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شماره: ۱۴۰۱/۹۶۸۱
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۲

پیوست: ندارد

بسمه تعالی
عاملیت محترم فروش شرکت بهمن موتور

موضوع: پیش ثبتنام فروش نقدیاعتباری محصوالت شرکت بهمنموتور در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
با سالم 

احتراماً، در راستای ابالغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در تاریخ ١٤٠٠/٠٨/٢٤ از سوی مجلس شورای اسالمی، 
امکان پیش ثبتنام یک دستگاه از محصوالت شرکت بهمنموتور، برای مادرانی که فرزند دوم و مابعد آنها پس از تاریخ قانون مذکور 
متولد شدهاند، در قالب طرح فروش نقدی اعتباری و به صورت آنالین، از ساعت ١٠ صبح روز سه شنبه مورخ ١٤٠١/٠٨/٠٣ لغایت 
پایان روز جمعه مورخ ١٤٠١/٠٨/٠٦ و از طریق پورتال جامع ایرانیکار به آدرس http://Bahman.iranecar.com، به شرح جدول ذیل 

و با شرایط اعالم شده فراهم گردیده است.
همچنین به اطالع می رساند، در صورتی که تعداد متقاضیان مشمول این طرح پس از انجام راستی آزمایی توسط سازمان های مربوطه، 
بیشتر از تعداد عرضه باشد، تعیین تکلیف از طریق قرعهکشی خواهد بود و منتخبین، میتوانند نسبت به تکمیل فرآیند ثبتنام و واریز 

وجه در مدت زمان اعالم شده اقدام نمایند و سایرین نیز میتوانند در نوبت های بعدی، شرکت نمایند. 
برای مشاهده کاتالوگ و لیست عاملیت ها به آدرس های ذیل مراجعه فرمائید. 

لیست عاملیت ها 
   https://old.bahman.ir/agencies

کاتالوگ محصوالت
https://bahmanmotor.bahman.ir/product

کد بخشنامه :١٤٠١٠۷١٠۹

http://bahman.iranecar.com/
https://old.bahman.ir/agencies
https://bahmanmotor.bahman.ir/product
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تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۲

پیوست: ندارد

ثبتنام نقدی اعتباری محصوالت بهمن موتور- مهرماه ١٤٠١

رنگ مدل
جریمه 
تاخیر 
(ساالنه)

سود 
مشارکت 
(ساالنه)

سود 
انصراف 
(ساالنه)

نرخ سود 
تسهیالت

مبلغ چکها
(ریال)

تعداد و تاریخ 
چک

شرایط 
پرداخت

مبلغ پیش 
پرداخت
(ریال)

قیمت فروش 
نقدی
(ریال)

کد 
محصول

نوع 
محصول

٣٨١,٤٤٤,٠٠٠ ١,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠

BM
CSCR04

کارا تک 
کابین 
٢٠%تیپ ٤

٦٥٦,٠٨٣,٠٠٠

٤فقره چک ٣ 
ماهه

١٤٠١/١١/٢٠
١٤٠٢/٠٢/٢٠
١٤٠٢/٠٥/٢٠
١٤٠٢/٠٨/٢٠

١٢ماهه

٣,٣٥٤,٠٠٠,٠٠٠ ٥,٥٩٠,٠٠٠,٠٠٠

SKN
N

R00

ون 
باری 
اینرودز

٢٧٨,١٠٩,٠٠٠ ١,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠

BM
CSCR04

کارا تک 
کابین 
تیپ ٤

سفید ١٤٠١ %٣٠ %٠ %٠

%٢٢

٤٧٨,٣٤٨,٠٠٠

٦ فقره چک 
٣ ماهه

١٤٠١/١١/٢٠
١٤٠٢/٠٢/٢٠
١٤٠٢/٠٥/٢٠
١٤٠٢/٠٨/٢٠
١٤٠٢/١١/٢٠
١٤٠٣/٠٢/٢٠

١٨ماهه

٣,٣٥٤,٠٠٠,٠٠٠ ٥,٥٩٠,٠٠٠,٠٠٠

SKN
N

R00

ون 
باری 
اینرودز

شرایط بازپرداخت ١٢ ماهه دارای یک سال بیمه بدنه و ١٨ ماهه دارای دوسال بیمه بدنه میباشد. 

