
 

 

 

 (جمعيت قانون حمايت از خانواده و جواني  ) ويژه گروه خودروسازي سايپا محصوالت يكساله فروش شرايط پيش اعالم: موضوع
 

 باسالم
 

مجلس شوراي  مصوبهنواده و جواني جمعيت در راستاي ابالغ قانون حمايت از خابه اطالع ميرساند، بدينوسيله  احتراماً          

براي  را مطابق جدول ذيلامكان ثبت نام يكدستگاه از محصوالت روسازي سايپا گروه خود، 91/80/9088تاريخ اسالمي به 

  فراهم نموده است. شرح اين بخشنامه باند مادراني كه فرزند دوم و ما بعد آنها پس از تاريخ قانون مذكور متولد شده

در  ،پس از برگزاري قرعه كشي در صورتيكه تعداد متقاضيان مشمول در اين بخشنامه بيش از ظرفيت فروش باشد 

گردد و در غير اينصورت براي تمامي مادران مشمول صورت منتخب شدن امكان ثبت نام نهايي و واريز وجه خودرو فراهم مي

 واريز وجه ميسر خواهد شد. ثبت نام نهايي و مكانكه شرايط آنها به تائيد سازمانهاي ذيربط برسند، ا

قرعه كشي اين بخشنامه )ويژه قانون ، 9در صورت لزوم برگزاري قرعه كشي بر اساس موارد اشاره شده در نكته 

 صورت 80/83/9089مورخ  31092همزمان با بخشنامه شماره حمايت از خانواده و جواني جمعيت( بصورت جداگانه اما 

ايي مادران حائز شرايط گردد تا پس از شناساطالعات منتخبين طرح مذكور به سازمان ثبت احوال ارسال ميپذيرد و مي

 .ريز وجه براي ايشان ميسر گرددامكان ثبت نام نهايي و وا

نخواهند  واريزبه حساب شركت خودروساز اعالم منتخبين، هيچگونه وجهي كشي و تا زمان برگزاري قرعهمتقاضيان 

 نمود.
                                

   باشد.هاي ذكر شده ميزمان تحويل خودروها مطابق جدول فوق در ) هفته چهارم ( ماه *

 

 ريخ و نحوه ثبت نام :تا

توانند با ورود به سايت مي  ساعته30روز ( به صورت  0مدت  ) به  60/60/3346مورخ شنبه سه روز  31محترم از ساعت متقاضيان  

پس از ثبت اطالعات شخصي و  https://saipa.iranecar.comفروش اينترنتي محصوالت گروه خودروسازي سايپا به آدرس 

اقدام نمايند . الزم بذكر است شركت در  نوع خودرو خاباخذ شده از سايت ، نسبت به ثبت نام و انت رمز عبور و كد كاربريدريافت  

اين طرح صرفاً از طريق آدرس فوق امكان پذير بوده و در صورت استفاده متقاضي از ساير آدرس ها ، عواقب آن بر عهده متقاضي 

 خواهد بود.

 

 

 

 

 زمان تحويل قيمت خودرو ) ريال(مبلغ علي الحساب پيش پرداخت نوع خودرو

 S 666/136/901يك كوي
 قيمت روز خودرو

در زمان تحويل 

مندرج در قرارداد 

 مشتريان

 3463آذر سال مهر الي

 3463سال  آباني مرداد ال 666/366/896 با گيربكس معمولي Rيك كوي

 3463مهر الي دي سال  666/136/846 يك با گيربكس معموليكوي

 3463آبان الي اسفند سال  S 666/311/849ساينا 



 

العاده ، پيش فروش يكساله و پيش فروش فوق تا كنون جهت شركت در روش  9211متقاضياني كه از خرداد ماه سال  

هاي نسبت به ثبت اطالعات شخصي و دريافت كد كاربري و رمز عبور اقدام نموده و از منتخبين طرحفروش مشاركت در توليد 

 . ربري و كلمه عبور ثبت نام ندارنداند نياز به دريافت مجدد كد كامذكور نبوده

 

 بخشنامه : شرايط   

 باشند(مييكدستگاه خودرو ط مجاز به ثبت نام مشمولين اين طرح فق) ها اعمال خواهد شد. بت نامراي ثب كد مليمحدوديت  -9

 هر كد ملي مشمول در طرح قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، تنها مجاز  به ثبت نام  يكدستگاه خودرو در يكي از شركتهاي خودروساز -3

 باشد.مي

حائز شرايط لحاظ براي مادران  ماه گذشته، 00، عدم خريد خودرو طي ال، دارابودن گواهينامه رانندگي س 90محدوديت پالك فعال، حداقل سن  -2

 نخواهد شد.

