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 1401اردیبهشت -ایما  ریالماخودرو ی ده فوق العا فروشبخشنامه  

 
                                     پارسهای مجاز محترم شرکت آرین ن گرامی و نمایندگیهموط

       
 و احترام؛ المبا س
 فوق العاده فروش به؛ این شرکت در نظر دارد نسبت می رساند و نمایندگی های مجاز  ان محترممتقاضی عموم ستحضاربه ا

سامانه یکپارچه تخصیص از طریق  کشیبه صورت قرعه روز کاری  90با موعد تحویل  و قیمت قطعی به «الماری ایما» خودروی
شنبه  مورخ سه روز صبح 10ساعت  از  توانندشرایط زیر اقدام نماید. متقاضیان می با (زیر نظر دستگاه های نظارتی)خودرو 

   http://sale.iranecar.comسایت  به صورت اینترنتی و از طریق 03/03/1401پایان روز سه شنبه مورخ   تا   27/02/1401
 .ثبت نام نمایند

 

 1401اردیبهشت   -شرایط فروش  فوق العاده خودروی الماری ایما 

 قیمت مصوب فروش  مدل  نوع خودرو 
رنگهای قابل 

 عرضه 
موعد 
 تحویل

سود  
مشارکت  
 )سالیانه( 

 سود انصراف )سالیانه( 
با شرایط مندرج در  

 بخشنامه 

جریمه  
دیرکرد  

 )ماهانه( 
   پرداختروش  کد طرح فروش 

 
 9,890,000,000 1401 یما الماری ا 

 سفید
 مشکی  

روز   90
 کاری 

- 9% 3% Eama-o-102  نقدی    

                                                                                                                                                  کلیه مبالغ به لایر می باشد. •

 قواعد و ضوابط بخشنامه -1 ماده
 

االثر  نام به خودی خود ملغیرعایت قواعد و ضووووابط  یل برای متقاضوووی السامی اسوووت و در صوووورت عدم رعایت هر ی   ثبت
 خواهد بود:

 از طریق قرعه -1-1
ً
 پذیرد.معدن و تجارت صورت میکشی و با مسؤولیت وزارت صنعت   عرضه کاال صرفا

 برای افرادثبت نام   -2-1
ً
 مجاز است.  سن و غیر محجور(  سال 18باالی  )  رشید   صرفا

 باید به نام شده در وبگاه جهت ثبتهمراه ثبت  تلفن  شماره -3-1
ً
 شخص متقاضی باشد.نام  حتما

 است.  ک نندگان خودروکلیه عرضه  جاری های  بخشنامهکلیه   هر کد ملی مجاز به ثبت نام ی  دستگاه خودرو از -4-1
 در زمان ثبت نام السامی می باشد.  و ارائه آن گواهینامه رانندگی معتبر برخورداری از   -5-1
 .باشد میسر نمینام برای متقاضیان دارای پالک انتظامی فعال امکان ثبت -6-1
   نامشوووماره حسووواب و شوووبای معرفی شوووده در زمان ثبت -7-1

ً
های  ه و کلیه تراک نشودنام فرد متقاضوووی به  ب  باید   الساما

 مالی  حسب مورد  باید از و یا به همان حساب صورت پذیرد.
   گذشته باشد.  شمسی  ماه 48کم  دست  باید     سایر خودروسازاناز    متقاضی  خرید قطعیاز آخرین    -8-1
 خواهد شد.  یسامانه امتا صحت سنج  ق یاز طر  یمتقاض  یپست  یو نشان  یاطالعات سجل -9-1
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  ۱۰۰۰ماه و   ۵خودرو پس از    یگارانت  د یمراجعه ننما  هیاول  سیسورو  یخودرو برا  د یپس از خر  یکه متقاضو  یدر صوورت -10-1 

 خواهد شد.  رفعالیهرکدام که زود تر فرا رسد  غ  لومتر یک
 باشد.مجاز نمی   به اشخاص غیر  خودرو  کشیقرعه  برگسیده شدن در حقوق ناشی از    امتیاز   و واگذاری  انتقال -11-1
نوام ک ننوده  نوام بوه شوووخصوووی غیر از شوووخص ثبوتتغییر نوام  صووولی و یوا واگوذاری امتیواز ثبوتپس از عقود قرارداد خریود    -12-1

 متعهود بوه اجرای این  ک ننوده بواطول و بالاثر بوده و عرضوووهممنوع اسوووت. هرگونوه انتقوالی از نظر عرضوووه
ً
ک ننوده صووورفوا

 .باشد ک ننده مینامثبتقرارداد در برابر  
كه    مادرانآن دسوو ه از ،  المیمجلس شوووراا اسوو 19/08/1400 مصووو قانون حمایت از خانواده و جواني جمعیت  پ یرو   -13-1

