
 
 

  )طرح عادي و قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت(  انواع محصوالت گروه خودروسازي سايپا فروشپيش شرايط  اعالم: موضوع
 

 باسالم

محصوالت به شرح ذيل  پيش فروشرساند، شرايط سايپا ميهاي مجاز خودروسازي احتراماً، بدينوسيله به اطالع متقاضيان محترم و نمايندگي  

 اعالم ميگردد: 

 ريخ و نحوه ثبت نام :تا

يند ذيل داراي حساب وکالتي و موجودي به در صورتي که مطابق فرآ 31/11/1041مورخ شنبه  پنجروز  صبح 9متقاضيان محترم از ساعت  

ه و داراي شرايط ثبت نام مطابق محدوديت هاي اين بخشنامه باشند، مي توانند با ميزان مبلغ مندرج در بخشنامه جهت خودرو درخواستي بود

 کد کاربریپس از ثبت اطالعات شخصي و دريافت ،  https://saipa.iranecar.comورود به سايت فروش گروه خودروسازي سايپا به آدرس 

اقدام نمايند. الزم به ذکر است متقاضياني امکان  ان تکمیل ظرفیتزماخذ شده از سايت، نسبت به انتخاب خودرو و ثبت نام تا  رمز عبور و

 کليه فرايندهاي اعالم شده در اين خصوص را تکميل نمايند. 12/11/1041مورخ  شنبهچهار  روز 11ساعت ثبت نام را خواهند داشت که تا 

به   11/11/1041 مورخشنبه  يكروز  صبح 9از ساعت در طرح قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت نيز  پیش ثبت نامهمچنين امکان  

ح قانون رروز  جهت متقاضيان محترم اين طرح فراهم مي باشد و فرايند فروش از طريق تعريف حساب وکالتي شامل متقاضيان ط 3مدت 

 . نمی باشندحمايت از خانواده و جواني جمعيت 

 

 فروش:    پيش  فرايند و نكات اختصاصي در خصوص طرح 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

متقاضی محترم جهت ثبت نام محصوالت می بايست نسبت به تعريف حساب وکالتی برای شرکت سايپا / پارس خودرو در يکی       .1

 نمايد. اقدام صادرات و اقتصاد نوينملت، بانکهای تجارت، ملی، از 

در صورتیکه متقاضی محترم در يکی از بانکهای ذکر شده دارای شماره حساب نباشد می بايست ابتدا در يکی از بانکهای مذکور       .2

ذکور اقدام نمايد. الزم بهه ذکهر   بصورت حضوری و يا اينترنتی افتتاح حساب نموده و سپس در خصوص وکالتی نمودن حساب م

  12/11/1041مهور    چهارشهنبه روز  11ساعت است اعالم و يا ويرايش شماره شبای حساب وکالتی در پروفايل متقاضی تا پايان 

 جهت ثبت نام ضروری می باشد. 

      کان مراجعه حضوری به يکی از عالوه بر ام ،کالتی در بانك تجارت، ملی و ملتمتقاضی محترم می تواند جهت تعريف حساب و

 به شعب بانك های مذکور، با مراجعه 

  سايت https://car.farava.ir  )جهت بانك تجارت( 

 و يا سايت https://firoozeh.bmi.ir/signin  )جهت بانك ملی( 

 و يا سايتhttps://bastam.bankmellat.ir/bastam/proxyAccount_service    )جهت بانك ملت( 

 بصورت آنالين در اين خصوص اقدام نمايد.

اساس مبالغ درج شده اريز وجه خودروی مورد درخواست برمتقاضی محترم می بايست پس از تعريف حساب وکالتی نسبت به و      .3

 اقدام نمايد.    12/11/1041مور   شنبه چهارروز  11ساعت در مفاد بخشنامه در حساب وکالتی تا 

https://bastam.bankmellat.ir/bastam/proxyAccount_service


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 نكات اختصاصي در خصوص طرح قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت:

، گروه خودروسازی سايپا امکان ثبت نام 19/40/1044* در راستای ابالغ قانون حمايت از خانواده و جوانی جمعیت مصوبه شورای اسالمی به تاريخ 

اند بشرح اين بخشنامه فراهم ای مادرانی که فرزند دوم و مابعد آنها پس از تاريخ مذکور متولد شدهيکدستگاه از محصوالت مطابق جدول فوق را بر

 نموده است. 

پذيرد و پس از شناسايی مادران های قانون حمايت از خانواده و جوانی جمعیت جهت کلیه محصوالت طرح مذکور ابتدا پیش ثبت نام انجام می* درطرح

 نام نهايی و واريز وجه میسر خواهد شد.        حائز شرايط امکان ثبت

ماه  00سال، دارا بودن گواهینامه رانندگی، عدم خريد  10های قانون حمايت از خانواده و جوانی جمعیت محدوديت پالك فعال، حداقل سن * در طرح

 گذشته برای مادران حائز شرايط لحاظ نخواهد شد.

