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 1401شهریور  –سامانه یکپارچه تخصیص خودرو  در  فروش فوق العاده خودروی الماری ایماسوم مرحله بخشنامه 

 قانون حمایت از خانواده  وجوانی جمعیت  -ویژه متقاضیان طرح عادی 

 

                                                ورموت پارسهای مجاز محترم شرکت آرین هموطن گرامی و نمایندگی

 با سالم و احترام؛

فروش فوق العاده  این شرکت در نظر دارد نسبت به ،به استحضارعموم متقاضیان محترم و نمایندگی های مجاز می رساند 

با شرایط زیر اقدام نماید.  کشیقرعهبه صورت  وز کاریر  90با موعد تحویل  وقیمت قطعی  بهخودروی»الماری ایما« 

نسبت به صورت اینترنتی    18/06/1401   لغایت پایان روز جمعه مورخ      1401 /06/   16خ   مور  ه روز چهارشنب از توانندمتقاضیان می

 اقدام نمایند.  http://sale.iranecar.com   اینترنتی به  آدرسالماری ایما  با مراجعه  یخودروپ یش ثبت نام  ل انجام مراح به

 

 کلیه مبالغ به لایر می باشد.            •

                                                                                                               

 قواعد و ضوابط بخشنامه -   1ماده
 

      اال ر  نام به خودی خود ملغیرعایت قواعد و ضووووابط  یل برای متقاضوووی السامی اسوووت و در صوووورت عدم رعایت هر ی ،  بت
 خواهد بود:

 از طریق قرعه -1-1
ً
 پذیرد.وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می مسئولیتکشی و با عرضه کاال صرفا

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

 باید به نام شخص متقاضی بشده در وبگاه جهت  بتشماره تلفن همراه  بت -3-1
ً
 اشد.نام، حتما

 ک نندگان خودرو است. کلیه بخشنامه های جاری کلیه عرضه هرکد ملی مجاز به  بت نام ی  دستگاه خودرو از -4-1
 برخورداری از  گواهینامه رانندگی معتبرو ارائه آن در زمان  بت نام السامی می باشد.   -5-1
 باشد.نام برای متقاضیان دارای پالک انتظامی فعال میسر نمیامکان  بت -6-1
 باید به نام فرد متقاضی بوده و کلیه تراک نشساب و شبای معرفی شده در زمان  بتشماره ح -7-1

ً
های  نام الساما

 مالی، حسب مورد، باید از و یا به همان حساب صورت پذیرد.
 ماه شمسی گذشته باشد.  48کم از آخرین خرید قطعی متقاضی از سایر خودروسازان  باید دست -8-1
 پستی متقاضی از طریق سامانه امتا صحت سنجی خواهد شد.اطالعات سجلی و نشانی  -9-1

 1401 شهریور   -شرایط فروش  فوق العاده خودروی الماری ایما 

قیمت مصوب   مدل  نوع خودرو 
 فروش

رنگهای قابل  
 عرضه 

موعد  
 تحویل 

سود  
 مشارکت  

سود  
  انصراف  

جریمه 
دیرکرد  

 ( سالیانه)
 روش پرداخت   کد طرح فروش

 
 10,940,000,000 1401 اری ایما الم

 مشکی  ، سفید 
  خاکستری 

  نقدی  Eama-o-105 % 36 --  --  روز کاری  90

http://sale.iranecar.com/
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ماه از زمان تحویل در صوووورت عدم مراجعه به نمایندگی برای دریافت سووورویس اولیه  5گارانتی خودرو پس از   -10-1
 کیلومتری خودرو نیس السامی است. 1000باطل می گردد ودر مراجعه به نمایندگی کارکرد حداقل 

 امتیاز حقوق ناشی از برگسیده شدن در قرعه کشی خودرو به اشخاص غیر،مجاز نمی باشد.انتقال و واگذاری   -11-1
نام ک ننده  نام به شوخصوی غیر از شوخص  بتپس از عقد قرارداد خرید، تغییر نام، صول  و یا واگذاری امتیاز  بت -12-1

 متعهد به اجرای این  ک ننده صورک ننده باطل و بالا ر بوده و عرضوهممنوع اسوت. هرگونه انتقالی از نظر عرضوه
ً
فا

 باشد.ک ننده مینامقرارداد در برابر  بت
مجلس شاااوراس اسااانمیس هن دساااتاه از   19/08/1400پ یرو قاانون حماایات از خاانواده و جوانع جمعیات مصاااو    -13-1