 را دارنود    بوه موجوا ا ب بخشووونواموها   نو  انود، اماوان تبوتهوا پس از توار ق قوانون مو كور م ولود شووودهبعود آن  فرزنود دو  و موا
 .ظرفیت ناشی از ا ب بند مجزای از ظرفیت عمومی است

شوود  فرد متقاضوی اسوت که اطالعات هویتی وی در سوامانه  ک ننده واقع میشوخص خریدار که طرف قرارداد عرضوه -14-1
 باید از حسواب بانکی متعلق به وی صوورت پذیرد. واریس وجه از حسواب  درج شوده اسوت و واریس وجه از حسواب  

ً
الساما

 به درخواسووت واریس ک ننده نسووبت به اسووترداد  بانکی دیگرا
ً
ن  به هیچ وجه به منسله پرداخت نیسووت و شوورکت صوورفا

 یکن خواهد شد.لموجوه اقدام کرده و ثبت نام کان
هرگونه تغییر در اطالعات متقواضوووی  رند خودرو  تغییر نمواینودگی مجواز و یا  درخواسوووت  پس از پایان فرآینود ثبوت نام   -15-1

 ر نیست.  پذینوع خودرو امکان
هرگونوه پرداخوت وجهی توسوووط متقواضوووی بوه نمواینودگی مجواز یوا هر شوووخص دیگر در کلیوه مراحول ثبوت نوام توا تحویول   -16-1

گونوه  خودرو ممنوع بوده و در صوووورت دریوافوت وجوه و یوا امتیواز توسوووط نمواینودگی مجواز یوا هر شوووخص دیگر هیچ
 ن موضوع به عهده متقاضی است.های ناشی از ایمسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود و کلیه مسئولیت

ک ننده  بیمه  گر منتخب عرضهک ننده اختیار داده خودروی مورد معامله را قبل از تحویل نسد بیمهمتقاضی به عرضه -17-1
 ساله نموده و هسینه آن را از متقاضی دریافت نماید.شخص ثالث ی 

   وارد شده باشد  نادرستیا سهوًا ناقص یا  شده متقاضیان در فرم ثبت اطالعات  عمدًا  در صورتی که اطالعات وارد -18-1
روز کاری پس از درخواسووت ک تبی واریس ک ننده وجه  نسووبت به    ۲۰ظرف   ک ننده حق فسووق قرارداد را داشووته وعرضووه

و واریس ک ننده وجه  حق طرح    متقاضوی. همچنوووووین  نماید میخسوارت یا سوود اقووووودام    گونههیچاسوترداد آن بدون  
 .د نمودن  ساقطهرگونه ادعایی اعم از حقوقی و یا کیفری تحت هر عنوانی که باشد را از خود سلب و  

وره  که انصوراف در طول د  یخودرو از حق انصوراف از قرارداد برخوردار اسوت لکن  در صوورت  صیاز تخصو  شیپ   یمشوتر -19-1
 لیاز دو ماه در تحو  شیک ننده بکه عرضوووه  یتعلق نخواهد گرفت و در صوووورت  یقرارداد باشووود  سوووود انصوووراف به و

از    تیقانون حما  ییاجرا  نامهنی یآ  اسحق انصوراف خواهد داشوت و سوود انصوراف براسو  یمشوتر  د ینما  ر یخودرو تأخ
قابل   یبه متقاضوو  یروز کار  ۲۰رف مدت  ( به صووورت روز شوومار ظانهیدرصوود سووال  9ک نندگان خودرو )حقوق مصوورف

   پرداخت خواهد بود.
وجه درخواسوتی    ک ننده در صوورت برگسیده شودن در فرآیند قرعه کشوی براسواس اعالم عرضوه  متقاضوی مکل  اسوت -20-1

 به صووورت اینترنتی و به  حسوواب شوورکت آرین پارس موتور )سووهامی خاص(  و در قالب تراک نش واحد واریس  
ً
را صوورفا

 گونه مسئولیتی در قبال متقاضی نخواهد داشت.  ک ننده هیچغیر این صورت  عرضهنماید. بدیهی است در  
سووواعت   48نام در سوووامانه فروش آنالین  پس از واریس وجه و اخذ رسوووید پرداخت  باید حداک  ر ظرف  متقاضوووی ثبت -21-1

گی مجاز  ک ننده به نمایند های عرضوهصوورت کامل و صوحیی مطابق دسوتورالعملکاری  نسوبت به تحویل مدار  به
پس از آن نمواینودگی مجواز نسوووبوت بوه بررسوووی اطالعوات و    محول تحویول انتخواب شوووده در زموان ثبوت نوام اقودام نموایود.

