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ن خواهد شد. تعیی )مشروط به تسویه حساب توسط مشتری( تکمیل وجه قیمت نهایی خودرو در زمان صدور دعوتنامه   

 1401اردیبهشت - الماری ایماخودرو ی  عادی شپ یش فروبخشنامه 

 

                                           پارس های مجاز محترم شرکت آرینن گرامی و نمایندگیهموط

 و احترام؛ با سالم
 عادی پ یش فروش رساند؛ این شرکت در نظر دارد نسبت بهمیبه استحضارعموم  متقاضیان محترم و نمایندگی های مجاز 

سامانه یکپارچه از طریق  قرعه کشیبه صورت   روز کاری120با موعد تحویل با قیمت علی الحساب   «الماری ایما »خودروی
روز سه  صبح 10ساعت  از  توانندمتقاضیان می با شرایط زیراقدام نماید. (زیر نظر دستگاه های نظارتی) تخصیص خودرو 

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

 

.کلیه مبالغ به لایر می باشد          

     قواعد و ضوابط بخشنامه -1 ماده
رعایت قواعد و ضووووابط  یل برای متقاضوووی السامی اسوووت و در صوووورت عدم رعایت هر یب   ثبت نام به خودی خود مل ی ا ثر  

 :خواهد بود  
 عرضه کا  صرفا از طریق قرعه کشی و با مسؤولیت وزارت  صنعت   معدن و تجارت صورت می پذیرد .   -1-1
 برای افراد -2-1

ً
 مجاز است.  ن و غیر محجور (  س  سال 18با ی   رشید )    ثبت نام   صرفا

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

 است. کلیه عرضه ک نندگان خودرو    کلیه بخشنامه های جاری مجاز به ثبت نام یب دستگاه خودرو از  هر کد ملی -4-1
 السامی می باشد.  در زمان ثبت نام  و ارائه آن   گواهینامه رانندگی معتبر برخورداری از   -5-1
 باید به نام فرد متقاضوی بوده و کلیه تراش نا های مالی     شوماره حسوا  -6-1

ً
و شوبای معرفی شوده در زمان ثبت نام السما

 حسب مورد   باید از و یا به همان حسا  صورت پذیرد .  
 گذشته باشد.  یماه شمس 48کم  دست  د یخودروسازان  با  ر یاز سا  یمتقاض  یقطع  د یاز آخرین خر -7-1
 خواهد شد.  یسامانه امتا صحت سنج  ق یاز طر  یمتقاض  یپست  یو نشان  یاطالعات سجل -8-1
  ۱۰۰۰ماه و   ۵خودرو پس از    یگارانت  د یمراجعه ننما  هیاول  سیسووورو  یخودرو برا  د یپس از خر  یکه متقاضووو  یدر صوووورت -9-1

 خواهد شد.  رفعالیهرکدام که زود تر فرا رسد  غ  لومتر یک
  برگسیده شدن در قرعه کشی خودرو به اشخاص غیر   مجاز نمی باشد .انتقال و واگذاری امتیاز حقوق ناشی از   -10-1

 1401اردیبهشت   - ا شرایط پ یش فروش عادی خودروی الماری ایم

 مدل  نوع خودرو 
مبلغ پ یا 

 پرداخت  
 علی الحسا  

رنگهای  
قابل 
 عرضه 

موعد 
 تحویل

سود  
مشارکت  
 )سالیانه( 

 سود انصراف )سالیانه( 
باشرایط مندرج در  

 بخشنامه 

جریمه دیرکرد  
 )ماهانه( 

کد طرح  
 فروش 

روش 
  پرداخت 

 4,945,000,000 1401 الماری ایما 
سفید  
 مشکی 

روز  120
 کاری 

12% 9% 
سود مشارکت  

 %1به عالوه 
Eama-o-103  نقدی  
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پس از عقود قرارداد  خریود   ت ییر نوام   صووول  و یوا واگوذاری امتیواز ثبوت نوام بوه شوووخصوووی غیر از شوووخص ثبوت نوام ک ننوده   -11-1
 متعهود بوه اجرای این  

ً
ممنوع اسوووت . هر گونوه انتقوالی از نظر عرضوووه ک ننوده بواطول و بالاثر بوده و عرضوووه ک ننوده صووورفوا

 قرارداد در برابر ثبت نام ک ننده می باشد .  
مجلس شاااورای اساااآمی س هن دساااتاه از مادران که   19/08/1400ون حماایت از خانواده و جوانی جمعیات مباااوب  پ یرو قان  -12-1

فرزناد دو  و ماابعاد هنهاا پس از تااریو قاانون ماوکور متولاد شاااده اناد س امکاان جبات ناا  باه موجاد این بخشااانااماه را دارناد .  
 ظرفیت ناشی از این بند مجزای از ظرفیت عمومی است . 

