شماره بخشنامه -97-1015:ف
تاريخ بخشنامه 1397/11/07:

بخشنامه پيش فروش مرحله دوم خودروهاي  BISUشركت سيف خودرو  ،مدلهاي  T3و  T5تيپ فول (  ) EXهمزمان با برگزاري
نمايشگاه خودرو اصفهان
نمايندگان محترم شركت سيف خودرو
باسالم و احترام
به آگاهي مي رساند شرايط پيش فروش محصوالت سيف خودرو ازروز دوشنبه مورخ  ( 1397/11/8راس ساعت  10صبح ) تا اطالع ثانوي به شرح جدول
ذيل اعالم مي كردد :

مدل خودرو

پيش پرداخت (ريال)

T3

900،000،000

T5

1،250،000،000

الباقي مبالغ
پرداختي

سود

سود

مشاركت

انصراف

(ساليانه)

(ساليانه)

سود تأخير
(ساليانه)

موعدتحويل

شماره اطالعيه

زمان صدور
دعوتنامه با

21%

16%

12%

تير98

احتسابسود

1016

مشاركت باتوجه
به قيمت روز

21%

شركت

16%

12%

شهريور98

1017

رنگهاي موجود مدل  : T3سفيد  /قهوه اي  /نارنجي  /قرمز  /آبي (رنگهاي قرمز و سفيد هم به صورت تكي و هم به صورت تركيبي با سقف مشكي خواهد بود )
رنگهاي موجود مدل  : T5سفيد  /نقره اي  /مشكي  /قهوه اي  /نارنجي  /قرمز
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توضيحات :
- 1در شرايط پيش فروش اين بخشنامه  ،قيمت خودرو غيرقطعي مي باشد .
-2كليه مبالغ زمان ثبت نام ميبايست به شماره حساب  /0203098789006شماره شبا IR200620000000203098789006بانك آينده شعبه مركزي كد  201به نام شركت سيف خودرو واريز گردد
در غير اينصورت در صورت بروز هرگونه مشكل ( زمان تحويل ،عدم همخواني زمان ثبت نام و واريز وجه و  ) ...مسئوليت آن به عهده عامليت فروش ميباشد.
-3تاريخ تكميل وجه قراردادها مالک اولويت تخصيص و ارسال خودروها مي باشد .
-4صدور دعوتنامه براي ثبت نام تنها 1بار و به صورت سيستمي و اتوماتيك صورت مي پذيرد .
-5همزمان با صدور دعوتنامه  ،مبلغ پرداخت دوم پس از كسر سود مشاركت از مشتريان دريافت مي گردد .
تبصره  :در صورت عدم تكميل وجه براي قراردادهاي پيش فروش در موعد مقرر  ،هيچگ ونه سود مشاركتي ( پس از تاريخ مذكور) به فراردادها تعلق نخواهد گرفت و شركت نسبت به تحويل به موقع
خودرو ها هيچگونه تعهدي نخواهد داشت .
-6امكان پرداخت حواله صادرشده خارج از زمان تعيين شده (  72ساعت پس از ثبت نام ) به صورت اتوماتيك در شبكه بانكي وجود نخواهد داشت .
-7در اين روش ثبت نامي  ،امكان 1بار صلح براي مشتريان فراهم مي باشد .
-8ثبت نام تنها از محل رنگ هاي فعال در سيستم فروش امكان پذير است
-9هزينه هاي شماره گذاري و بيمه شخص ثالث توسط فروشنده در قيمت خودرو لحاظ مي شود.
تبصره  :حق بيمه دريافتي شخص ثالث اين قرارداد بر اساس نرخ ها و قوانين فعلي بيمه مي باشد ،در صورت تغيير و افزايش مبلغ حق ديه و قوانين مابه التفاوت نرخ بيمه شخص ثالث به عهده مشتري
مي باشد.
 -10خودروي درخواستي طبق شرايط مندرج در دفترچه گارانتي ،گارانتي مي باشد.
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-11تاثير موارد و حوادث پيش بين ي نشده و يا فورس ماژور و همچنين تغييرات و تاخيرات ناشي از تغيير قوانين ومقررات و ضوابط شرايط توسط ارگانهاي ذيربط تا زمان تحول خودرو و همچنين اسناد
شماره گذاري آن مورد قبول خريدار مي باشد.
-12خريدار كليه مشخصات سجلي ،آدرس تلفن تماس و شرايط پرداخت مذكور در ا ين قرارداد را بررسي و كنترل و تائيد نموده و در صورت بروز هرگونه ايراد ناشي از عدم درج صحيح اطالعات و كنترل
موارد ذكر شده  ،مسئوليت آن به عهده خريدار مي باشد.
-13خريدار ضمن عقد خارج الزم تمامي اختيارات در چگونگي وصول مطالبات فروشنده را با حق انتقال اين اختيار به غير به فروشنده تفويض مي نمايد.
 -14كليه وجوه واريزي صرفا" مي بايستي به حساب شركت سيف خودرو واريز گردد و از واريز وجوه به حساب اشخاص و نمايندگي مؤكداً خودداري شود كه شركت سيف خودرو در اين خصوص ،
