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.مشخصات فنی خودرو مطابق با کاتالوگ موجود در سایت شرکت تولیدی صنعتی مایان فوالد می باشد

سود انصراف
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تعداد اقساط

تجهیزات درخواستی

کف پوش   –مثلث خطر - آچارچرخ - جک – زاپاس - رادیو پخش 

متحرک
(ریال)مبلغ تسهیالت خسارت تاخیر در تحویل

(ریال)قیمت خودرو 

:کد ملی

:کد پستی

:نوع سفارش

سازمان فروش شرکت تولیدی و صنعتی مایان فوالد

:کد نمایندگی :عاملیت /نام نمایندگی

نام، امضاء و مهر

:استان

محصوالت شرکت تولیدی صنعتی مایان فوالد/نمایندگی        

:محل صدور

رنگکاربری نوع پالک تناژ نوع محصول

:نام بانک:شماره حساب بانکی

:نام

:نام خانوادگی

:نام پدر

نام و امضاء و مهر شرکت

:نام بانک:شماره حساب بانکی

:میزان مالکیت

:استان: سازمان/آدرس شرکت

:کد اقتصادی

:شناسه ملی

:کد پستی

:شماره ثبت

شرکت تولیدی و صنعتی مایان فوالد

:نام شرکت 

ی
یق

حق
ص 

خا
اش

ده 
هن

 د
ش

ار
سف

( 
دار

ری
خ

)

:(بادرج کد شهر)تلفن ثابت 

ی
وق

حق
ص 

خا
اش

(ریال)مبلغ پیش پرداخت 

نمایندگیمتقاضی

نام، امضاء و مهرنام و امضاء و اثر انگشت



فرم ثبت نام و درخواست خرید محصول
1

98/10/28

0

:شماره فرم 

:تاریخ بازنگری

:شماره بازنگری

 

( (حقیقی

(
ی
(حقوق

مسئولیت هر گونه . متقاضیان اعالم شده در این برگه می باشد/نمایندگی اعالم می دارد صحت و اصالت امضاء و اثر انگشت ذیل این برگه توسط متقاضی مورد تائید بوده و متعلق به متقاضی-22

.ادعایی ناشی از مغایرت امضاء و اثرانگشت و سایر موارد اعالمی توسط متقاضی در هر مرجعی به عهده این نمایندگی می باشد

قابل ذکر است در صورتی که تسهیالت لیزینگی باشد ارائه وکالت .معرفی نامه نماینده شرکت حقوقی الزامی است/ در صورتی که تحویل گیرنده خودرو مالک خودرو نباشد ارائه وکالت نامه کاری -19

.کاری پس از تائیدیه شرکت لیزینگ طبق ضوابط شرکت الزامی می باشد

متقاضیانی که تسهیالت مالی انتخاب نموده اند ،در صورتیکه در تاریخ های توافق شده ،موفق به پرداخت اقساط نگردند و یا درخواست تعویق اقساط را نمایند ،می بایستی کارمزد وام را از تاریخ -17

.ثبت سفارش و طبق ضوابط تسهیالت شرکت تولیدی و صنعتی مایان فوالد پرداخت نمایند

اولویت رنگ مطابق با اولویت های متقاضی در طرح ارائه شده فروش می باشد و در صورت موجود نبودن با رنگ انتخابی در زمان تحویل، شاسی از رنگهای موجود تخصیص داده شده و متقاضی حق -16

.هیچگونه اعتراض را ندارد

در صورت انصراف،پس از تائیدیه اول لیزینگ و ارسال صورت حساب به لیزینگ صورت پذیرد ، با ازای هر روز توقف محصول در پارکینگ از تاریخ تخصیص شاسی تا زمان انصراف هزینه ای معادل -12

. ریال روزانه به عنوان هزینه پارکینگ و نگهداری اخذ خواهد شد500.000

نمایندگیمتقاضی
نام، امضاء و مهرنام، امضاء و مهرنام و امضاء و اثر انگشت

محاسبه سود مشارکت از زمان وصول وجه، بر اساس نرخ ساالنه اعالم شده در شرایط و ضوابط فروش و به نسبت مدت محاسبه می شود و پایان آن تا زمان صدور دعوت نامه و هر گونه ابالغ به -3

