ملي

 .در زمان ثبت نام، در سیستم فروش الزامي میباشد حقوقي و شركتھاي لیزينگ

مطابق ( قي اقدام به ثبت نام نمايند الزم است مقررات و موارد ذيل را در صورتیكه اشخاص حقو -٢٢

 :عالوه بر كلیه شرايط  فوق اجرا نمايند ) ١۵٠۶بخشنامه
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، فروش خودرو به سازمانھاي دولتي بايد تابع ضوابط و مقررات دولتي ١۴۶٨مطابق بخشنامه •

و دارايي، ثبت نام مجاز باشد و بدون مجوز كمیسیون ماده دو از ادارات كل امور اقتصاد 

  .نیست

  .فروش خودرو با پالك شخصي به سازمانھا و شركت ھاي دولتي مجاز نیست •

ارائه كپي برابر با اصل آخرين روزنامه رسمي و آگھي تاسیس به نمايندگي مجاز الزامي  •

  .است

ي ارائه معرفي نامه جھت معرفي نماينده خريدار براي انجام مراحل ثبت نام و شماره گذار •

بديھي است معرفي نامه  مي بايست در سربرگ شركت متقاضي به ھمراه . الزامي است

  .امضاء و مھر مجاز خريدار باشد

  
  

  می باشد 10/09/93شنبه مورخ دوروز  صبح 10زمان فعال سازي این بخشنامه ساعت 
 

 

 

  معاون بازاریابی و فروش 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۴۸۲۲۷۰۱۲: واحد پاسخگو   



کد و خانواده
قیمت کارخانهرنگ هاي قابل عرضهشرح محصولکالس

هزینه بیمه شخص 
ثالث+هزینه ثابت 

شماره گذاري+هزینه 
پست+کارت 

طالئی+مالیات ارزش 
افزوده

قیمت نهائی 
برنامه توضیحاتفروش

فروش
موعد 
تحویل

118,712,50920,033,755138,746,26456211وانت باردو جدید بنزینی با ترمز ضدقفل و یورو155054

131,582,88021,063,384152,646,26456212وانت باردو جدید دوگانه سوز با ترمز ضدقفل و یورو156114

پژو405 بنزینی (GLX) با ترمز ضدقفل و ایموبیالیزر و 25634پژو405
کیسه هواي راننده و سرنشین و تریم بژ و یورو4

   نقره اي، مشکی،     
248,543,37837,434,886285,978,26456378خاکستري متال

پژو 206 تیپ 5 با کیسه هواي راننده و سرنشین و سیستم 26814
تهویه و شیشه هاي باالبر عقب و آینه هاي جانبی دستی

سفید، نقره اي،
298,280,31542,905,949341,186,26456213خاکستري، مشکی

26815
پژو 206 تیپ 5 با کیسه هواي راننده و سرنشین و سیستم 
تهویه اتوماتیک و شیشه هاي باالبر عقب و آینه هاي جانبی 

برقی با سنسور موانع عقب

سفید، نقره اي،
خاکستري، مشکی،

گیالسی، آبی متالیک، آبی 
کاسپین، بنفش

318,280,31545,105,949363,386,26456214

27429
پژو 206 صندوقدار (V8) با کیسه هواي راننده و سرنشین و 

سیستم تهویه و شیشه هاي باالبر عقب و آینه هاي جانبی 
دستی

سفید، نقره اي،
خاکستري، مشکی

303,098,33243,435,932346,534,26456215

27430
پژو 206 صندوقدار (V8) با کیسه هواي راننده و سرنشین و 
سیستم تهویه اتوماتیک و شیشه هاي باالبر عقب و آینه هاي 

جانبی برقی با سنسور موانع عقب

سفید ، نقره اي،
خاکستري،مشکی،

گیالسی، آبی متالیک، آبی 
کاسپین، بنفش

323,098,33245,635,932368,734,26456216

سمند ال ایکسEF7 پایه گازسوز با کیسه هواي راننده و 29111
سرنشین و رینگ فوالدي و یورو4

سفید، مشکی، آبی کبود، 
خاکستري متال

261,804,63947,993,625309,798,264---56217

سمند ال ایکسEF7 بنزینی با کیسه هواي راننده و 29212
سرنشین و رینگ فوالدي و یورو4

سفید، مشکی،
خاکستري متال،
آبی کبود، آبی رویال

250,525,35946,352,905296,878,264---56218

سمند ال ایکس سال بنزینی با کیسه هواي راننده و 29339
سرنشین و رینگ فوالدي و یورو4

سفید، مشکی،
خاکستري متال،
آبی کبود

249,630,76546,227,499295,858,264---56219

سورن ELX مالتی پلکس با موتور EF7 بنزینی و کیسه 57507
هواي راننده و سرنشین و رینگ آلومینیومی و یورو4

سفید، مشکی، آبی کبود، 
56220---303,556,16654,286,293357,842,459دلفینی

پژو پارس سال با ترمز ضدقفل و ایموبیالیزر و کیسه هواي 28228پژو پارس
راننده و سرنشین و یورو4

سفید، دلفینی، آبی رویال، 
56379---296,812,74853,144,517349,957,265خاکستري متالیک، مشکی

رانا LX با کیسه هواي راننده و سرنشین  و یورو610064رانا
سفید، نقره اي، خاکستري، 

مشکی، آبی متالیک، 
گیالسی، آبی کاسپین، 

بنفش

279,000,13450,185,130329,185,264---56221

سمند

جدول فروش فوري آذر93
کلیه مبالغ جدول به ریال می باشد
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20 روزه


