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 بخشنامه فروش

 های تابعو شرکت گروه خودروسازی مایانان و مشتریان محترم نمایندگ

 کشنده دیما علی الحساب فروشپیش موضوع: 

 باس

ساعت  30/06/1401 چهارشنبهاز تاریخ  08/04/1401مورخ  92880/600احتراماً، شرایط پیش فروش علی الحساب کشنده دیما عطف به شماره مجوز  -1

 یا همزمان با تکمیل ظرفیت هر کدام زودتر سررسید شود و به شرح جدول و توضیحات ذیل ارائه می گردد.  همان روز 17:00ساعت تا صبح  10:00

 شرایط: جدول -2

 سود محاسبات الحساببا قیمت علی کشنده دیما فروششرایط پیش

 نوع فروش محصول ردیف
پرداخت در پیش

 نام )ریال(زمان ثبت

 تکمیل وجه 

روز پس از صدور  10)

 دعوتنامه(

 زمان تحویل
سود 

 مشارکت

سود 

 انصراف

 18,000,000,000 الحسابفروش علیپیش کشنده دیما 1
زمان  به قیمت روز در

 اعالم
%0 1401 دی  10%  

 

 :هتنک

 قابل انجام می باشد. (www.Mayan-group.com) سایت گروه خودروسازی مایانازطریق  فقط ثبت نام *

 

 قواعد و ضوابط مهم:

 برخی از کارت های بانکی دارای سقف پرداخت باشند، الزم است تا پیش از اقدام به ثبت نام، از افزایش سقف پرداخت کارت با توجه به اینکه احتمال دارد ،

  بانکی خود اطمینان حاصل نمایند.

  در ذیل  مشتریت صورت پذیرد. همچنین اخذ امضا و اثر انگش فروشنده نمایندگی /در حضور  مشتری، می بایست توسط درخواستتکمیل و تایید فرم

 الزامی است. شرکت/نمایندگیو مهر و امضا  ها فرمتمامی 

 اشد.بمینپذیر  امکان در این روش فروش، صلح 

  میسر نمی باشد. نمایندگی اقتصادیدر این روش فروش امکان ثبت نام با کدملی و یا شناسه 

  می باشد. یک دستگاه از کل بخشنامهمجاز به ثبت نام سال  18هر کدملی یا شناسه اقتصادی مشخص و شرایط سنی باالی در این روش فروش 
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 و واریز  از تاریخ ثبت نام اینترنتیساعت  72، می بایست ظرف مدت مندرج در بخشنامه مشتریان پس از ثبت نام در سایت فروش اینترنتی و واریز وجه

و یا های فروشنده نمایندگیفروشنده و های نامهها و آییننسبت به تحویل مدارک خود بصورت کامل و صحیح مطابق دستورالعملمه وجه مندرج در بخشنا

ت بروز مسئولیتی در تحویل خودرو در بازه متعهد شده نخواهد داشت و در صور فروشندهاقدام نمایند. در صورت عدم رعایت این موضوع،  فروشنده شرکت

 گردد.روز کاری به حساب مشتری مسترد می 20پرداختی مشتری تعلق نخواهد گرفت و وجه پرداختی ظرف مدت  کرد بهجریمه دیر ،در تحویلتاخیر 

 است واریز نماید. بدیهی فروشنده ی را از آدرس اینترنتی معرفی شده باید کلیه وجوه پرداختگردد که میروش فروش، مشتری مطلع و آگاه می به موجب این

نخواهد  مشتریشرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال  و مسئولیت واریز وجه به حساب شخص دیگری به عهده مشتری است ،در صورت عدم رعایت این موضوع

 داشت.

 پذیرد، ارسال پرینت حساب مشتری الزامی می باشد.صورت متقاضیشخص  پرداخت تنها باید از حسابپرداخت وجه پیش 

 حق دریافت هیچگونه وجه یا امتیازی را از  نمایندگیباشد. لذا مجاز نمی تحت هر عنوانی نمایندگیبه  مشتریامتیازی توسط اعطا ه یا پرداخت هرگونه وج

ها و عواقب آن بر عهده ایجاد نشده و کلیه مسئولیت فروشندهیک از موارد مذکور هیچگونه تعهدی برای از هر نمایندگیدر صورت تخلف  ندارد. مشتری

 است. نمایندگیکننده و پرداخت

  فروشنده ان، ناقص و یا فاقد صحت باشد و یا به هر دلیلی وجوه پرداختی به صورت کامل و مطابق بخشنامه نباشد، مشتریدر صورتیکه اطالعات وارد شده