هيچگونه مسئوليتي ندارد.
-15تمامي تماسها  ،پيامكها و مكاتبات با مشتري بر اساس تلفن و آدرس و پستي و الكترونيكي اعالم شده توسط مشتري انجام مي گيرد  ،هر مكاتبه اي كه از طرف شركت به نشاني مشتري از طريق
پست ارسال شود و يا از طريق تلفنهاي اعالم شده در قرارداد  ،ارتباط برقرار و يا پيامك ارسال شود  ،ابالغ شده تلقي خواهد شد و مشتري موظف است تغيير در آدرس پستي و الكترونيكي  ،تلفن
ثابت و همراه خود را سريعا" توسط نمايندگي مجاز مربوطه طي فرم ارائه شده به اطالع شركت برساند.
تبصره  -در صورت غير واقعي بودن اطالعات شخصي مشتري و اقرار غير واقع ايشان  ،باعث مي شود كه خريدارحق هيچگونه ادعايي اعم از حقوقي و كيفري در اين خصوص  ،در هيچ مرجعي نداشته
باشد.
 -16خودرو مورد معامله  ،گارانتي بوده و دوره گارانتي قيد شده در كارت گارانتي  ،طبق ضوابط و شرايط ابالغ شده شركت در چارچوب قوانين و مقررات جاري خواهد بود و مشتري ملزم به رعايت مفاد
شرايط گارانتي مي باشد.
تبصره  -در صورتيكه در اثر هر اقدامي اعم از پيدايش مستندات يا برگه اي كه مخالف با ضوابط گارانتي باشد  ،مالک  ،ضوابط شركت در اين امر مي باشد.
 -17بعد از انجام مراحل ثبت نام در وب سايت سي ف خودرو و پرداخت مبلغ پيش پرداخت ،سيستم به طور اتومات به شما كد درخواست خريد خواهد داد سپس با مراجعه به نمايندگي انتخاب شده در
زمان ثبت نام نسبت به دريافت فرم قرارداد خريد خودرو با امضا و مهر نمايندگي اقدام نماييد.
 -18شماره گذاري خودرو بر اساس مقررات جاري كشور مي باشد و در صورت عدم شماره گذاري توسط راهور ناجا به داليل مرتبط به مشتري  ،مسئوليتي متوجه شركت و نمايندگي نخواهد بود  .پالک
تخصيصي خودرو نيز بر اساس آدرس شهر محل سكونت مندرج در قرارداد تعيين خواهد شد .در صورتيكه مشتري خودرويي را قبال"خريداري كرده باشد  ،موظف است آدرس محل سكونت خودرا طبق
پالک انتظامي قبلي اعالم كند و در غير اين صورت براي تغيير آدرس بايد ابتدا به مراكز خدمات خودرويي راهنمايي رانندگي مراجعه و نسبت به ارائه مدارک احراز سكونت و اصالح آدرس اقدام نمايد
.چنانچه مشتري مدركي دال بر احراز سكونت خود ارائه ننمايد و شماره گذاري خودرو ايشان بواسطه عدم ارائه مدارک الزم احراز سكونت به تاخير بيفتد  ،مسئوليت هر گونه خسارت احتمالي متوجه
وي بوده و شركت از اين جهت هيچگونه تعهدي ندارد.
-19با توجه به ابالغ نيروي انتظامي  ،تردد خودرو بدون پالک انتظامي ممنوع مي باشد  ،مشتري نبايد بدون نصب پالک ،خودرو را از نمايندگي خارج نمايد  .در صورت دريافت خودرو بدون پالک
انتظامي توسط مشتري ،كليه عواقب و خسارت احتمالي ناشي از خروج خودرو بدون پالک انتظامي به عهده مشتري بوده و شركت در اين زمينه مسئوليتي نخواهد داشت.
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-20تحويل اسناد خودرو شامل سند  ،كارت گارانتي  ،بيمه نامه  ،پالک انتظامي (در صورت نو شماره بودن و يا فكي هاي قيچي شده ) و  .....صرفا" در محل نمايندگي خواهد بود  .ساير اسناد خودرو كه
شامل سند مالكيت راهور ناجا  ،كارت خودرو و كارت سوخت  ،توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط از طريق پست ارسال خواهد شد.
-21خريدار به صورت يكطرفه متعهد به رعايت ضوابط و مقررات مندرج در دفترچه گارانتي خودرو ابتياعي و استفاده مطلوب و متعارف از خودرو مي باشد.
-22نمايندگي به عنوان يكي از طرف هاي اين شركت مسئول بررسي و تائيد احراز صحت مدارک و اطالعات وارد شده مشتري مي باشد.
-23مشتري اذعان مي نمايد كه كليه بندهاي قرارداد فوق الذكر را به دقت مطالعه نموده و از تعهدات خود وتعهدات شركت كامال" آگاه گرديده است.

داريوش ضياء
مدير فروش و توسعه بازار

