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 بسمه تعالی 

 عاملیت محترم فروش شرکت بهمن موتور

 جامعسامانه در خودروی فیدلیتی پرایم و دیگنیتی پرایم از طریق فرایند قرعه کشی  طرح نقدی پیش ثبت نام: موضوع

 جهت مشتری نهایی  فروش خودرو               

 با سالم 

  مورخ  سه شنبه روز از  آنالین صورت به من موتور محصوالت شرکت به طرح نقدی  نامثبتپیش  شرایط، احتراماً

 .گرددمی ارائه شده اعالم شرایط با و ذیل جدول شرح به به مدت یک هفته صبح 10 ساعت 27/02/1401

ی صورت در که ؛استشده  داده قرار شده، تشریح ذیالً که بخشنامه ضوابط و قواعد در مندرج شروط مطابق فیلترهایی در همین راستا،

وارد  متقاضیدرخواست  ،تایید گردد و راستی آزماییبوده  بخشنامه ضوابط و قواعد در مندرج شروط با مطابق نامتـثبیـش پ  که

 می گردد.قرعه کشی مرحله 

از و  https://sale.iranecar.com آدرس بهاینترنتی خودرو فروش  یکپارچه سامانه طریق از و آنالین صورت به صرفاً  نامثبت

 .باشدمی انجام قابلقرعه کشی  طریق

 :دییرا اسکن نما  لیذ  یها کدها  تیمشاهده کاتالوگ و عامل  یبرا

 

 

 

 

 فیدلیتی پرایم یتی پرایمدیگن

 موعد تحویل عرضه قابل هایرنگ مدل جریمه تاخیر سود انصراف قیمت مصوب فروش کد محصول محصول نوع

فیدلیتی پرایم 

 نفره(5) 1تیپ
BMCFDL00 000/000 /440/8 

15 % 

 ساالنه

5/2 % 

 ماهانه
1401 

 سفید

 مشکی

 ری کهکشانیخاکست

 سربی

 آبی اطلسی

 قرمز روناسی

  آخرهفته 

ماه  تیر

1401 

فیدلیتی پرایم 

 نفره(7) 2تیپ
BMCFDL01 000/000 /590/8 

 SKNDGN00 000/000 /350/9 دیگنیتی پرایم

 مبالغ به ریال می باشد. 

 140102105کد بخشنامه : 

 

  : 

  : 

      : 

1401/1648

1401/02/24
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 : قواعد و ضوابط بخشنامه

 روش فروش اعمال خواهد شد.این  ایشرایط اعالم شده از سوی وزارت صمت در خصوص متقاضیان ثبت نام بر ➢

 تشکیل) مراحل سایرقرعه کشی، پس از انجام شود و آدرس ذکر شده انجام می طریق از و آنالین به صورت نامثبتپیش  ➢

 پذیرد.می صورت عاملیت انتخاب شده درجهت منتخبین، ( مدارک و ... ، خودرو تحویل ه،پروند

 سال و دارای گواهینامه معتبر، مجاز است. 18نام، صرفاً برای افراد باالی مکان ثبتا ➢

 ش قبلیبه شرط عدم خرید خودرو در طرح های فروبخشنامه  ایناز دستگاه نام یکمجاز به ثبتشناسه ملی  هر کدملی/ ➢

 باشد.میشرکت بهمن موتور و سایر شرایط اعالم شده از سوی وزارت صمت  

 باشد.عاملیت ممنوع بوده و در چنین قراردادهایی شرکت بهمن موتور دارای حق فسخ می کدحقوقیبا کدملی و یا نام ثبت ➢

سلب و   منتخبینی که باشد، از حق واگذاری حقوق قراردادی و خودرو به غیر، به هر شکل و صورتنام در این روش ثبت  ➢

اسقاط گردیده است و هرگونه واگذاری مغایر این قید عالوه بر بی اعتباری آن، حق فسخ برای شرکت بهمن موتور ایجاد 