انادس امکاان ثبات ناام باه موجا  ای  هاا پس از تااریق قاانون ما کور متولاد شااادهماادران کاه فرزناد دوم و ماا بعاد هن
ماه را بادون موادودیات هاای ما کور در ساااایر بناد هاا دارناد  زرفیات نااشااای از ای  بناد مج ای از زرفیات بخشاااناا

  عمومی است؛ لک  هر کد ملی صرفا حق خرید یک دستگاه خودرو را دارد
شووود، فرد متقاضووی اسووت که اطالعات هویتی وی در ک ننده واقع میشووخص خریدار که طرف قرارداد عرضووه -14-1

 باید از حسوواب بانکی متعلق به وی صووورت پذیرد. واریس  سووامانه درش شووده اسوو 
ً
ت و واریس وجه از حسوواب الساما

 به درخواسوت واریس ک ننده  
ً
وجه از حسواب بانکی دیگران، به هی  وجه به منسله پرداخت نیسوت و شورکت صورفا

 یکن خواهد شد.لمنسبت به استرداد وجوه اقدام کرده و  بت نام کان
بت نام درخواسوت هرگونه تغییر در اطالعات متقاضوی، رنخ خودرو، تغییر نمایندگی مجاز  پس از پایان فرآیند   -15-1

 پذیر نیست. و یا نوع خودرو امکان
هرگونوه پرداخوت وجهی توسوووط متقواضوووی بوه نمواینودگی مجواز یوا هر شوووخص دیگر در کلیوه مراحول  بوت نوام توا   -16-1

وسوووط نمواینودگی مجواز یوا هر شوووخص دیگر  تحویول خودرو ممنوع بوده و در صوووورت دریوافوت وجوه و یوا امتیواز ت
هوای نواشوووی از این موضووووع بوه عهوده  گونوه مسوووئولیتی متوجوه شووورکوت نخواهود بود و کلیوه مسوووئولیوتهی 

 متقاضی است.
ک ننده،  گر منتخب عرضهک ننده اختیار داده خودروی مورد معامله را قبل از تحویل نسد بیمهمتقاضی به عرضه -17-1

 و هسینه آن را از متقاضی دریافت نماید.ساله نموده بیمه شخص  الث ی 
شوده متقاضویان در فرم  بت اطالعات، عمدًا یا سوهوًا ناقص یا نادرسوت وارد شوده  در صوورتی که اطالعات وارد -18-1

روز کاری پس از درخواسوت ک تبی واریس ک ننده وجه،  ۲۰ک ننده حق فسو  قرارداد را داشوته و فرف  باشود، عرضوه
نماید. همچنوووووین متقاضوی و واریس ک ننده  گونه خسوارت یا سوود اقووووودام میبدون هی نسوبت به اسوترداد آن  

وجه، حق طرح هرگونه ادعایی اعم از حقوقی و یا کیفری تحت هر عنوانی که باشووود را از خود سووولب و سووواقط  
 نمودند.

نصوراف تعلق  انصوراف از خرید خودرو تا قبل از تخصویص خودرو امکان پذیر اسوت و در صوورت انصوراف ، سوود ا -19-1
 نخواهد گرفت.

ک ننده، وجه  متقاضوووی مکلس اسوووت در صوووورت برگسیده شووودن در فرآیند قرعه کشوووی براسووواس اعالم عرضوووه -20-1
 به صوووورت اینترنتی و به  حسووواب شووورکت آرین پارس موتور )سوووهامی خاص(  و در قالب  

ً
درخواسوووتی را صووورفا

گونوه مسوووئولیتی در قبوال  ننوده هی ک تراک نش واحود واریس نموایود. بودیهی اسووووت در غیر این صوووورت، عرضووووه
 متقاضی نخواهد داشت. 
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  48نوام در سووواموانوه فروش آنالین، پس از واریس وجوه و اخوذ رسووویود پرداخوت، بوایود حوداک  ر فرف  متقواضوووی  بوت -21-1
ک ننده به  های عرضووهصووورت کامل و صووحی  مطابق دسووتورالعملسوواعت کاری، نسووبت به تحویل مدار  به

دگی مجاز نسووبت به نمایندگی مجاز محل تحویل انتخاب شووده در زمان  بت نام اقدام نماید. پس از آن نماین
سوواعت از زمان دریافت مدار ،    ۴۸ها با اصوول مدار  اقدام نموده و فرف مدت  بررسووی اطالعات و تطبیق آن

نموایود. در صوووورت عودم رعوایوت بنود فوق توسوووط متقواضوووی،  هوا را برای واحود فروش شووورکوت ارسووووال میآن
النفع، خسووارت  الم ل، عدموان اجرتگونه وجهی تحت عنتواند قرارداد را فسوو  نماید. هی ک ننده میعرضووه

گیرد و ناشووی از تیخیر در انجام تعهدات و تیخیر در تحویل خودرو، افت مدل و مانند آن، به متقاضووی تعلق نمی
 نامبرده طرح هرگونه ادعا را در ایون خصوص از خود سلب و ساقط نمود. 