.متقاضی جهت تکمیل وجه و تحویل خودرو خواهد بود

.بر اساس ضوابط و شرایط شرکت تولیدی و صنعتی مایان فوالد تعیین می گردد و سفارش دهنده حق هیچگونه ادعا و اعتراض را نخواهد داشت%  15و سود انصراف % 21نرخ سود مشارکت -2

.پس از صدور سند مالکیت مالکیت محصول به نام سفارش دهنده ،تغییر نام،انصراف و تغییر محصول به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد-4

.تحویل خودرو بر اساس اولویت ثبت نام و طبق ضوابط شرکت تولیدی و صنعتی مایان فوالد خواهد بود-18

.در صورت عدم تکمیل مدارک ،شرکت تولیدی و صنعتی مایان فوالد حق عدم ثبت نام را برای خود محفوظ می داند-20

.آدرس و شهر شماره گذاری شما متقاضی گرامی برابر آدرس اعالمی  در برگه مذکورخواهد بود-21

.قیمت فروش محصوالت درفروش تسهیالتی و نقدی با توجه به قیمت مصوب شرکت تولیدی و صنعتی مایان فوالد در زمان تحویل خودرو محاسبه و از سفارش دهنده دریافت می گردد-5

.طبق دستورالعمل تغییر نام، حق انتقال و یا واگذاری درخواست و یا امتیاز خرید خودرو به غیر فقط با هماهنگی واحد فروش حداکثر یک بار امکان پذیر خواهد بود-9

.در صورتی که شماره حساب متعلق به متقاضی نباشد ارائه وکالت نامه تائید شده واحد حقوقی جهت واریز وجه به حساب وکیل متقاضی الزامی می باشد-13

در فروش مرحله ای ،نسبت به پرداخت وجوه خود در هریک از مراحل پرداخت اقدام ننماید (درخواست سفارش خرید محصوالت)در صورتی که سفارش دهنده بر اساس شرایط پرداخت مندرج در -7

ضمن عدم تعلق سود مشارکت به مبالغ پرداختی سفارش دهنده ، عدم پرداخت وجوه در هر مرحله به منزله انصراف سفارش دهنده از خرید محصول تلقی شرکت تولیدی وصنعتی مایان فوالد تعهدی 

.به  فروش تحویل محصول به وی را نخواهد داشت

چنانچه به هر دلیل تخصیص تسهیالت لیزینگ و غیره از طرف شرکت های لیزینگ برای سفارش دهنده میسر نگردد ،لیزینگ و یا شرکت تولیدی و صنعتی مایان فوالد تعهدی برای ارائه تسهیالت -6

از شرکت تولیدی و  (جهت ثبت سفارش کامیون)ندارند و سفارش دهنده بایستی کل بهای محصول درخواستی خود را نقدی پرداخت و یا با انصراف از خرید نسبت به استرداد پیش پرداخت خود 

.صنعتی مایان فوالد اقدام نماید وحق هیچگونه ادعا و اعتراضی نخواهد داشت

هزینه انواع بیمه بر عهده متقاضی و انتخاب بیمه گر جهت بیمه نامه های شخص ثالث ،بدنه و اعتباری نیز به عهده شرکت تولیدی و .ارائه بیمه نامه ثالث برای انجام امور شماره گذاری الزامی است-11

.صنعتی مایان فوالد می باشد

.مابه التفاوت قیمت محصول و مبلغ وام می بایست توسط متقاضی تکمیل گردد-15

هرگونه مکاتبه ای که از طریق شرکت تولیدی و صنعتی مایان فوالد به .تمامی تماسها و مکاتبات با متقاضی براساس تلفن و آدرس اعالم شده در این برگ ثبت سفارش پیش خرید محصول انجام می گیرد-10