 . کندمی

 محدودیتی در ظرفیت فروش هر عاملیت تا سقف سهمیه کل عرضه شده وجود ندارد. ➢

 سقف میزان از نام،ثبت به اقدام از پیش تا است بانکی، الزم هایکارت زا محدودیت سقف برداشت برخی احتمال به توجه با ➢

 .باشدمی پذیرامکان تراکنش یک صرفاً در خودرو وجه واریز. فرمایید حاصل اطمینان بانکی کارت برداشت اینترنتی

 .می باشدممنوع خرید  ، امکان تغییر رنگ، تغییر عاملیت، تغییر خودروی خریداری شده و تغییر شرایطنامثبتپس از  ➢

 مورد و بوده پولشویی با مبارزه  دستورالعمل با مغایر واریزی،وجوه  یا و فیش انتقال بابت دستی یا و محضری اقرارنامه دریافت ➢

 .باشدنمی شرکت تأیید

 ، امکان تخصیصو تشکیل کامل پروندهنام ثبتنقدی با موعد تحویل فوری، به محض انجام  نامثبت با توجه به اینکه در روش  ➢

وجود خواهد داشت، الزم است تا در صورت تمایل خریدار به انصراف، حتماً از عدم تخصیص خودرو اطمینان حاصل   خودرو

گذشت بیش از یک ماه از  صرفاًدر غیر اینصورت مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود. در صورت انصراف خریدار و  ،شود

بر اساس دستورالعمل و نظامات آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان  صرافوجه، سود ان واریزو نام ثبتزمان 

روز کاری به  20ت وزیران تعیین شده و ظرف هیاً 28/01/95مورخ  هـ51681/ت7415نامه شماره موضوع تصویب  خودرو

 خریدار قابل ارائه خواهد شد.
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، ناقص و یا فاقد صحت باشد و یا به هر دلیلی وجوه م ثبت اطالعاتدر فر متقاضیانکه اطالعات وارد شده  در صورتی ➢

شرکت و شرکت بهمن موتور منعقد نشده و  متقاضیاساساً قراردادی بین  پرداختی به صورت کامل و مطابق بخشنامه نباشد،

 خواهد بود. عودت وجه به حساب مبداًندارد و مجاز به  متقاضیبه  بهمن موتور تعهدی در خصوص واگذاری خودرو 

آدرس  نــام در ســامانه یکپارچـه فــروش اینترنتــی خــودرو بــهینــد ثبتانـام و تکمیــل فرثبت پــس از واریــز وجــه منتخبـین ➢

https://sale.iranecar.comنسبت به تحویل مدارک خـود بـه صـورت  ناماز زمان ثبت کاری ساعت 48ظرف  دبای، می

( اقـدام نـامثبتدر هنگـام  انتخاب شدههای شرکت به عاملیت محل تحویل )نامهها و آیینکامل و صحیح مطابق دستورالعمل

ساعت از تاریخ واریز وجه  72حداکثر ظرف  ،مدارکبا اصل  پس از تطابق اطالعات ثبت شده خریدارباید نمایند و عاملیت می

یط مذکور توسـط عدم رعایت شرااقدام نماید.  شرکت عملیات فروش واحد ه کامل بهنسبت به ارسال پروند متقاضینام ثبتو 

 ترتیب اثر دادن به آن خودداری خواهـد نمـود.به هر علتی که باشد به منزله فسخ قرارداد بوده و شرکت از هرگونه  منتخبین

و در تحویل، موجـب تعلـق سـود مشـارکت بروز تأخیر  ،درصورتیکه قرارداد مذکور از سوی مقامات ذیصالح معتبر تلقی گردد

 .جریمه دیرکرد به وجه پرداختی خریدار نخواهد بود

فرایند ثبت نام از قبیل ورود اطالعات و واریز باید کلیه گردد که میمطلع و آگاه می متقاضی، نامثبت به موجب این روش  ➢