 به حساب مبدا خواهد بود. عودت وجهو نخواهد داشت و مجاز به ابطال قرارداد بصورت یکطرفه  بخشنامهمندرج در  محصولخصوص واگذاری تعهدی در

  نام ارسال خواهد شد و   مشتری در زمان ثبت اعالمی پستیشماره تلفن همراه و یا آدرس و کددعوت نامه تکمیل وجه و اعالم قیمت از طریق پیامک به

در طول مدت اعالمی در این بخشنامه ادعای  و در زمان صدور دعوتنامه تکمیل وجه پستی بوده وآدرس و کدماره تلفن، مشتری موظف به درج صحیح ش

ثبت نام باطل و کلیه وجوه  ،عدم دریافت دعوتنامه از سوی مشتری مسموع نمی باشد. و بعد از اتمام مدت مذکور در جدول این بخشنامه و عدم تکمیل وجه

 اه عودت خواهد شد.پرداختی مشتری ظرف مدت یک م

 فروشندهگونه مسئولیتی متوجه پذیرد و هیچگذاری پلیس راهور ناجا انجام میصدور شناسنامه مالکیت، کارت خودرو و کارت سوخت توسط واحد شماره 

 باشد.نمی

 به سایت اینترنتیهای مجاز  نمایندگیتواند جهت کسب اطالعات از مشخصات می مشتری www.Mayan-group.com .مراجعه نماید 

 تحویل ، مبنی بر آماده تحویل بودن خودرو، نسبت به دریافت و خروج آن از محلنمایندگی /فروشندهروز کاری پس از اعالم  5می باید حداکثر ظرف  مشتری 

و کلیه  را به پارکینگ عمومی منتقل نمودهتواند خودرو محسوب و میمشتری نماینده  نمایندگی /فروشندهاقدام نماید. پس از سپری شدن مهلت مذکور، 

توقف و غیره بر عهده  است. مسئولیت هرگونه آسیب دیدگی و خسارت وارده به خودرو ناشی از حمل، مشتریبارگیری و حمل بر عهده های نگهداری، هزینه

 فروشندهملزم به پرداخت هزینه پارکینگ و حمل و نقل مطابق بخشنامه های ابالغی از سوی  مشتری در صورت عدم انتقال به پارکینگ عمومیاست. مشتری 

ر و قطعات خودرو )باتری، تای، برخی از مشتریدریافت آن توسط روز از زمان اعالم آماده تحویل بودن خودرو و عدم  30خواهد بود. در صورت سپری شدن 

 نخواهد داشت. در قبال آن مسئولیتی فروشندهو  نتی خارج شدهقطعات الستیکی( از شمول گارا

 به نشانی  های تابعو شرکت مشخصات فنی و سایر امکانات خودرو از طریق سایت گروه خودروسازی مایانwww.Mayan-group.com بوده قابل رویت 

 می باشد.و پرداخت وجه به منزله آگاهی و پذیرش مشخصات فنی 

  گردد و وجوه پرداختی از محصول ندارد و قرارداد منفسخ می تعهدی به تحویل فروشنده، اعالم شده در این بخشنامهتکمیل وجه در زمان در صورت عدم

 .رددگمسترد می بدون احتساب سود ماه به مشتری سوی مشتری ظرف مدت یک

4از  2  



03/09/1400تاریخ بروز رسانی :   

DIMA/01/06/002 فرم:کد    

 بخشنامه فروش

های تابعو شرکت گروه خودروسازی مایان  

 

 

  ،دعوتنامه به شرح  فروشنده واریز به حسابشخصاً می بایست نسبت به باشد و مشتری میسر نمیشخص ثالث  توسط تکمیل وجهدر این روش

 اقدام نماید. صادره

  تحویل داده نخواهد شد. مشتریو یا  نمایندگیخودرو به هیچ وجه بدون پالک به  

 .ثبت نام به نام مشتری نهایی مجاز می باشد 

 یدر انجام تعهد از سو ریامر از موارد تاخ نینباشد ا بخشنامهکشنده موضوع  یشاس یگذارفروشنده امکان شماره اریخارج از اخت لیکه به دال یدر صورت 

که  یاز طرف مراجع قانون خذهمت ماتیتصم ایاستاندارد  یعال یشورا ایو  یو استاندارد یدر مصوبات و الزامات و ضوابط فن ریی. هرگونه تغباشدیفروشنده نم

 باشد. یو انجام تعهدات فروشنده نم لیدر تحو ریشود از موارد تاخ بخشنامهکشنده موضوع  یشاس یشماره گذار ایو  دیمانع از تول

 .نمایندگی های محترم می بایست این بخشنامه را برای اطالع بیشتر در محل رویت مشتریان قرار دهند 