شووود  فرد متقاضووی اسووت که اطالعات هویتی وی در سووامانه  ک ننده واقع میدار که طرف قرارداد عرضووهشووخص خری -13-1
 باید از حسووا  بانکی متعلق به وی صووورت پذیرد       درج شووده اسووت و واریس وجه از حسووا 

ً
واریس وجه از حسووا   . الساما

 به درخواسوووت واریس ک ننده نسوووبت به اسوووترداد  
ً
بانکی دیگران   به هیچ وجه به منسله پرداخت نیسوووت و شووورکت صووورفا

   وجوه اقدام کرده و ثبت نام کان لم یکن خواهدشد . 
گی مجاز و یا نوع  هرگونه ت ییر در اطالعات متقاضوی  رن  خودرو  ت ییر نمایند درخواسوت  پس از پایان فرآیند ثبت نام   -14-1

 پذیر نیست.  خودرو امکان
هرگونه پرداخت وجهی توسوط متقاضوی به نمایندگی مجاز یا هر شوخص دیگر در کلیه مراحل ثبت نام تا تحویل خودرو   -15-1

گونوه مسوووتولیتی  ممنوع بوده و در صوووورت دریوافوت وجوه و یوا امتیواز توسوووط نمواینودگی مجواز یوا هر شوووخص دیگر هیچ
 های ناشی از این موضوع به عهده متقاضی است.ود و کلیه مستولیتمتوجه شرکت نخواهد ب

ک ننده  بیمه  گر منتخب عرضووهک ننده اختیار داده خودروی مورد معامله را قبل از تحویل نسد بیمهمتقاضووی به عرضووه -16-1
 ساله نموده و هسینه آن را از متقاضی دریافت نماید.شخص ثالث یب

   وارد شوده باشود  نادرسوتشوده متقاضویان در فرم ثبت اطالعات  عمدًا یا سوهوًا ناقص یا در صوورتی که اطالعات وارد -17-1
روز کواری پس از درخواسوووت ک تبی واریس ک ننوده وجوه  نسوووبوت بوه    20ک ننوده حق فسوووا قرارداد را داشوووتوه و  رف  عرضوووه

مچنووووووین متقاضووی و واریس ک ننده وجه  حق طرح  نماید. هگونه خسووارت یا سووود اقوووووودام میاسووترداد آن بدون هیچ
 .هرگونه ادعایی اعم از حقوقی و یا کیفری تحت هر عنوانی که باشد را از خود سلب و ساقط نمودند 

از    ماهبیاز    ایپ   یاسووت. در صووورت انصووراف متقاضوو  ر یپذ خودرو امکان  صیخودرو تا قبل از تخصوو  د یانصووراف از خر -18-1
سوود انصوراف براسواس    ماه بیتعلق نخواهد گرفت و در صوورت انصوراف پس از    ینام  سوود انصوراف به وثبت  ایتار

روز    20به صووورت روز شوومار  رف مدت  خودروک نندگان  از حقوق مصوورف  تیقانون حما  ییاجرا  نامهنی یبخشوونامه و آ
 قابل پرداخت خواهد بود.  یبه متقاض   یکار

در صوورت برگسیده شودن در فرآیند قرعه کشوی براسواس اعالم عرضوه ک ننده   وجه درخواسوتی را  متقاضوی مکل  اسوت   -19-1
 به صوورت اینترنتی و به حسوا  آرین پارس موتور ) سوهامی خاص ( و در قالب ت

ً
راش نا واحد واریس نماید . بدیهی  صورفا
  این صورت   عرضه ک ننده هیچ گونه مستولیتی در قبال متقاضی نخواهد داشت . در غیر   است

سواعت کاری    48نام در سوامانه فروش آنالین  پس از واریس وجه و اخذ رسوید پرداخت  باید حداش  ر  رف  تقاضوی ثبتم -20-1
ک ننده به نمایندگی مجاز محل  های عرضووهمطابق دسووتورالعملصووورت کامل و صووحی   نسووبت به تحویل مدارب به

ها  تحویل انتخا  شوده در زمان ثبت نام اقدام نماید. پس از آن نمایندگی مجاز نسوبت به بررسوی اطالعات و تطبیق آن
ل  ها را برای واحد فروش شورکت ارسواسواعت از زمان دریافت مدارب  آن ۴۸با اصول مدارب اقدام نموده و  رف مدت  