ها را برای واحد فروش  سواعت از زمان دریافت مدار   آن ۴۸ها با اصول مدار  اقدام نموده و ظرف مدت  تطبیق آن
تواند قرارداد را فسووق  ک ننده میط متقاضووی  عرضووهدر صووورت عدم رعایت بند فوق توسوو  نماید.شوورکت ارسووال می

خیر در  أخیر در انجوام تعهودات و توأالنفع  خسوووارت نواشوووی از توالم ول  عودمگونوه وجهی تحوت عنوان اجرتهیچ  نموایود.
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را در ایووووون خصووص از    گیرد و نامبرده طرح هرگونه ادعاتعلق نمی  متقاضویو مانند آن  به    تحویل خودرو  افت مدل 

   نمود.  ساقطخود سلب و  
گذاری  مالیات بر ارزش افسوده  عوارض  بیمه شوخص ثالث و سوایر هسینه های مرتبط  های مربوط به شومارههسینه -22-1

در قیمت خودرو مطابق قانون لحاظ گردیده اسوت و در صوورت تغییر هر ی  از موارد   متقاضوی موظ  به پرداخت  
 د.باشمابه التفاوت می

های واگیردار  تغییر در قوانین و مقررات آمره   ک ننده در صووورت بروز قوه قاهره از قبیل سوویل  زلسله  بیماریعرضووه  -23-1
)که ناشووی از  المللی  ممنوعیت ورود خودرو و عدم امکان ترخیص آن از گمرکات کشووورهای اقتصووادی و بینتحریم

شوده به متقاضوی نخواهد     افسایش نرخ ارز و مانند آن  مسوؤولیتی جس اسوترداد وجوه دریافتقصوور شورکت نباشود(
 داشت.

گذاری خودرو ) از جمله گواهی احراز  باشووود کلیه مدار  مورد نیاز جهت انجام مراحل شووومارهمتقاضوووی موظ  می -24-1
صووالح در زمان تکمیل مدار  به نمایندگی مجاز محل  االجرای مراجع  یسووکونت معتبر( را متناسووب با مقررات الزم

 تحویل ارائه نماید.  
گیرد و  صوالح صوورت مییل شوناسونامه مالکیت خودرو  کارت خودرو و کارت سووخت توسوط مراجع  یصودور و تحو -25-1

 گونه مسؤولیتی در این خصوص ندارد.ک ننده هیچعرضه
  مبنی بر آمواده تحویول ک ننوده یوا نمواینودگی مجوازعرضوووهم  کواری پس از اعال  روز   ۵حوداک  ر ظرف    ملسم اسوووت  متقواضوووی -26-1

نسوووبوت بوه مراجعوه بوه محول تحویول و دریوافوت خودرو و تکمیول صوووورتجلسوووه تحویول خودرو  اقودام  بودن خودرو   
   نماید.

 خودرو به هیچ وجه بدون پالک به متقاضی تحویل داده نخواهد شد. -27-1
مطابق مشووخصووات اعالمی بر  مشووخصووات ظاهری داخلی و بیرونی خودرو و سووایر امکانات خودروی مورد تقاضووا   -28-1

 باشد.می  http://lamari.ir  روی وبگاه رسمی شرکت به نشانی
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                    
             
 
 

                  
 
 

  لیست عاملیت ها                                                        کاتالوگ خودرو                                                    
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 نا  آنال باطالعات مورد نیاز م قاضی در زمان تبت -2 ماده
 
 اطالعات هویتی   -1-2
 اطالعات گواهینامه رانندگی -2-2
 کد پستی و آدرس دقیق و منطقه شهرداری محل سکونت -3-2
 شماره تلفن ثابت و تلفن همراه متقاضی   -4-2
 متقاضیثبت شماره شبا و شماره حساب به همراه نام بان  و کد شعبه مربوط به نام  -5-2
 

 مدارک مورد نیاز م قاضی هنگا  مراجعه به نمایندگی مجاز پس از تبت نا  -3 ماده
 
اصووول و کپی برابر اصووول مودار  شوووامول: کوارت ملی  شووونواسووونواموه خریودار  صوووفحوه توضووویحوات) در صوووورت وجود   -1-3

 توضیحات(
 شماره شبا مربوط به متقاضی خرید به همراه تائیدیه بان    -2-3
 و در حضور نماینده مجاز   نامدر زمان ثبت  محل نمایندگی مجاز منتخبفرم قرارداد فروش در  تکمیل    -3-3
 مجاز  ینمایندههای قرارداد و مهر و امضاء  در  یل تمامی برگه  متقاضیاخذ امضاء و اثر انگشت    -4-3
  
 
 
 
 

 
 
 مدیر عامل                                                                                          مدیر فروش                           

 محمد رضا سیفی                                                                       ید علی موسوی خرمس                                

 

 

 

                                                                     
             

 