موعد تحویل خودروهای مندرج در جدول فوق ٣٠ روز کاری پس از واریز وجه و تکمیل پرونده می باشد. 

شرایط و ضوابط بخشنامه:
در این روش ثبتنام صرفاً متقاضیانی امکان ثبتنام خواهند داشت که شرایط ذیل را داشته باشند و در صورتیکه پس از اعتبارسنجی و 
یا بررسی ، عدم وجود این شرایط محرز شود، ثبتنام از جانب شرکت بهمن موتور به صورت یکطرفه ابطال شده و وجه پرداختی نقدی 
بدون تعلق هرگونه سود به حساب مبداً مسترد خواهد شد و متقاضی در این خصوص هیچگونه ادعایی نخواهد داشت. لذا الزم است 

متقاضی پیش از ثبتنام در خصوص موارد ذکر شده دقت به عمل آورد.
دارای چک طرح صیاد و انجام اقدامات الزم بر اساس قانون صدور چک های صیادی  

در این روش ثبت نام، اخذ چکهای بازپرداخت از شخص ثالث ممنوع است. 
عدم وجود چک برگشتی یا سررسید نشده در شرکت بهمن موتور 

شرایط اعالم شده از سوی وزارت صمت در خصوص متقاضیان ثبت نام برای این روش فروش اعمال خواهد شد. 
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شماره: ۱۴۰۱/۹۶۸۱
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۲

پیوست: ندارد

انطباق همزمان کارت ملی، شماره کارت و شماره حساب بانکی (شماره شبا) و شماره تلفن همراه درج شده به نام شخص متقاضی برای  
ثبتنام الزامی می باشد.

اطالعات متقاضیان طرح مذکور، به سازمان ثبتاحوال ارسال میگردد، تا پس از شناسایی مادران حائز شرایط، امکان واریز وجه برای  
منتخبین میسر گردد.

در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در شرایط احراز خریدار در هرمرحله تا قبل از تخصیص خودرو، ثبتنام متقاضی کان لم یکن تلقی  
میشود و وجه مشتری حداکثر ظرف مدت ٢٠ روز کاری به شماره حساب و یا شبا معرفی شده مسترد میگردد و هیچگونه مسئولیتی 

از بابت تحویل خودرو متوجه شرکت نخواهد بود.
اعالم تولد فرزند دوم یا مابعد، پس از تاریخ ١٤٠٠/٠٨/٢٤ و صحت کلیه اطالعات مندرج بر عهده متقاضی میباشد و هرگونه تغییر یا  
اشتباه در اطالعات ارائه شده، کلیه تبعات احتمالی ناشی از آن مانند تاخیر در تحویل و عدم شمارهگذاری خودرو بر عهده متقاضی 

میباشد.
متقاضی می تواند فقط در یک بخشنامه و فقط در یک خودرو پیش ثبت نام نماید و به هر کدملی تنها  یک دستگاه خودرو تعلق  

میگیرد.
درصورتیکه متقاضی از هر یک از خودروسازان در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خودرو دریافت نموده باشد، مجاز به ثبتنام  

نخواهد بود. 
در این روش ثبتنام حق واگذاری حقوق قراردادی و خودرو به غیر، به هر شکل و صورتی که باشد، از منتخبین سلب و اسقاط گردیده  

است و هرگونه واگذاری مغایر این قید عالوه بر بی اعتباری آن، حق فسخ برای شرکت بهمن موتور ایجاد میکند. 
عدم مراجعه خریداران جهت انجام سرویس اولیه خودرو پس از ٥ ماه و ١٠٠٠ کیلومتر از تاریخ تحویل، منجر به غیرفعال نمودن  

گارانتی خودرو می گردد.
در صورت لزوم، مراسم قرعه کشی پس از پایان مهلت ثبت نام و با حضور مراجع نظارتی برگزار می گردد. 

 http://Bahman.iranecar.com پیش ثبتنام، اعالم نتایج قرعه کشی و واریز وجه توسط منتخبین، به صورت آنالین و از طریق آدرس 
انجام میشود و پس از انجام قرعه کشی، سایر مراحل (تشکیل پرونده، تحویل خودرو ، مدارک و ...) جهت منتخبین، در عاملیت 

انتخاب شده توسط ایشان صورت میپذیرد.

http://bahman.iranecar.com/
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پیوست: ندارد

استعالم شرایط متقاضیان (مادران مشمول طرح) حداکثر تا ٥ روز پس از پایان پیش ثبت نام از مراجع ذیربط صورت میپذیرد. تاریخ  
قرعه کشی روز چهارشنبه مورخ ١٤٠١/٠٨/١١ می باشد.