در وجه شرکت بهمن موتور واریز و تحویل نماید.  الینآنبه صورت  صرفاًآدرس اینترنتی معرفی شده و  از طریق صرفاًرا  وجه

بیعی فی مابین طرفین منعقد نشده و در نتیجه شرکت هیچگونه مسئولیتی  ،بدیهی است در صورت عدم رعایت این موضوع

 نخواهد داشت. خریداردر قبال 

عاملیت حق دریافت  و استمنوع منام قبل  و یا پس از ثبتبه عاملیت  متقاضیپرداخت هرگونه وجه یا امتیازی توسط  ➢

ندارد. در صورت تخلف عاملیت از هر یک از موارد مذکور هیچگونه تعهدی برای  متقاضیهیچگونه وجه یا امتیازی را از 

 و عواقب آن بر عهده پرداخت کننده و عاملیت است. هاشرکت ایجاد نشده و کلیه مسئولیت

به تشخیص شرکت مانند اصالح سند خودرو و ان و در صورت امک ،خریدارپرداخت هرگونه هزینه ناشی از قصور یا تقصیر  ➢

یم سند واگذاری یا و سند، تنظ گذاریشمارهغیره برعهده خریدار خواهد بود. ارائه خدمات جانبی فروش نظیر اصالح مغایرت 

 باشد.های شرکت میپارکینگ و غیره منوط به پرداخت وجه توسط خریدار مطابق بخشنامهفک رهن ، ، )انصراف( فسخ
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های مرتبط در قیمت گذاری، بیمه شخص ثالث و سایر هزینه های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، عوارض، شمارههزینه ➢

التفاوت بهموظف به پرداخت ما متقاضیخودرو لحاظ گردیده و در صورت تغییر هر یک از موارد در زمان صدور حواله، 

 باشد.می

 و مدارک ارائه به نسبت خریدار تا است الزم باشد،می ناجا راهور پلیس های نامه آئین گذاری،شماره مرجع اینکه به توجه با ➢

 ضوابط رعایت عدم علت به که گذاریشماره در تاخیر هرگونه است بدیهی. نماید اقدام ضوابط مطابق نیاز مورد مستندات

 زیست،  محیط نظیر مرتبط هایسازمان توسط گذاریشماره مجوز صدور عدم و جاری ضوابط و قوانین تغییر دلیل به مربوط

 سود عنوان تحت وجهی هیچگونه و کرد نخواهد ایجاد شرکت برای تعهدی پذیرد، صورت...  و راهور صنایع، استاندارد،

 طرح نامبرده و تهنگرف تعلق خریدار به غیره و خسارت النفع، عدم المثل، اجرت انصراف، سود تحویل، در تاخیر دیرکرد،

 .نمود اسقاط و سلب خود از باشد که صورتی و شکل هر به خصوص این در را ادعایی هرگونه

شخص ثالث نموده و  مهیمنتخب شرکت، ب گرمهینزد ب ل،یمورد معامله را قبل از تحو یداده خودرو اریبه شرکت اخت یمتقاض ➢

 .دیاخذ نما یآن را از متقاض نهیهز

قابل  روز کاری 7ظرف   خیر به صورت روزشمار محاسبه واحتمالی در تحویل خودرو، جریمه تأخیر تأ نه در صورت بروز هرگو ➢

برابر   خریدارهای و پرداختی خریدارگیرد که ارسال مدارک هایی تعلق میخیر تنها به پروندهتاً جریمه پرداخت خواهد بود.

 شرایط این بخشنامه صورت گرفته باشد.