.نشانی متقاضی از طریق پست ارسال شود ابالغ شده تلقی خواهد شد و متقاضی موظف است تغییر در آدرس و تلفن خود را در اسرع وقت به صورت کتبی به اطالع شرکت برساند

صدور تائیدیه اول ارائه آن به شرکت تولیدی و صنعتی مایان فوالد توسط متقاضی خارج از مهلت )در صورتی که مصوبه کمیته قیمت گذاری قبل از مراحل تکمیل وجه، صدور تائیدیه اول لیزینگ -8

و در طرح خودروهای فرسوده قبل از تکمیل وجه و ارائه گواهی اسقاط تغییر کند،قیمت محصوالت مطابق آخرین مصوبه کمیته قیمت گذاری محاسبه می شود و در غیر  (تعیین شده قبلی باشد

.اینصورت مصوبه ماقبل آخر مالک خواهد بود

.درصورت عدم مراجعه جهت تحویل گرفتن کامیون،طبق ضوابط شرکت تولیدی وصنعتی مایان فوالد به ازاء هر روز تاخیر مبلغ پانصد هزارریال هزینه پارکینگ و نگهداری اخذ خواهد شد-14

. روز کاری می باشد30: زمان تحویل*

چنانچه سفارش دهنده پس از اعالم آمادگی فروشنده مبنی بر تحویل خودرو،حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به تکمیل بهای خودرو و موضوع سفارش و تحویل و خروج آن از محل شرکت -1

تولیدی صنعتی مایان فوالد اقدام ننمایند این عمل به منزله انصراف از خرید محصول تلقی و شرکت هیچگونه تعهدی نسبت به فروش وتحویل محصول به سفارش دهنده نخواهد داشت و به مبلغ پیش 

.پرداخت نزد شرکت سودی تعلق نخواهد گرفت

نام و امضاء و مهر شرکت

شرکت تولیدی و صنعتی مایان فوالد
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عدم تکمیل برگه درخواست ثبت نام بطور کامل و مهر و امضاء نمایندگی و متقاضی فاقد اعتبار بوده و شرکت تولیدی صنعتی مایان فوالد هیچگونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت و مسئولیت -33

.احراز هویت متقاضی و کنترل صحت امضاء متقاضی به عهده عاملیت فروش شرکت می باشد

مهر یا امضاء یا اثر انگشت متقاضی یا افراد معرفی شده توسط اشخاص حقوقی به منزله پذیرش کلیه ضوابط معتبر فروش و موارد مندرج در این درخواست می باشد و موجب سلب هر گونه -34

.اعتراض و ادعای بعدی است

در غیر اینصورت شرکت تولیدی و صنعتی مایان فوالد تا مشخص نکردن نوع کاربری خودرو یا عدم رعایت استاندارد کاربری مربوطه قادر به صدور پالک و سند به نام متقاضی نخواهد بود و مسئولیتی 

.نیز در این ارتباط نخواهد داشت

ضمناً چنانچه الزامی برای ساخت کاربری با استاندارد تعریف شده وجود . متقاضی می بایست در صورت خرید کامیونت یا کامیون حتماً نوع کاربری را جهت درج در سند خودرو مشخص نماید- 23

.داشته باشد نسبت به رعایت آن اقدام نماید

هرگونه درخواست تغییر رنگ و مدل می بایست کتباً قبل از صدور حواله به سازمان فروش شرکت اعالم یا ارسال گردد و پس از صدور حواله مطابق مقررات شرکت تولیدی صنعتی مایان فوالد -28

.اقدام خواهد شد

.درصورت مغایرت در اطالعات ارائه شده متقاضی، هزینه اصالح اسناد براساس آئین نامه های شرکت تولیدی و صنعتی مایان فوالد با متقاضی خواهد بود-29

و در صورت تأخیر در دریافت، هیچ مسئولیتی متوجه شرکت تولیدی صدور سند، کارت خودرو، کارت سوخت و تخصیص پالک توسط واحد شماره گذاری پلیس راهور ناجا انجام می پذیرد -30