 ظرف  یمحصول ثبت نام لیو تحو دیقادر به تول فروشندهاگر  رهیمترقبه و غ ریزلزله، حوادث غ ل،یدر صورت تحقق فورس ماژور از جمله جنگ، اعتصاب، س

 مشتریان ای و مشتریبه  یمحصول، سود و خسارت لیو تحو دیتا برطرف شدن موانع تول مشتری لیماژور نباشد در صورت تمافورس  خیماه از تار 3مدت 

 یسود و خسارات چگونهیمسترد و ه مشتریان ایو  مشتریبه  یوجوه پرداخت ن،یاز طرف کیهر  یضمن حق فسخ برا نصورتیا ریپرداخت نخواهد شد و در غ

 .ردیگیتعلق نم مشتریبه 

  در انجام تعهدات و  اجرت المثل، عدم النفع، خسارت ناشی از تاخیر ام دهد، هیچ گونه وجهی تحت عنوانتعهدات خود را با تاخیر انج مشتریدر صورتی که

 گیرد و نامبرده هرگونه ادعای حقی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمود.تعلق نمی مشتریتاخیر در تسلیم مبیع و مانند آن، به 

  نسبت به ارائه مدرک و مستندات مورد نیاز مطابق با  مشتریباشد، الزم است تا های پلیس راهور ناجا مینامهگذاری، آیینمرجع شمارهبا توجه به اینکه

 ایجاد نخواهد کرد. فروشندهی که به علت عدم رعایت ضوابط مربوطه صورت گیرد، تعهدی برای گذاراید. هرگونه تاخیر در شمارهضوابط اقدام نم

 

 مدارک مورد نیاز:

و اثر )همراه با گواهی امضا محضری( توسط متقاضی می بایست صورت پذیرد، همچنین اخذ امضا بطور کامل که  درخواست خودروتکمیل و تایید فرم -1

 الزامی است. نمایندگیو مهر و امضا  فرم هاانگشت مشتری در ذیل تمامی 

 الزامی است.متقاضی  )رو و پشت( شناسنامه و کارت ملیکلیه صفحات کپی -2

ا و بخشنامه راهور ناجمی بایست مطابق با  )به همراه برگه ثبت اطالعات در سامانه سخا که توسط پلیس راهور تایید شده باشد( مدارک احراز سکونت-3

 گردد.تنظیم و ارائه میفروشنده  اطالعیه های صادر شده از سوی

 در زمان ثبت نام الزامی است. مشتریارائه کدملی، کدپستی، آدرس دقیق، منطقه شهرداری، محل سکونت و شماره تلفن ثابت و همراه -4

نام بانک مربوطه به نام مشتری و ثبت در برگه ثبت نام متقاضی توسط نمایندگی  رقمی( به همراه24شبا ) حساب و شماره حداقل یک شماره ارائه-5

 )حسابی که از طریق آن واریز پیش پردخت انجام شده است.( الزامی است.

 .باشد یم یالزام (ن واریز پیش پردخت انجام شده است)حسابی که از طریق آ یمشتر حساب نتیارسال پر -6

 پس از تاریخ پرداخت وجه. روز 3حداکثر ارائه مدارک واریز وجه و مدارک مرتبط با تشکیل پرونده به واحد فروش گروه خودروسازی مایان -7

 بر عهده متقاضی است. فروشندهامه های نقاضی، هزینه اصالح بر اساس آئیندر صورت مغایرت اطالعات مت -8
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 را در موعد  تی تعلق خواهد گرفت که مشتری کلیه تعهدات خودردر صوانصراف  سود، گذاریقبل از تخصیص شاسی و شماره در صورت انصراف مشتری

 م داده باشد و وجوه پرداختی ظرف مدت یک ماه به حساب مشتری مسترد خواهد شد.مقرر انجا

 یخودروساز وهگر ای و زلید مایشرکت د تواند توسطیموضوع درخواست م فاکتور فروش خودرو و که سند درخواست موافقت نمود نیبا امضا ا یمتقاض 

 صادر شود. انیما

 پس از شماره گذاری امکان انصراف نمی باشد. 

  ، گردد.رف مدت یک ماه به مشتری مسترد میتعهدی به تحویل محصول ندارد و وجوه پرداختی ظ فروشندهدر صورت تاخیر مشتری در تکمیل وجه  

  .جریمه تأخیر در تحویل مطابق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو پرداخت می شود 

  شروط این بخشنامه توسط مشتری اعتبار دارد و در غیر اینصورت فاقد اعتبار می باشد.این طرح فروش با تحقق و رعایت کامل                                                                                 
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