میسر نباشد،  گذاریشماره لت کسری و یا نواقص مدارک، امکاندریافت پرونده و مستندات، به ع  در صورتی که پس از ➢

گذاری )طبق قوانین راهور ناجا( اقدام نماید، روز کاری نسبت به تکمیل مدارک شماره 7خریدار موظف است حداکثر طی 

نسبت به ابطال سند و تخصیص خودرو به شخص  تواند میپس از انقضای مدت مذکور و عدم رفع کسری و یا نواقص، شرکت 

روز از زمان اعالم کسری و یا نواقص پرونده و عدم تکمیل آن در  30یا اشخاص دیگر اقدام کند. در صورت گذشت بیش از 

یند تخصیص و تحویل اتواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. جهت مدت زمانی که فر، شرکت میخریدارموعد فوق توسط 

 وجهی نجامد و شرکت قرارداد را فسخ نکند هیچگونهارو به علت کسری مدارک ارائه شده خریدار، به تعویق/توقف بیخود

 گیرد. خیر در تحویل، سود انصراف، اجرت المثل، عدم النفع، خسارت و غیره به خریدار تعلق نمیتحت عنوان سود دیرکرد، تاً

گونه مسئولیتی پذیرد و هیچانجام می مراجع ذیربطو کارت سوخت توسط شناسنامه مالکیت، کارت خودرو و تحویل صدور  ➢

 باشد.متوجه شرکت نمی



 

5 

 

 

 

 خودرو به هیچ وجه بدون پالک به عاملیت و یا متقاضی تحویل داده نخواهد شد. ➢

ی نامبتثی مجاز، وضعیت قرارداد، صدور سند و پالک خودروی هاتواند جهت کسب اطالعات از مشخصات عاملیتمیخریدار  ➢

 مراجعه نماید. www.bahman.ir خود به سایت اینترنتی

 دریافت به نسبت خودرو، بودن تحویل آماده بر مبنی عاملیت، /شرکت اعالم از پس کاری روز 3 ظرف حداکثر بایدمی خریدار ➢

نماینده  ،به صورت شرط نتیجه عاملیت /شرکت مذکور، مهلت  شدن سپری از پس. نماید اقدام تحویل، محل از آن خروج و

 عهده بر حمل و بارگیری نگهداری، هایهزینه کلیه و نموده منتقل عمومی پارکینگ به را خودرو تواندخریدار محسوب و می

 عهده بر ،غیره و توقف حمل، از ناشی خودرو به وارده خسارت و دیدگی آسیب هرگونه مسئولیت همچنین . است خریدار

 ابالغی هایبخشنامه مطابق پارکینگ هزینه پرداخت به ملزم خریدار عمومی، پارکینگ به انتقال عدم صورت در. است خریدار

 آن  دریافت عدم و خودرو بودن تحویل آماده اعالم زمان از کاری روز 30 شدن سپری صورت در. بود خواهد شرکت سوی از

 آن قبال در شرکت و شده خارج گارانتی شمول از( الستیکی قطعات و تایر باتری،) وخودر قطعات از برخی خریدار، توسط

 .داشت نخواهد مسئولیتی

قابل رویت  www.bahman.ir مشخصات فنی و سایر امکانات خودرو از طریق سایت شرکت بهمن موتور به نشانی ➢

 باشد.می

 و سـایر امکانـات خـودرو منطبـق بـا تیـپ خـودروی مـورد تقاضـای و مشخصـات ظـاهری داخلـی ظاهری بیرونمشخصات  ➢

کـــه از طریــق ســایت شــرکت بهمـــن موتــور بــه نشـــانی  کــه در زمــان تنظــیم توافـــق نامــه مشــخص گردیــده

https://bahmanmotor.bahman.ir/product ــل رو ــوده و قاب ــت ب ــودی ــد ب ــودرو خواه ــل خ ــالک تحوی ــه . م هرگون

تعهــدی بــرای شــرکت  ،هــای منتشــرههــا و بروشــورها و آگهیمغــایرت احتمــالی مشخصــات خــودروی تحــویلی بــا کاتالو 

 نمود. اسقاط و سلب خود از را معارضی ادعای هرگونه طرح خریدار. کندایجاد نمی

 افــزایش تحــریم، نشــده، بینــی پــیش یــا و غیرمترقبــه حــواد  قــوعو و( قهریــه عوامــل) مــارور فــورس وقــوع صــورت در ➢