اعالم منتخبین قرعهکشی (مادران مشمول طرح) حداکثر ٢ روز پس از انجام قرعهکشی از طریق سایت فروش اینترنتی اطالع رسانی  
میگردد. متقاضی میبایست با ورود به سایت، از نتیجه قرعهکشی" انتخاب یا عدم انتخاب" مطلع گردد.

منتخبین قرعه کشی، می بایست ظرف مدت ٣ روز وجه کامل خود را از طریق پورتال جامع ایرانیکار به آدرس   
http://Bahman.iranecar.com، واریز نمایند. در صورت عدم واریز وجه در زمان مقرر، ثبتنام متقاضی کان لم یکن میباشد.

صحت سنجی مندرجات سجلی و پستی براساس سامانه امتا صورت خواهد پذیرفت. 
قبل از قرعه کشی متقاضی هیچگونه وجهی واریز نخواهد نمود. 

با توجه به احتمال محدودیت سقف برداشت برخی از کارتهای بانکی، الزم است تا پیش از اقدام به واریز وجه ، از میزان سقف برداشت  
اینترنتی کارت بانکی اطمینان حاصل فرمایید. واریز وجه خودرو صرفاً در یک تراکنش امکانپذیر میباشد.

انتخاب رنگ، تریم و رینگ خودرو و عاملیت موردنظر در مرحله واریز وجه، بر اساس ظرفیت اعالم شده و اولویت انتخاب توسط  
منتخبین صورت پذیرفته و پس از انجام فرایند ثبت نام، تغییر رنگ، تریم و رینگ خودرو و عاملیت انتخاب شده، میسر نمی باشد.

دریافت اقرارنامه محضری و یا دستی بابت انتقال فیش و یا وجوه واریزی، مغایر با دستورالعمل مبارزه با پولشویی بوده و مورد تأیید  
شرکت نمیباشد.

به منظور شفاف سازی زنجیره نقل و انتقاالت خودرو و جزئیات معامالت آن؛ کلیه اطالعات متقاضیان، مطابق تبصره ٤ آئین نامه  
اجرایی ماده ١٤ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در اختیار سامانه جامع تجارت، قرار می گیرد.

با توجه به اینکه در این روش ثبتنام، به محض انجام ثبتنام و تشکیل کامل پرونده، امکان تخصیص خودرو وجود خواهد داشت، الزم  
است تا در صورت تمایل خریدار به انصراف، حتماً از عدم تخصیص خودرو اطمینان حاصل شود، در غیر اینصورت مسئولیتی متوجه 

شرکت نخواهد بود.
در صورتی که اطالعات وارد شده متقاضیان در فرم ثبت اطالعات، ناقص و یا فاقد صحت باشد و یا به هر دلیلی وجوه پرداختی به  
صورت کامل و مطابق بخشنامه نباشد، اساساً قراردادی بین متقاضی و شرکت بهمن موتور منعقد نشده و شرکت بهمن موتور تعهدی در 

خصوص واگذاری خودرو  به متقاضی ندارد و مجاز به عودت وجه به حساب مبداً خواهد بود.

http://bahman.iranecar.com/
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منتخبین پس از واریز وجه ثبتنام و تکمیل فرایند ثبتنام میباید ظرف ٧٢ ساعت کاری از زمان ثبتنام نسبت به تحویل مدارک خود  
به صورت کامل و صحیح مطابق دستورالعملها و آییننامههای شرکت به عاملیت محل تحویل (انتخاب شده در هنگام ثبتنام) اقدام 
نمایند و عاملیت میباید پس از تطابق اطالعات ثبت شده خریدار با اصل مدارک، حداکثر ظرف ٧٢ ساعت از تاریخ واریز وجه و ثبتنام 
متقاضی نسبت به ارسال پرونده کامل به واحد عملیات فروش شرکت اقدام نماید. عدم رعایت شرایط مذکور توسط منتخبین به هر 
علتی که باشد به منزله فسخ قرارداد بوده و شرکت از هرگونه ترتیب اثر دادن به آن خودداری خواهد نمود. درصورتیکه قرارداد مذکور 
از سوی مقامات ذیصالح معتبر تلقی گردد، بروز تأخیر در تحویل، موجب تعلق سود مشارکت و جریمه دیرکرد به وجه پرداختی خریدار 