 وجود ندارد .  وكالتي)خريد انصرافي( و انتقال خودرو بصورت  صلح امكان -0

تائيد و پذيرش تبعات ناشي از عدم ثبت را 91/80/9088بايست، موضوع زمان تولد فرزند دوم يا ما بعد، پس از تاريخ متقاضي محترم مي -5

 اطالعات صحيح را تعهد نمايد.

الزاماً  كه در آينده وجوه خريد خودرو از آن به حساب شركت خودروساز واريز مي گردد شماره شباو  شماره حساب بانكي،  شماره كارت -0

 كننده خواهد بود.نامليت آن متوجه متقاضي ثبتم مسئوصورت درج اطالعات نادرست)شماره شبا(، تما. درباشد متعلق به شخص متقاضيبايد 

 باشد.متقاضي   متعلق به شخصهمراه اعالم شده مي بايست  شماره تلفن -7

كدپستي متقاضي ثبت نام كننده و كد نمايندگي انتخابي توسط مشتري ميبايست از يك استان باشند . بديهي است پس از انتخاب كد  -0

 دگي تحويل گيرنده وجود نداشته و مسئوليت آن بر عهده گروه سايپا نمي باشد.نمايندگي، امكان تغيير نماين

هاي گروه از تاريخ تحويل خودرو براي انجام سرويس اوليه به نمايندگي ماه 1و حداكثر  كيلومتر 3666مشتريان محترم ميبايست پس از كاركرد  -1

 گردد. و ابطال ميخودروسازي سايپا مراجعه نمايند در غير اينصورت گارانتي خودر

باشد، ثبت بوده و يا ناقض شرايط بخشنامه ميچنانچه در هر يك از مراحل ثبت نام تا تحويل خودرو ، مشخص گردد اطالعات متقاضي ناصحيح  -98

 .نام متقاضي كان لم يكن خواهد گرديد

 انتقال حقوق ناشي از انتخاب شدن در قرعه كشي به اشخاص ثالث ممنوع است. -99

 س از امضاي قرارداد في مابين مشتري بر حسب ضرورت و يا الزامات قانوني و يا لزوم رعايت استانداردهاي اجباري و محيط زيستدر صورتيكه پ -93

شركت ملزم به نصب تجهيزات و يا لوازم اضافي ) آپشن ( بر روي خودرو گردد و يا تغييري در و ...(  5، يورو 0از جمله ) سطح آاليندگي يورو

و ...( تا قبل از فاكتور خودرو  ،ماليات نقل و انتقال ،بيمه،ماليات،هاي ) شماره گذاريو يا هرگونه افزايش هزينهبرخي از قطعات خودرو ايجاد شود 

 هاي مربوطه صادر خواهد شد.هدعوتنامه تكميل وجه هزين صورت پذيرد،

بوده و هيچگونه مبلغي بعنوان پيش دريافت، تا قبل از اعالم اسامي انتخاب شدگان در قرعه كشي اخذ  غير قطعي پيش فروش، قيمت در روش -92

 گردد.نمي

 تحويل خودرو بر اساس اولويت بندي تعيين شده در قرعه كشي و ساير ضوابط ابالغي كميته خودرو خواهد بود. -90

) در صورت لزوم با حضور  پس از اتمام قرعه كشي  روز 1ظرف مدت  فهرست انتخاب شدگان نهايي از طريق سايت فروش اينترنتي سايپا -95

به سايت فروش اينترنتي گروه  در مدت مذكوركليه متقاضيان محترم ميبايست اهد شد واعالم خو (هاي ذيربطمراجعه نظارتي و تاييد سازمان

 از نتايج مطلع گردند. پا مراجعه وساي

الحساب قيمت خودرو نسبت به واريز وجه علي روز 1بايست ظرف مدت مي، منتخبين و اعالم تاييد سازمان هاي ذيربط پس از قرعه كشي -90

 اقدام نمايند.

