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اعالم شرايط فروش فوق العاده پادرا پالس

باسالم
احتراماً  ،بدينوسيله به اطالع متقاضيان محترم و نمايندگيهاي مجاز گروه خودروسازي سايپا ميرساند ،شرايط فروش فوق العاده پادرا پالس به شرح جدول ذيل
اعالم ميگردد:
نوع خودرو
پادرا پالس

قيمت خودرو ( ريال)

3/901/111/111

رنگ قابل عرضه
سفيد

موعد تحويل
حداكثر 91روزه

 در صورت هرگونه افزايش در هزينههاي (شمارهگذاري ،بيمه،ماليات ،ماليات نقل و انتقال ،عوارض و  ) . . .تا قبل از فاكتور خودرو  ،مشتري محترم متعهد به پرداخت وجه مذكور ميباشد.

تاريخ و نحوه ثبت نام محصوالت شركت زامياد:
در اين روش فروش متقاضيان محترم ميتوانند از ساعت  9صبح روز پنجشنبه مورخ  0011/01/32بطور مستقيم نسبت به ثبت نام خودرو تا زمان تكميل ظرفيت  ،طبق مراحل ذيل
اقدام نمايند:
الف) ورود به سايت فروش اينترنتي  https://saipa.iranecar.comو ثبت اطالعات شخصي و دريافت كد كاربري (متقاضياني كه قبالً نسبت به ثبت اطالعات شخصي و
دريافت كد كاربري و رمز عبور اقدام نمودهاند نياز به دريافت مجدد كد كاربري و كلمه عبور ثبت نام ندارند)
ب) ورود به قسمت خريد خودرو و انتخاب نوع خودرو
ج) ورود به درگاه اينترنتي و پرداخت وجه خودرو
د) دريافت كد رهگيري
ه) مراجعه به نمايندگي منتخب جهت تحويل مدارك هويتي ،احراز سكونت و دريافت قرارداد

شرايط بخشنامه:
.1
.2
.3
.4

فروش محصوالت صرفاً بصورت اينترنتي ميباشد.
در صورتيكه پس از امضاي قرارداد في مابين مشتري بر حسب ضرورت و يا الزامات قانوني و يا لزوم رعايت استانداردهاي اجباري و محيط زيست ،شركت ملزم به نصب تجهيزات و يا لوازم اضافي
( آپشن ) بر روي خودرو گردد و يا تغييري در برخي از قطعات خودرو ايجاد شود  ،دعوتنامه تكميل وجه هزينههاي مربوطه صادر خواهد شد.
در اين بخشنامه از زمان واريز وجه تا زمان تحويل خودرو سود مشاركت و انصراف صفر خواهد بود.
هرگونه محدوديتهاي الزم جهت ثبت نام در سيستم فروش اعمال گرديده است .

 .5يكي از بستههاي خدمت در زمان تكميل وجه بصورت پيش فرض انتخاب شده است  ،در صورتيكه مشتري تمايل به تغيير در بسته خدمت و يا حذف آن را داشته باشد ميتواند قبل از ثبت نام اقدام

نمايد  .مشتريان محترم ميتوانند جهت رويت بستههاي خدمت و آپشن به سايت  www.saipayadak.orgمراجعه نمايند.
.6

با توجه به اهميت كنترل مدارك هويتي و آدرس محل سكونت مشتريان  ،نمايندگي موظف است مدارك و مستندات مشتريان را مطابق بخشنامههاي  010200مورخ  0011/10/03و 016619

مورخ  0011/10/02و  030201مورخ  0011/01/31كنترل و از صحت و سقم آن اطمينان حاصل نمايد.
 .7با توجه به دستورالعملهاي صادره توسط پليس راهور ناجا مبني بر ثبت و بروزرساني اطالعات فردي و آدرس مشتريان در سامانه شمارهگذاري موارد ذيل متذكر ميگردد:
الف) در صورتيكه مشتري در سامانه شماره گذاري فاقد اطالعات فردي و سكونتي بوده و يا بيشتر از يكسال از آخرين تاريخ بروزرساني اطالعات فردي و نشاني محل سكونت آن در سامانه
شماره گذاري گذشته باشد ،مشتري محترم ميبايست با مراجعه به مراكز تعويض پالك نسبت به ثبت آخرين اطالعات خود اقدام نموده و پس از دريافت برگه احراز سكونت ،آن را به نمايندگي محل
ثبت نام خود تحويل نمايد.
ب ) در صورتيكه مشتري داراي برگه احراز سكونت باشد ميبايست حتماً برگه مذكور را به نمايندگي محل ثبت نام خود تحويل نمايددر غير اينصورت عواقب ناشي از آن بر عهده مشتري خواهد بود.
الزم به ذكر است تا زمانيكه برگه احراز سكونت توسط مشتري به نمايندگي ارائه نگردد و يا اطالعات مورد نياز شمارهگذاري به درستي ارائه نشده باشد ،شماره پذيرش مشتري وارد مرحله
تخصيص نخواهد شد و فاكتور نميگردد و عواقب ناشي از عدم فرآيند مذكور بر عهده مشتري خواهد بود  .همچنين عالوه بر اينكه سود تاخير در تحويل ناشي از عدم شماره گذاري به آنان تعلق
نخواهد گرفت  ،هزينه پاركينگ و نگهداري خودرو از ايشان دريافت خواهد شد.

 .8به محض تكميل ظرفيت هر يك از محصوالت اعالم شده در جدول ،شرايط فروش غير فعال خواهد شد .

 .9مشتريان محترم ميتوانند جهت رويت ويژگيها و تجهيزات محصوالت به سايت  www.saipacorp.comمراجعه نمايند.