نخواهد بود.
به موجب این روش ثبتنام، متقاضی مطلع و آگاه میگردد که میباید کلیه فرایند ثبت نام از قبیل ورود اطالعات و واریز وجه را صرفاً  
از طریق آدرس های اینترنتی معرفی شده و صرفاً به صورت آنالین در وجه شرکت بهمن موتور واریز و تحویل نماید. بدیهی است در 
صورت عدم رعایت این موضوع، بیعی فی مابین طرفین منعقد نشده و در نتیجه شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال خریدار نخواهد 

داشت.
پرداخت هرگونه وجه یا امتیازی توسط متقاضی به عاملیت قبل  و یا پس از ثبتنام ممنوع است و عاملیت حق دریافت هیچگونه وجه  
یا امتیازی را از متقاضی ندارد. در صورت تخلف عاملیت از هر یک از موارد مذکور هیچگونه تعهدی برای شرکت ایجاد نشده و کلیه 

مسئولیتها و عواقب آن بر عهده پرداخت کننده و عاملیت است.
پرداخت هرگونه هزینه ناشی از قصور یا تقصیر خریدار، در صورت امکان و به تشخیص شرکت مانند اصالح سند خودرو و غیره برعهده  
خریدار خواهد بود. ارائه خدمات جانبی فروش نظیر اصالح مغایرت شمارهگذاری و سند، تنظیم سند واگذاری یا فسخ (انصراف)، فک 

رهن ، پارکینگ و غیره منوط به پرداخت وجه توسط خریدار مطابق بخشنامههای شرکت میباشد.
هزینههای مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، عوارض، شمارهگذاری، بیمه شخص ثالث و سایر هزینههای مرتبط در قیمت خودرو لحاظ  

گردیده و در صورت تغییر هر یک از موارد در زمان صدور حواله، متقاضی موظف به پرداخت مابهالتفاوت میباشد.
با توجه به اینکه مرجع شمارهگذاری، آئین نامه های پلیس راهور فراجا میباشد، الزم است تا خریدار نسبت به ارائه مدارک و مستندات  
مورد نیاز مطابق ضوابط اقدام نماید. بدیهی است هرگونه تاخیر در شمارهگذاری که به علت عدم رعایت ضوابط مربوط به دلیل تغییر 
قوانین و ضوابط جاری و عدم صدور مجوز شمارهگذاری توسط سازمانهای مرتبط نظیر محیط زیست، استاندارد، صنایع، راهور و ... 
صورت پذیرد، تعهدی برای شرکت ایجاد نخواهد کرد و هیچگونه وجهی تحت عنوان سود دیرکرد، تاخیر در تحویل، سود انصراف، 
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اجرت المثل، عدم النفع، خسارت و غیره به خریدار تعلق نگرفته و نامبرده طرح هرگونه ادعایی را در این خصوص به هر شکل و صورتی 
که باشد از خود سلب و اسقاط نمود.

متقاضی به شرکت اختیار داده خودروی مورد معامله را قبل از تحویل، نزد بیمهگر منتخب شرکت، بیمه شخص ثالث نموده و هزینه آن  
را از متقاضی اخذ نماید.

در صورت بروز هرگونه تأخیر احتمالی در تحویل خودرو، جریمه تأخیر به صورت روزشمار محاسبه و  ظرف ٧ روز کاری قابل پرداخت  
خواهد بود. جریمه تاًخیر تنها به پروندههایی تعلق میگیرد که ارسال مدارک خریدار و پرداختیهای خریدار برابر شرایط این بخشنامه 