       باشد.و جوانی جمعیت هر کدملی تنها مجاز به ثبت نام يك دستگاه خودرو در يکی از شرکتهای خودروساز می های قانون حمايت از خانواده* در طرح

 

 بخشنامه :عمومي  شرايط

 .( باشد مي مجاز به ثبت نام يك دستگاه خودروصرفاً هر کد ملي )براي ثبت نام ها اعمال خواهد شد  کد ملیمحدوديت  -1

 مي باشند.خودرو حداقل پايه سوم  گواهینامه و ملزم به ارائه سال 10خودرو  حداقل سن متقاضيان خريد -2

 )نصب بر روي خودرو( ميسر نمي باشد. پالك فعال انتظامیامکان ثبت نام براي متقاضيان داراي  -3

 وجود ندارد .  وکالتی)خريد انصرافي( و انتقال خودرو بصورت  صلح امکان -4

 نداشته باشد. هاي خودروسازصدور فاکتور خودرو نزد شرکت  ثبت نام و ماه گذشته 00طی متقاضي  -5

متعلق به شخص الزاماً بايد  که در آينده وجوه خريد خودرو از آن به حساب شرکت خودروساز واريز مي گردد شماره کارت, شماره حساب بانکی و شماره شبا -6

 کننده خواهد بود.نامن متوجه متقاضي ثبت. درصورت درج اطالعات نادرست)شماره شبا(، تمام مسئوليت آباشد متقاضی

 متعلق به شخص متقاضی  باشد.اعالم شده مي بايست  شماره تلفن همراه -7

کان تغيير نمايندگي کدپستي متقاضي ثبت نام کننده و کد نمايندگي انتخابي توسط مشتري ميبايست از يك استان باشند. بديهي است پس از انتخاب کد نمايندگي ام -8

 نده وجود نداشته و مسئوليت آن بر عهده گروه سايپا نمي باشد.تحويل گير

 ساير محدوديتهاي الزم جهت ثبت نام در سيستم فروش اعمال گرديده است. -9

 .گرديدخواهديکن  شرايط بخشنامه ميباشد، ثبت نام متقاضي کان لموياناقضبودهناصحيح متقاضيگردد اطالعاتخودرو، مشخصتاتحويلنامثبتازمراحلدرهريكچنانچه -11

از جمله ) سطح  تدر صورتيکه پس از امضاي قرارداد في مابين مشتري بر حسب ضرورت و يا الزامات قانوني و يا لزوم رعايت استانداردهاي اجباري و محيط زيس -11

و هرگونه و يا تغييري در برخي از قطعات خودرو ايجاد شود و ...( شرکت ملزم به نصب تجهيزات و يا لوازم اضافي ) آپشن ( بر روي خودرو گردد  5، يورو4آاليندگي يورو

 هاي مربوطه صادر خواهد شد.و ...( تا قبل از فاکتور خودرو صورت پذيرد، دعوتنامه تکميل وجه هزينهاليات نقل و انتقال م ماليات، شماره گذاري،بيمه،هاي)افزايش هزينه

 

 

 
 

در اين بخشنامه  .   متقاضیان محترم که مطابق فرايند فوق اقدام نموده و حايز شرايط ثبت نام بر اساس محدوديت های اعالم شده0

پا به آدرس با ورود به سايت فروش گروه خودروسازی ساي 13/11/1041پنج شنبه مور  روز صبح  9 باشند، از ساعت

https://saipa.iranecar.com  نسبت به انتخاب نوع خودرو و ثبت نام تا زمان تکمیل ظرفیت اقدام خواهد نمود. الزم به

ذکر است در صورتی که متقاضی نسبت به تعريف حساب وکالتی و يا واريز وجه در حساب تعريف شده تا مهلت تعیین شده اقدام 

 يشان میسر نخواهد بود.   ننمايد امکان ثبت نام برای ا

وجه اعالم شده در بخشنامه از  ،پس از پايان ثبت نامدر صورت حايز شرايط بودن متقاضی و امکان ثبت نام تا تکمیل ظرفیت، .   1

 هد پذيرفت.اکسر شده و پذيرش خودرو مطابق فرآيند های تعريف شده صورت خومحترم  حساب مشتری

نسبت به ثبت نام  13/11/1041در تاريخ متقاضی محترم، و يا رای خودروهای اعالم شده صورت پذيرد بدر صورتیکه تکمیل ظرفیت .   1

بديهی است در اين خصوص مسئولیت و تعهدی  د هیچگونه پذيرشی در سیستم فروش سايپا انجام نخواهد شد.اقدام ننماي

ز شرايط مندرج در بخشنامه نباشند، امکان ثبت که حائالزم به ذکر است متقاضیانی  متوجه گروه خودروسازی سايپا  نمی باشد.