رض، بیمه شووخص  الث و سووایر هسینه های گذاری، مالیات بر ارزش افسوده، عواهای مربوط به شوومارههسینه -22-1
مرتبط در قیمت خودرو مطابق قانون لحاظ گردیده است و در صورت تغییر هر ی  از موارد ، متقاضی موفس  

 باشد.به پرداخت مابه التفاوت می
ررات  های واگیردار، تغییر در قوانین و مقک ننده در صووورت بروز قوه قاهره از قبیل سوویل، زلسله، بیماریعرضووه  -23-1

بویونآموره، توحوریوم الومولولوی، مومونووعویووت ورود خوودرو و عوودم اموکووان تورخویوص آن از گومورکووات  هووای اقوتصووووادی و 
کشوور)ناشوی از قصوور شورکت نباشود(افسایش نر  ارز و مانند آن، مسو ولیتی جس اسوترداد وجوه دریافت شوده  

 به متقاضی نخواهد داشت.
گذاری خودرو ) از جمله گواهی  ام مراحل شووومارهباشووود کلیه مدار  مورد نیاز جهت انجمتقاضوووی موفس می -24-1

صوووالح در زمان تکمیل  االجرای مراجع  یرا متناسوووب با مقررات الزم  (از سوووامانه سوووخا  احراز سوووکونت معتبر 
 مدار  به نمایندگی مجاز محل تحویل ارائه نماید. 

صووالح صووورت  صوودور و تحویل شووناسوونامه مالکیت خودرو، کارت خودرو و کارت سوووخت توسووط مراجع  ی -25-1
 گونه مس ولیتی در این خصوص ندارد.ک ننده هی گیرد و عرضهمی

ک ننوده یوا نمواینودگی مجواز، مبنی بر آمواده  روز کواری پس از اعالم عرضوووه ۵ملسم اسوووت حوداک  ر فرف متقواضوووی   -26-1
تحویول بودن خودرو، نسوووبوت بوه مراجعوه بوه محول تحویول و دریوافوت خودرو و تکمیول صوووورتجلسوووه تحویول  

 خودرو، اقدام نماید. 
 خودرو به هی  وجه بدون پالک به متقاضی تحویل داده نخواهد شد. -27-1
فاهری داخلی و بیرونی خودرو و سوایر امکانات خودروی مورد تقاضوا مطابق مشوخصوات اعالمی    مشوخصوات -28-1

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

                                                                                                                                                          
   لیست عاملیت ها                                                                                                                                                         کاتالوگ خودرو                                                    
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 اطنعات مورد نیاز متقاضی در زمان ثبت نام هننی   -2ماده 
 
 اطالعات هویتی   -1-2
 اطالعات گواهی نامه رانندگی  -2-2
 کد پستی و آدرس دقیق و منطقه شهرداری محل سکونت   -3-2
 شماره تلفن  ابت و تلفن همراه متقاضی  -4-2
  بت شماره شبا و شماره حساب به همراه نام بان  و کد شعبه مربوط به نام متقاضی  -5-2

 
 

 مدارک مورد نیاز متقاضی هنگام مراجعه به نمایندگی مجاز پس از ثبت نام   -3ماده 
 

اصوول و ک ی برابر اصوول مدار  شووامل :کارت ملی ،شووناسوونامه خریدار،صووفحه توضوویحات )در صووورت وجود   -1-3
 توضیحات (

 شماره شبا مربوط به متقاضی خرید به همراه تائیدیه بان   -2-3
 فرد متقاضیارائه گواهی امضاء محضری بنام  -3-3
 تکمیل فرم قرارداد فروش در محل نمایندگی مجاز منتخب در زمان  بت نام و در حضور نماینده مجاز  -4-3
 اخذ امضاء و ا ر انگشت متقاضی در  یل تمامی برگه های قرارداد و مهر و امضاء نماینده مجاز  -5-3
 پست و یا راهور( توسط  فرم احراز سکونت از سامانه سخا)دارای تائیدیه  -6-3

   
 
 مدیر عامل                  مدیر فروش                                                                                                                                                      

 سید علی موسوی خرم                                                                                محمد رضا سیفی                                                    

                                                                                                        

 

 