 مصـوب قیمـت بـه تولیـدی خودروهـای سـایر از طـرفین موافقـت صـورت در و شـده معلـق قـرارداد این اجرای ارز، قیمت

 بـیش مـدت بـرای فـوق  مـوارد از یـک هـر ادامـه و طـرفین توافـق حصـول عـدم صـورت در. شـد خواهد جایگزین شرکت،

_  انصـراف سـودنمـودن  لحـاظ بـا پرداختـی وجـوه و بـوده قـرارداد فسـخ بـه مجـاز تنهایی به طرفین از یک ره ماه، سه از

 .گرددمی مسترد خریدار به _قرارداد در شده ذکر شرایط رعایت با

http://www.bahman.ir/
http://www.bahman.ir/
https://bahmanmotor.bahman.ir/product
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 کند.میبدون حصول تمامی شرایط مندرج، فاقد اعتبار بوده و تعهدی برای شرکت ایجاد ن نامثبتاین روش  ➢

 ان قرار دهند.خریداراین بخشنامه را برای اطالع بیشتر در محل رویت  دبایمیمحترم  هایتعاملی ➢

 : آنالیننام هنگام ثبت  مورد نیاز  اطالعات

ــدارک شناســایی -1 ــه) م ــنامه ، گواهینام ــی، شناس ــارت مل ــق،  (شــامل ک ــه شــهرداری محــل  و کدپســتی، آدرس دقی منطق

 باشد.مورد نیاز مینام ثبتدر زمان  ضیمتقاهمراه  تلفن شماره تلفن ثابت و ،سکونت 

 اطالعاتونه عواقب ناشی از درج رگو ه ضروری بوده ،متقاضینام بانک مربوط به نام رقمی( به همراه 24شماره شبا )ثبت  -2

 .باشدمی متقاضیاشتباه به عهده 

 : مراجعه به عاملیتمدارک مورد نیاز هنگام  

به  (توضیحات )در صورت وجود صفحه توضیحات، خریدارشناسنامه نامه ، گواهیکارت ملی، شامل :مدارک و کپی  اصل -1

 الزامی است.  ،همراه اقرارنامه محضری دارای کدتصدیق مشخصات متقاضی

، شماره سریال خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، شماره شناسنامهحاوی اطالعات نام، نامبایست : اقرارنامه محضری می 1توجه

 ولد، شماره گواهینامه، تاریخ اعتبار گواهینامه و شماره شبا متقاضی باشد.شناسنامه، تاریخ ت

 موتور بهمن  شرکت ی صادر شده از سویهاو اطالعیه مطابق با بخشنامه راهور ناجابایست میسکونت محل مدارک احراز  -2

 .باشد

 ، ps://Sakha.epolice.irhttینـد اخـذ احـراز سـکونت مشـتریان تنهـا از طریـق سـامانه سـخا بـه آدرس ا: فر 2توجه 

 باشد.( قابل انجام می130/1401)مطابق شماره نامه 

 .رقمی( با تأییدیه بانک مربوطه الزامی است24شماره شبا )ارائه  -3

نام ) چاپ از طریق دسترسی باید ضمن تطابق اصل مدارک خریدار با اطالعات ثبت شده در فرم ثبت: عاملیت می 3توجه 

کار( ، نسبت به ارسال فرم مذکور به همراه سایر مدارک الزم به سازمان فروش اقدام نماید. همچنین در نیعاملیت به پنل ایرا

 (140009103صورت وجود مغایرت در اطالعات از طریق اتوماسیون اداری اعالم نماید. )مطابق کد بخشنامه 

 اثر  و امضاء اخذ همچنین پذیرد، صورت عامل ورحض در بایدمی  خریدار توسط فروش قرارداد فرم تایید و : تکمیل 4توجه 