صورت گرفته باشد.
در صورتی که پس از دریافت پرونده و مستندات، به علت کسری و یا نواقص مدارک، امکان شمارهگذاری میسر نباشد، خریدار موظف  
است حداکثر طی ٧ روز کاری نسبت به تکمیل مدارک شمارهگذاری (طبق قوانین راهور فراجا) اقدام نماید، پس از انقضای مدت 
مذکور و عدم رفع کسری و یا نواقص، شرکت میتواند نسبت به ابطال سند و تخصیص خودرو به شخص یا اشخاص دیگر اقدام کند. در 
صورت گذشت بیش از ٣٠ روز از زمان اعالم کسری و یا نواقص پرونده و عدم تکمیل آن در موعد فوق توسط خریدار، شرکت میتواند 
نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. جهت مدت زمانی که فرایند تخصیص و تحویل خودرو به علت کسری مدارک ارائه شده خریدار، به 
تعویق/توقف بیانجـامد و شـرکت قـرارداد را فـسخ نکند هیچگونه وجهی تحت عنوان سود دیرکرد، تاًخیر در تحویل، سود انصراف، 

اجرت المثل، عدم النفع، خسارت و غیره به خریدار تعلق نمیگیرد. 
صدور و تحویل شناسنامه مالکیت، کارت خودرو و کارت سوخت توسط مراجع ذیربط انجام میپذیرد و هیچگونه مسئولیتی متوجه  

شرکت نمیباشد.
خودرو به هیچ وجه بدون پالک به عاملیت و یا متقاضی تحویل داده نخواهد شد. 

خریدار میتواند جهت کسب اطالعات از مشخصات فنی و سایر امکانات خودرو و مشخصات عاملیتهای مجاز، وضعیت قرارداد، صدور  
سند و پالک خودروی ثبتنامی خود به سایت اینترنتی https://bahman.ir  مراجعه نماید.

خریدار میباید حداکثر ظرف ٣ روز کاری پس از اعالم شرکت/ عاملیت، مبنی بر آماده تحویل بودن خودرو، نسبت به دریافت و خروج  
آن از محل تحویل، اقدام نماید. پس از سپری شدن مهلت مذکور، شرکت/ عاملیت به صورت شرط نتیجه، نماینده خریدار محسوب و 
میتواند خودرو را به پارکینگ عمومی منتقل نموده و کلیه هزینههای نگهداری، بارگیری و حمل بر عهده خریدار است. همچنین 
مسئولیت هرگونه آسیب دیدگی و خسارت وارده به خودرو ناشی از حمل، توقف و غیره، بر عهده خریدار است. در صورت عدم انتقال به 

http://www.bahman.ir/
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شماره: ۱۴۰۱/۹۶۸۱
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۲

پیوست: ندارد

پارکینگ عمومی، خریدار ملزم به پرداخت هزینه پارکینگ مطابق بخشنامههای ابالغی از سوی شرکت خواهد بود. در صورت سپری 
شدن ٣٠ روز کاری از زمان اعالم آماده تحویل بودن خودرو و عدم دریافت آن توسط خریدار، برخی از قطعات خودرو (باتری، تایر و 

قطعات الستیکی) از شمول گارانتی خارج شده و شرکت در قبال آن مسئولیتی نخواهد داشت.
مشخصات ظاهری بیرونی و مشخصات ظاهری داخلی و سایر امکانات خودرو منطبق با تیپ خودروی مورد تقاضا که در زمان تنظیم  
توافق نامه مشخص گردیده که از طریق سایت شرکت بهمن موتور به نشانی https://bahmanmotor.bahman.ir/product قابل 
رویت بوده و مالک تحویل خودرو خواهد بود. هرگونه مغایرت احتمالی مشخصات خودروی تحویلی با کاتالوگها و بروشورها و 

آگهیهای منتشره، تعهدی برای شرکت ایجاد نمیکند. خریدار طرح هرگونه ادعای معارضی را از خود سلب و اسقاط نمود.
سامانه پیام کوتاه شرکت بهمن موتور به شماره 982148027+ میباشد و تمامی پیامکهای ارسالی صرفاً از طریق شماره مذکور  

صورت خواهد پذیرفت.
در صورت وقوع فورس ماژور (عوامل قهریه) و وقوع حوادث غیرمترقبه و یا پیش بینی نشده نظیر سیل، زلزله، تحریم، افزایش قیمت  
ارز، اجرای این قرارداد معلق شده و در صورت موافقت طرفین از سایر خودروهای تولیدی به قیمت مصوب شرکت، جایگزین خواهد 
شد. در صورت عدم حصول توافق طرفین و ادامه هر یک از موارد فوق برای مدت بیش از سه ماه، هر یک از طرفین به تنهایی مجاز به 