 نام برای ايشان فراهم نخواهد گرديد.



 
 

مورخ  184314هاي نامهمحل سکونت مشتريان ، نمايندگي موظف است مدارك و مستندات مشتريان را مطابق بخش با توجه به اهميت کنترل مدارك هويتي و آدرس -12

 .نمايد حاصل اطمينان آنوسقمصحت از و کنترل 22/14/1411مورخ142214و19/11/1411مورخ469251و21/11/1411مورخ424318و13/15/1411مورخ186689و12/15/1411

 :گرددگذاري موارد ذيل متذکر ميو آدرس مشتريان درسامانه شماره هاي صادره توسط پليس راهور ناجا مبني بر ثبت و بروزرساني اطالعات فرديعملبه دستورال باتوجه -13

طالعات فردي و نشاني محل فردي و سکونتي بوده و يا بيشتر از يکسال از آخرين تاريخ بروزرساني ا در صورتيکه مشتري در سامانه شماره گذاري فاقد اطالعات الف (

باشد( نسبت به سايت اينترنتي نشاني آن موجود ميبايست با مراجعه به سامانه سخا )که درسکونت آن در سامانه شماره گذاري گذشته باشد، مشتري محترم مي

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

 نمايد.

بايست حتماً برگه مذکور را به نمايندگي محل ثبت نام خود تحويل نمايد در غير اينصورت عواقب ناشي از در صورتيکه مشتري داراي برگه احراز سکونت باشد مي (ب

 آن بر عهده مشتري خواهد بود.

ائه نشده باشد، شماره پذيرش الزم به ذکر است تا زمانيکه برگه احراز سکونت توسط مشتري به نمايندگي ارائه نگردد و يا اطالعات مورد نياز شماره گذاري به درستي ار -14

ود همچنين عالوه بر اينکه سود تاخير در گرددو عواقب ناشي از عدم فرآيند مذکور بر عهده مشتري خواهد بمشتري وارد مرحله تخصيص نخواهد شد و فاکتور نمي

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

 مراجعه نمايند.  corp.comwww.saipa ها و تجهيزات محصوالت به سايتتوانند جهت رويت ويژگيمشتريان محترم مي -15

قیمت بوده و بر اساس  قیمت روز شرکتبه  زمان ارسال دعوتنامهقيمت نهايي خودروها در  ميباشد. همچنين غیر قطعی ، قيمتدر روش پيش فروش يکساله -16

 ، محاسبه و اخذ خواهد شد. زمان تحويل مندرج در قرارداد مشتريان

از سوي مصرف کننده به عنوان بخشي از ثمن معامله به صورت علي الحساب پرداخت گرديده است. قيمت نهايي خودرو بر اساس قرارداد پس از  مبلغ واريزي تبصره :   

 صدور دعوتنامه توسط خودروساز و تکميل وجه توسط مصرف کننده و بر مبناي قيمت زمان تحويل مندرج در قرارداد مشخص خواهد شد. 

هاي قابل عرضه انتخاب خواهد شد. بنابراين رنگ انتخابي يکساله، رنگ خودرو توسط مشتري و پس از صدور دعوتنامه تکميل وجه بر اساس رنگدر روش پيش فروش  -17

 در زمان ثبت نام، مالك تحويل خودرو نخواهد بود.

درصد 12 بعالوه ،سود مشارکت روش يکساله معادلدر روش پيش فتاخير ارت در صورت بروز هرگونه تاخير احتمالي در تحويل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، خس -18

 محاسبه و در بازه زماني مطابق ضوابط قابل پرداخت خواهد بود. ساليانهبصورت 

، مبلغ آن در زمان براي خودروها بصورت اختياري فراهم مي باشد . در صورت انتخاب بستههای خدمت و آپشن بستهدر روش هاي پيش فروش يکساله امکان انتخاب  -19

 گردد.پرداخت مابه التفاوت از مشتريان اخذ مي

 مراجعه نمايند. www.saipayadak.orgهاي خدمت و آپشن به سايت توانند جهت رويت بستهمشتريان محترم مي -21

 و جواني جمعيتشرايط پيش فروش يكساله عادي و طرح قانون حمايت از خانواده 

   باشد.های ذکر شده می*زمان تحويل خودروها مطابق جدول فوق در ) هفته چهارم ( ماه
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 مبلغ علی الحساب
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