 .است الزامی عامل امضاء و مهر و قرارداد هایبرگه تمامی ذیل در خریدار انگشت
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 مشخصات محصوالت :

حداکثر   /155hp@5500rpmتوربـــو شـــارر/ حداکثر قــــدرت موتـــــور  1500ccدارای موتور  فیدلیتی پرایم: ❖

  /  EBAو  EBD  ، BAبه هـمراه  ABS/ ترمز 5اسـتانــــدارد آالیـندگی یورو /230NM@1750-4000rpmگشتــــاور 

-AR 20و  AR 20-11)دو مدل  255/45R20رینگ آلومینیومی  /(DCT)سـرعته دو کالچه 6گـیربکس اتـــوماتیک 

قب/دوربین ثبت رانندگی/ درجه برای سهولت در پارک، دوربین ع  360دوربین  /sport(/ حالت راننـدگی اقتصادی و 12

سیستم تشخیص مانع )سنسور پارک عقب و جلو(/ تثبیت کننده سرعت خودرو )کروز کنترل(/ سیستم هوشمند ورود بدون 

های ای/ سیستم هوشمند بازشدن اتوماتیک درب صندوق )توسط پا( و قابلیت تشخیـــص مانع/ آینـــهکلید و استارت دکمه

آمدگویی، آینه داخلی با عملکرد خودکار ضد انعکاس نور، اه گـــرمــکن و چراغ راهنما و خوشجانبــی جمع شونده به همر

آینه آرایشی و چراغ روشنایی آفتابگیر راننده و سرنشین جلو/ تودوزی چرم مشکی/صندلی برقی راننده و سرنشین به همراه 

، قابلیت تا شدن صندلی های ردیف دوم و جهت4جهت و صندلی سرنشین در6گرمکن، صندلی راننده قابلیت تنظیم در

/ سیستم   Auto Lightحرکت ریلی/ سان روف پانوراما / چراغ های جلو با قابلیت تنظیم ارتفاع نور به صورت برقی و 

 باشد.می Full LEDروشـنایی مشایعت تا درب منزل و همچنین تمامی چراغ ها با تکنولـوری 

  / 148hp@5600rpmمجهز به سیستم توربو شارر / حداکثر قدرت موتور  1500CCدارای موتور  دیگنیتی پرایم: ❖

گیربکس اتوماتیک  /BAو  EBDبه همراه  ABS/ ترمز5آالیندگی یورو /220NM@4000-1800rpmحداکثر گشتاور 

CVT اینچی/ دارای حالت رانندگی نرمال، اسپرت و  18ترونیک/ رینگ آلومینیومی مجهز به سیستم تیپ

دوربین دید عقب به همراه (/درجه برای سهولت پارک و سیستم تشخیص مانع)سنسور پارک عقب و جلو360بینزمستانی/دور

ای/درب برقی کننده رانندگی/سیستم هوشمند ورود بدون کلید و استارت دکمهدوربین ثبت/خطوط پویای راهنما در نمایشگر

آمدگویی/تودوزی رقی به همراه گرمکن و چراغ خوشهای جانبی بصندوق عقب و کلید مخصوص جهت بسته شدن درب/آینه 

صندلی برقی سرنشین /قابلیت تنظیم گودی کمرجهت و  6چرم مشکی و قرمز)مارون(/صندلی برقی راننده با قابلیت تنظیم در

یمنی پانوراما دوقسمتی به همراه سیستم ا /سانروف صندلی راننده و سرنشین مجهز به گرمکن/جهت4جلو با قابلیت تنظیم در

 Follow Me Homeو  Auto lightبه همراه سیستم  Full Intelligent LEDبرخورد با مانع/ چراغهای جلو و عقب 

 باشد.برای چراغ های جلو/ سیستم تثبیت کننده سرعت خودرو)کروزکنترل( می

 ا تشکرب  

 نیما مؤمنی

 مدیر تحقیقات و بازاریابی فروش