فسخ قرارداد بوده و وجوه پرداختی با لحاظ نمودن سود انصراف با رعایت شرایط ذکر شده در قرارداد_ به خریدار مسترد میگردد.
شرایط ثبتنام این بخشنامه دارای بیمه بدنه برحسب مدت بازپرداخت میباشد که مبلغ آن در چکهای بازپرداخت لحاظ گردیده  

است.
مقتضی است عاملیت محترم قبل از انجام ثبتنام، به متقاضی (صاحب چک) در خصوص متن ذیل اطالع رسانی نمایند: 

" متقاضی به شرکت بهمن موتور اختیار میدهد به منظور کسب اطالعات مربوط به تایید اعتبار خرید تسهیالتی خودرو، استعالمات 
مورد نیاز را از بانک اطالعاتی موجود در مراجع ذیصالح ( بانکها و موسسات مالی- اعتباری) به عمل آورد."

در صورت عدم برداشت وجه چکهای موضوع قرارداد، متقاضی میباید به منظور اجتناب از تعلق جرائم و بروز مشکالت احتمالی،  
مراتب عدم برداشت را طی حداکثر ١٠ روز کاری از زمان سررسید چک، از شرکت پیگیری نماید.

 با توجه به اینکه وصول وجه چکهای موضوع قرارداد بصورت مکانیزه و از طریق سیستم کلرینگ بانکی در ساعات اولیه بامداد روز 
سررسید صورت میپذیرد لذا خریداران مکلفند یک روز قبل از سررسید چکها نسبت به تامین موجودی اقدام نمایند.

ثبت صحیح شماره چکهای خریدار به عهده عاملیت بوده و عواقب مغایرتهای احتمالی بر عهده ایشان میباشد. 

https://bahmanmotor.bahman.ir/product
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شماره: ۱۴۰۱/۹۶۸۱
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۲

پیوست: ندارد

اسناد و شناسنامه خودروی واگذاری (با شرایط فروش اعتباری) به نام خریدار و در رهن شرکت بهمن موتور قرار میگیرد. 
خریدار تا پایان اقساط ملزم به خرید الحاقیه بیمه بدنه به هزینه خود میباشد. همچنین در صورتی که خریدار در پایان مدت اقساط  
دارای قسط معوق باشد، همچنان ملزم است خودرو را به نفع شرکت، بیمه بدنه نماید و هرگونه عواقب عدم صدور بیمه نامه بر عهده 

خریدار است و شرکت هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
این روش ثبتنام بدون حصول تمامی شرایط مندرج، فاقد اعتبار بوده و تعهدی برای شرکت ایجاد نمیکند. 

عاملیتهای محترم میباید این بخشنامه را برای اطالع بیشتر در محل رویت خریداران قرار دهند. 
اطالعات مورد نیاز هنگام ثبتنام آنالین :

مدارک شناسایی (شامل کارت ملی و شناسنامه) ، کدپستی، آدرس دقیق و منطقه شهرداری محل سکونت ، شماره تلفن ثابت و تلفن  -١
همراه متقاضی در زمان ثبتنام مورد نیاز میباشد.

ثبت شماره شبا (٢٤رقمی) به همراه نام بانک مربوط به نام متقاضی، ضروری بوده و هرگونه عواقب ناشی از درج اطالعات اشتباه به  -٢
عهده متقاضی میباشد.

مدارک مورد نیاز هنگام مراجعه به عاملیت:
اعتبارسنجی چکهای ارائه شده خریدار از طریق لینک https://www.cbi.ir/EstelamSayad/19689.aspx   (عامل مجاز به  -١
پذیرش و ادامه فرآیند ثبتنام صرفاً برای اعتبار سنجی با وضعیت سفید یا زرد میباشد) اخذ و ارسال پرینت اعتبارسنجی تایید شده به 

عملیات فروش الزامی می باشد.
خریدار میباید وکالتنامه فک پالک را در دفاتر اسناد رسمی برای شرکت بهمن موتور تهیه نماید. -٢

خریدار چک بایستی پرینت سه ماه آخر حساب جاری خود را که ممهور به مهر بانک باشد هنگام ثبتنام به عاملیت تحویل دهد و  -٣
کنترل امضاء صادر کننده چک و تطابق آن با گواهی امضاء محضری بر عهده عاملیت می باشد.

