شماره 1 :

بخشنامه شماره ( )1فونیکس
شرکت صنایع خودروسازی

تاریــخ 1401/02/26 :
پیوست  :ندارد

مدیران(سهامی خاص)

مرحله اول فروش فوری محصوالت فونیکس
با سالم و احترام
به اطالع متقاضيان محترم و نمايندگي هاي مجاز مي رساند از روز سه شنبه مورخ  1401/02/27تا روز سه شنبه مورخ  1401/03/03شرايط فروش نقدي براي برخي از محصوالت
شرکت صنايع خودرو سازي مديران از طريق قرعه کشي به شرح ذيل ارائه ميگردد.

مدل

جریمه تاخیر در

سود

سود

سال

تحویل

مشارکت

انصراف

ردیف

نام محصول

قیمت مصوب خودرو

رنگ های فعال

1

TIGGO 8 Classic

14,429,480,000

سفيد  ,مشکي  ,نوک مدادي

1400

2

TIGGO 8 PRO Premium

17,273,534,000

سفيد  ,مشکي  ,نوک مدادي

1401

ساليانه 30 %
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ندارد

ندارد

زمان تحویل

حداکثر  30روز
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توضیحات ،الزامات و محدودیت ها :
•

انطباق همزمان کارت ملي ,گواهينامه ,حساب بانکي و سيم کارت به نام شخص متقاضي براي ثبت نام.

•

کد ملي (هر کدملي يک خودرو)

•

سن (باالي  18سال)

•

براي کليه طرح هاي تا اطالع ثانوي ,محدوديت فاصله زماني آخرين خريد ,از ساير خودروسازها ( 48ماهه) مالک ميباشد.

•

تبصره :الزام نداشتن پالک فعال انتظامي براي طرح هاي فروش فوق العاده ,فوري و پيش فروش مالک عمل قرار خواهد گرفت

•

در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در شرايط احراز متقاضي (شرايط عمومي و اختصاصي) در هر مرحله تا قبل از تحويل خودرو ثبت نام متقاضي کان لم يکن تلقي مي شود و وجه مشتري حداکثر ظرف
مدت  20روز مسترد مي گردد و هيچگونه مسئوليتي از بابت تحويل خودرو متوجه خودروساز نخواهد بود.

•

دارا بودن گواهينامه رانندگي خودرو

•

عدم امکان صلح در قراردادهاي فروش

•

صحت سنجي مندرجات سجلي و پستي بر اساس سامانه امتا

•

غيرفعال نمودن گارانتي خودرو پس از  5ماه و  1000کيلومتر از تاريخ تحويل در صورت عدم مراجعه براي سرويس اوليه.

•

توجه به آدرس درگاه پرداخت اينترنتي و اطمينان از اينکه آدرس آن ,صرفاً و بدون هيچ حرف يا عالمت اضافه و کم ,با کلمه httpsشروع و صرف ًا با عبارت  shaparak.irبه پايان ميرسد.

•

درصورت ثبت نام و برنده شدن در قرعه کشي و عدم واريز وجه تا  2دوره نمي توان در طرح هاي فروش بعدي شرکت نمايد.

•

ثبت نام صرفاً به صورت آنالين و از طريق سامانه يکپارچه فروش اينترنتي خودرو به آدرس  https://sale.iranecar.comو از طريق قرعه کشي قابل انجام مي باشد.

•

اسامي برگزيده مي بايست پس از اعالم نتايج قرعه کشي  ,حداکثر ظرف مدت  3روز کاري جهت تکميل وجه و تکميل فرآيند ثبت نام به نمايندگي منتخب خود مراجعه و پيامک تاييديه دريافت نمايند و
در غير اين صورت ثبت نام ايشان کان لم يکن تلقي خواهد شد .

•

مشتريان ميتوانند جهت مشاهده مشخصات خودرو اعم از آپشن  ,مشخصات فني  ,ظاهري دروني و بيروني  ,تودوزي و رينگ  ,ابعاد و ...به وبسايت رسمي شرکت مديران خودرو به آدرس
مراجعه نماييد .
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