 در صورت عدم تكميل وجه در موعد مقرر ، امتياز ثبت نام متقاضي منتخب شده در قرعه كشي ابطال خواهد شد . -97

 

 

 

 

 
 



 

قيمت زمان تحويل مندرج بوده و بر اساس  قيمت روز شركتبه  زمان ارسال دعوتنامهدر ت نهايي خودروها ، قيمپيش فروش در روش -90

 ، محاسبه و اخذ خواهد شد. در قرارداد مشتريان

ده است. قيمت نهايي خودرو بر مبلغ واريزي از سوي مصرف كننده به عنوان بخشي از ثمن معامله به صورت علي الحساب پرداخت گردي تبصره :

اساس قرارداد پس از صدور دعوتنامه توسط خودروساز و تكميل وجه توسط مصرف كننده و بر مبناي قيمت زمان تحويل مندرج در قرارداد مشخص 

 خواهد شد. 

ضه ، انتخاب خواهد شد. ، رنگ خودرو توسط مشتري و پس از صدور دعوتنامه تكميل وجه بر اساس رنگ هاي قابل عرپيش فروش روشدر  -91

 بنابراين رنگ انتخابي در زمان ثبت نام، مالك تحويل خودرو نخواهد بود.

 خواهد بود.صفر از زمان واريز وجه تا زمان تحويل خودرو ، سود مشاركت و انصراف پيش فروش  روش در -38

درصد ساليانه( 93ر قرارداد، خسارت تاخير به صورت روز شمار)در صورت بروز هرگونه تاخير احتمالي در تحويل خودرو برابر ضوابط مندرج د -39

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

 براي خودروها بصورت اختياري فراهم مي باشد . در صورت انتخاب بسته، مبلغ آن در زمان پرداختآپشن هاي خدمت و بستهامكان انتخاب  -33

 www.saipayadak.orgهاي خدمت و آپشن به سايت توانند جهت رويت بستهمشتريان محترم مي گردد.شتريان اخذ ميمابه التفاوت از م

 مراجعه نمايند.

ت مشتريان را مطابق با توجه به اهميت كنترل مدارك هويتي و آدرس محل سكونت مشتريان ، نمايندگي موظف است مدارك و مستندا -32

كنترل  91/99/9088مورخ  001359و  38/98/9088مورخ  030290و  92/85/9088مورخ  900001و  93/85/9088مورخ  900290هاي بخشنامه

 و از صحت و سقم آن اطمينان حاصل نمايد.

العات فردي و آدرس مشتريان در سامانه شماره گذاري با توجه به دستورالعمل هاي صادره توسط پليس راهور ناجا مبني بر ثبت و بروزرساني اط -30

 گردد :موارد ذيل متذكر مي

فردي و سكونتي بوده و يا بيشتر از يكسال از آخرين تاريخ  گذاري فاقد اطالعاتصورتيكه مشتري در سامانه شمارهالف( در 

باشد، مشتري محترم ميبايست با مراجعه به  بروزرساني اطالعات فردي و نشاني محل سكونت آن در سامانه شماره گذاري گذشته

آخرين اطالعات خود اقدام نموده و پس بروزرساني و يا ثبت نسبت به باشد( ) كه در سايت اينترنتي نشاني آن موجود مي سامانه سخا

 ايد.را به نمايندگي محل ثبت نام خود تحويل نمتائيد توسط اداره پست تصوير نشاني ثبت شده در سامانه سخا از 

بايست حتماً برگه مذكور را به نمايندگي محل ثبت نام خود تحويل نمايد ب ( در صورتيكه مشتري داراي برگه احراز سكونت باشد مي

 در غير اينصورت عواقب ناشي از آن بر عهده مشتري خواهد بود.

دد و يا اطالعات مورد نياز شماره گذاري به درستي الزم به ذكر است تا زمانيكه برگه احراز سكونت توسط مشتري به نمايندگي ارائه نگر

گرددو عواقب ناشي از عدم فرآيند مذكور بر ارائه نشده باشد، شماره پذيرش مشتري وارد مرحله تخصيص نخواهد شد و فاكتور نمي

تعلق نخواهد گرفت، هزينه عالوه بر اينكه سود تاخير در تحويل ناشي از عدم شماره گذاري به آنان عهده مشتري خواهد بود همچنين 

 پاركينگ و نگهداري خودرو نيز از ايشان دريافت خواهد شد.

 مراجعه نمايند.  www.saipacorp.comها و تجهيزات محصوالت به سايت توانند جهت رويت ويژگيمشتريان محترم مي -35

 تنظيم گرديده است. 95/81/9088مورخ  90230/088كميته خودرو به شماره  05تجلسه صور 3بند اين بخشنامه مطابق  -30
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