٤-  گواهی امضاء محضری خریدار (صادر کننده چک) الزامی می باشد.
گواهی سامانه ثبتنام الکترونیک قضایی (ثنا) (با مراجعه به یکی از دادگستریها و یا دفاتر خدمات قضایی) به نام خریدار (اطالعات  -٥

ثبتنامی خریدار در سیستم فروش میباید با اطالعات ثبت شده در ثنا یکی باشد) الزامی می باشد.
اصل مدارک شامل :کارت ملی، شناسنامه خریدار و صفحه توضیحات (در صورت وجود توضیحات) الزامی است. -٦

https://www.cbi.ir/EstelamSayad/19689.aspx
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تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۲

پیوست: ندارد

مدارک احراز محل سکونت که میباید مطابق با بخشنامه راهور فراجا و اطالعیههای صادر شده از سوی بهمن موتور تنظیم و ارائه  -٧
گردد.

ارائه کد ملی، کدپستی، آدرس دقیق، منطقه شهرداری محل سکونت و شماره تلفن ثابت و همراه خریدار در زمان ثبتنام الزامی است.  -٨
شماره تلفن ارائه شده در قرارداد و فرمهای ثبتنام میباید با شماره تلفن ذکر شده در گواهی ثنا برابر باشد و مسئولیت کنترل آن بر 

عهده عاملیت است.
کلیه چکها (اقساط، ضمانت) میباید در حضور عاملیت فروش صادر و توسط عامل پرفراژگردد. تاریخ سررسید چکها میباید طبق  -٩

تاریخهای ذکر شده در بخشنامه باشد.
ارائه یک فقره چک صیادی به مجموع چک های اقساطی و به تاریخ چک دوم در وجه شرکت بهمن موتور توسط خریدار الزامی است. -١٠

توجه ١ : عاملیت میباید ضمن تطابق اصل مدارک خریدار با اطالعات ثبت شده در فرم ثبتنام ( چاپ از طریق دسترسی عاملیت به 
پنل ایرانیکار ) ، نسبت به ارسال فرم مذکور به همراه سایر مدارک الزم به سازمان فروش اقدام نماید. همچنین در صورت وجود 

مغایرت در اطالعات مراتب را از طریق اتوماسیون اداری اعالم نماید. ( مطابق بخشنامه کد ١٤٠٠٠٩١٠٣ )
توجه ٢ :تکمیل و تایید فرم قرارداد فروش توسط خریدار میباید در حضور عامل صورت پذیرد، همچنین اخذ امضاء و اثر انگشت خریدار در 

ذیل تمامی برگههای قرارداد و مهر و امضاء عامل الزامی است.
توجه ٣ : فرآیند اخذ مدرک احراز سکونت مشتریان تنها از طریق سامانه سخا به آدرس  https://sakha.epolice.ir (مطابق نامه 

شماره ١٣٠/١٤٠١) قابل انجام می باشد.
مشخصات محصول :

وانت کارا: تجهیزات داخلی جدید شامل تغییرات در مجموعه سوئیچ، چراغهای عقب، طراحی صندلی و سقف کاذب و افزوده شدن  
مجموعه یونیت ایموبالیزر، قفل مرکزی و ... است. همچنین خودروی مذکور دارای سیستم تهویه مطبوع و کیسه هوای ایمنی 

 (سرنشین + راننده) و سیستم رادیوپخش USB، رینگ فوالدی (5J-14) و تودوزی پارچه ای-خاکستری میباشد.
ون باری اینرودز: دارای فرمان برقی EPS، سیستم تهویه مطبوع، کیسه هوای ایمنی (سرنشین + راننده)، سیستم مولتی مدیا ٩ اینچی 
USB و بلوتوث، رینگ آلومینیومی (185/80R14)، دوربین ثبت رانندگی، دوربین دنده عقب، سیستم کنترل کششی و کمکی 

ترمز(ABS-EBA-TCS-ESP)، دارای ظرفیت حمل بار به میزان ٧٢٥ کیلوگرم و تودوزی پارچه ای طوسی-مشکی میباشد.