.لیکن شرکت تولیدی و صنعتی مایان فوالد جهت تحویل موارد مذکور در اسرع وقت تالش خواهد نمود .و صنعتی مایان فوالد نمی باشد

خودروها می باشد و هرگونه / خودروها منطبق با مدل آنها که در زمان تحویل به رویت متقاضی یا اطالع وی خواهد رسید مالک خرید و تحویل خودرو/ مشخصات فنی و سایر امکانات خودرو-31

خودروهای تحویلی با کاتالوگ و بروشورها و آگهی های منتشره تعهدی برای شرکت تولیدی صنعتی مایان فوالد ایجاد نمی نماید و هرگونه اعتراض بعدی از ناحیه / مغایرت احتمالی مشخصات خودرو

.متقاضی از اعتبار ساقط خواهد بود

نام، امضاء و مهرنام و امضاء و اثر انگشت نام، امضاء و مهر

.بهای لوازم اضافی احتمالی، در صورت درخواست متقاضی، بصورت جداگانه محاسبه و دریافت خواهد شد-24

.ندارد (فروشنده)متقاضی حق انتقال و یا واگذاری موضوع قرارداد به غیر را بدون کسب موافقت کتبی شرکت - 25

نمایندگی

 

متقاضی

با علم و اطالع از مفاد قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و آئین  نامه  اجرائی آن و با پرداخت مبلغ

.در صورت تکمیل ظرفیت ،شرکت مجاز به توقف ثبت نام و یا تغییر زمان تحویل خودروها بدون اطالع به متقاضی می باشد-35

.شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال انتقال گیرنده نخواهد داشت. بدیهی است درصورت انتقال آن به غیر، ضمن اینکه حق ابطال انتقال برای شرکت محفوظ است

واریز نقدی صرفاً در وجه یکی از حسابهای بانکی شرکت تولیدی و صنعتی مایان فوالد و نیز صدور تمام چک ها را فقط در وجه / متقاضی بایستی کلیه وجوه پرداختی خود را به صورت چک بانکی-26

.شرکت تولیدی و صنعتی مایان فوالد صادر نماید

به غیر از خود شرکت تولیدی صنعتی مایان فوالد هیچگونه مسئولیت و  (حتی نماینده شرکت)بدیهی است شرکت تولیدی و صنعتی مایان فوالد از بابت وجوه تأدیه شده به نام یا حساب اشخاص دیگر 

.تعهدی در قبال خریدار نخواهد داشت

متقاضی تا پایان پرداخت اقساط  و تسویه  حساب کامل حق .  می باشددراختیار شرکت/  در رهن شرکتخودروها به نام متقاضی صادر و از تاریخ تحویل درقبال مجموع اقساط/ سند خودرو-32

.واگذاری موضوع قرارداد را عیناً و منفعتاً تحت هیچ  عنوانی از جمله بیع قطعی، معاوضه، وکالتی به شخص یا اشخاص ثالث را  ندارد

باتوجه به اینکه کمیسیون فروش نماینده،  . پرداخت هرگونه وجه به حساب نمایندگی بابت ثمن معامله موجب ایجاد حقی برای متقاضی در قبال شرکت تولیدی و صنعتی مایان فوالد نمی شود-27

توسط شرکت پرداخت می شود و نماینده، مجاز به دریافت هیچگونه مبلغی بابت موضوع قرارداد نمی باشد لذا درصورت پرداخت وجه نقد به نماینده، کلیه مسئولیت ها و عواقب آن بر عهده خود 

.متقاضی است

نام و امضاء و مهر شرکت

شرکت تولیدی و صنعتی مایان فوالد

0

دستگاه

.را دارم و کلیه موارد مرقوم در این فرم مورد تائید و قبول اینجانب می باشد0

علم و آگاهی و قبول شرایط قرارداد فوق االشاره درخواست خریدریال در وجه شرکت به عنوان پیش پرداخت و 

اینجانب