گونه  تواند قرارداد را فسووا نماید. هیچک ننده مینماید. در صووورت عدم رعایت بند فوق توسووط متقاضووی  عرضووهمی
النفع  خسوووارت نواشوووی از تواخیر در انجوام تعهودات و تواخیر در تحویول خودرو  افوت  الم ول  عودموجهی تحوت عنوان اجرت

را در ایوووووون خصوووص از خود سوولب و سوواقط   ح هرگونه ادعاگیرد و نامبرده طرمدل و مانند آن  به متقاضووی تعلق نمی
 نمود.  
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گذاری  مالیات بر ارزش افسوده  عوارض  بیمه شوخص ثالث و سوایر هسینه های مرتبط در  های مربوط به شومارههسینه -21-1
قیموت خودرو مطوابق قوانون لحواد گردیوده اسووووت و در صوووورت ت ییر هر یوب از موارد در زموان صوووودور دعوت نواموه   

 متقاضی مو   به پرداخت مابه التفاوت می باشد.
و مقررات آمره     نیدر قوان  ر ییت   ردار یواگ  یهوایمواریزلسلوه  ب  ل یوسووو  لیوک ننوده در صوووورت بروز قوه قواهره از قبعرضوووه  -22-1

از    یآن از گمرکوات کشوووور)کوه نواشووو  صیورود خودرو و عودم امکوان ترخ  تیوممنوع   یالمللنیو ب  یاقتصووواد  یهوامیتحر
نخواهد    یشوده به متقاضو  افتیجس اسوترداد وجوه در  یتینرخ ارز و مانند آن  مسوؤول  ایقصوور شورکت نباشود(  افسا

 داشت.
گوذاری خودرو ) از جملوه گواهی احراز  بواشووود کلیوه مودارب مورد نیواز جهوت انجوام مراحول شوووموارهمتقواضوووی مو   می -23-1

ی مجواز محول صوووالح در زموان تکمیول مودارب بوه نمواینودگا جرای مراجع  یسوووکونوت معتبر( را متنواسوووب بوا مقررات  زم
 تحویل ارائه نماید.  

گیرد و  صوالح صوورت میصودور و تحویل شوناسونامه مالکیت خودرو  کارت خودرو و کارت سووخت توسوط مراجع  ی -24-1
 گونه مسؤولیتی در این خصوص ندارد.ک ننده هیچعرضه

بر آماده تحویل بودن  ک ننده یا نمایندگی مجاز  مبنی  روز کاری پس از اعالم عرضوه  5متقاضوی ملسم اسوت حداش  ر  رف  -25-1
 خودرو  نسبت به مراجعه به محل تحویل و دریافت خودرو و تکمیل صورتجلسه تحویل خودرو  اقدام نماید.  

 خودرو به هیچ وجه بدون پالک به متقاضی تحویل داده نخواهد شد. -26-1
می بر روی  مشوخصوات  اهری داخلی و بیرونی خودرو و سوایر امکانات خودروی مورد تقاضوا مطابق مشوخصوات اعال -27-1

 باشد.میhttp://lamari.irنیوبگاه رسمی شرکت به نشا
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                    
             
 
 

                        
 
 

  لیست عاملیت ها                                                             کاتالوگ خودرو                                                    
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 نا  هنآینطآعات مورد نیاز متقاضی در زمان جبتا -2 ماده

 
 اطالعات هویتی   -1-2
 اطالعات گواهینامه رانندگی -2-2
 شهرداری محل سکونتکد پستی و آدرس دقیق و منطقه   -3-2
 شماره تلفن ثابت و تلفن همراه متقاضی   -4-2
 ثبت شماره شبا و شماره حسا  به همراه نام بانب و کد شعبه مربوط به نام متقاضی -5-2

 
 

 
 مدارک مورد نیاز متقاضی هنگا  مراجعه به نمایندگی مجاز پس از جبت نا  -3 ماده

 
 شناسنامه خریدار  صفحه توضیحات) در صورت وجود توضیحات(اصل و کپی برابر اصل مدارب شامل: کارت ملی    -1-3
 شماره شبا مربوط به متقاضی خرید به همراه تائیدیه بانب   -2-3
 و در حضور نماینده مجاز   نامدر زمان ثبت  فرم قرارداد فروش در محل نمایندگی مجاز منتخبتکمیل    -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                                                                                                 سید علی موسوی خر                            

 


