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 بسمه تعالی 

 عاملیت محترم فروش شرکت بهمن موتور

  موتور در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیتاعتباري محصوالت شرکت بهمننام فروش نقديثبت پیشموضوع: 

 با سالم 

المی، شـوراي اـس  از سوي مجلس 24/08/1400در تاریخ خانواده و جوانی جمعیت احتراماً، در راستاي ابالغ قانون حمایت از 

براي مادرانی که فرزند دوم و مابعد آنها پـس از تـاریخ قـانون مـذکور  موتور،محصوالت شرکت بهمنیک دستگاه از نام امکان پیش ثبت

لغایـت  03/08/1401مـورخ  سه شــنبهروز  صبح  10از ساعت  و به صورت آنالین،  اعتباري در قالب طرح فروش نقدياند، متولد شده

، به شرح جدول ذیل http://Bahman.iranecar.comآدرس به  ارکپورتال جامع ایرانی و از طریق 06/08/4011مورخ  جمعهپایان روز 

 و با شرایط اعالم شده فراهم گردیده است.

، توسط سازمان هاي مربوطه آزمایی پس از انجام راستیاین طرح در صورتی که تعداد متقاضیان مشمول ی رساند، همچنین به اطالع م

نام و واریز توانند نسبت به تکمیل فرآیند ثبتمیمنتخبین، و کشی خواهد بود تعیین تکلیف از طریق قرعه، عرضه باشد بیشتر از تعداد

 . نمایند شرکت ،عديهاي ب توانند در نوبتمی نیز و سایرین اقدام نماینددر مدت زمان اعالم شده وجه 
 .رمائید              

 
 لیست عاملیت ها 

https://old.bahman.ir/agencies     

 کاتالوگ محصوالت
nmotor.bahman.ir/productbahma/https:/ 

 
 
 
 

 

 140107109بخشنامه :کد  
 

http://bahman.iranecar.com/
https://old.bahman.ir/agencies
https://bahmanmotor.bahman.ir/product
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 1401ماه  مهر  -محصوالت بهمن موتور  نام نقدي اعتباريثبت
 

نوع 
 محصول

کد 
 محصول

قیمت فروش 
 نقدي 
 (ریال)

مبلغ پیش  
 پرداخت 
 (ریال)

شرایط  
 پرداخت 

تعداد و تاریخ 
 چک

 هامبلغ چک
 (ریال)

 نرخ سود

 تسهیالت

سود  
انصراف  
 (ساالنه) 

سود  
مشارکت 

 ه) (ساالن

یمه جر
تاخیر 
 (ساالنه) 

 رنگ مدل

کارا تک 
کابین 

 4تیپ 

BM
CSCR04 

3,250,000,000 1,950,000,000 

 ماهه12

 3 چک فقره4
 ماهه

20/11/1401  
20/02/1402  
20/05/1402  
20/08/1402  

381,444,000 

20%  

0%  0%  30%  سفید 1401 

ون 
باري 
 اینرودز

SKN
N

R00 

5,590,000,000 3,354,000,000 000656,083,  

کارا تک 
کابین 

 4تیپ 

BM
CSCR04 

3,250,000,000 1,950,000,000 

 ماهه18

 چک فقره 6
 ماهه 3

20/11/1401 
20/02/1402 
20/05/1402 
20/08/1402 
20/11/1402 
20/02/1403 

278,109,000 

22%  
ون 
باري 
 اینرودز

SKN
N

R00 

5,590,000,000 3,354,000,000 478,348,000 

 باشد. ماهه داراي دوسال بیمه بدنه می   18و    بدنه  بیمه  سال  یک  داراي  ماهه  12  زپرداختبا  یطشرا •

 روز کاري پس از واریز وجه و تکمیل پرونده می باشد.   30موعد تحویل خودروهاي مندرج در جدول فوق   •

 :ضوابط بخشنامهشرایط و  
شرایط ذیل را داشته باشند و در صورتیکه پس از اعتبارسنجی و  شت کهنام خواهند دانام صرفاً متقاضیانی امکان ثبتدر این روش ثبت

نام از جانب شرکت بهمن موتور به صورت یکطرفه ابطال شده و وجه پرداختی نقدي یا بررسی ، عدم وجود این شرایط محرز شود، ثبت 
ایی نخواهد داشت. لذا الزم است ه ادع بدون تعلق هرگونه سود به حساب مبداً مسترد خواهد شد و متقاضی در این خصوص هیچگون

 نام در خصوص موارد ذکر شده دقت به عمل آورد.متقاضی پیش از ثبت
  داراي چک طرح صیاد و انجام اقدامات الزم بر اساس قانون صدور چک هاي صیادي 

 هاي بازپرداخت از شخص ثالث ممنوع است.در این روش ثبت نام، اخذ چک 
 نشده در شرکت بهمن موتوررسید عدم وجود چک برگشتی یا سر 
 .شرایط اعالم شده از سوي وزارت صمت در خصوص متقاضیان ثبت نام براي این روش فروش اعمال خواهد شد 
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 به نام شخص متقاضی براي  شماره تلفن همراه درج شدهو  (شماره شبا) حساب بانکیشماره کارت و شماره زمان کارت ملی، انطباق هم
 باشد.نام الزامی می ثبت

 وجه براي ن واریز ط، امکائز شرایپس از شناسایی مادران حا گردد، تااحوال ارسال میبه سازمان ثبت ،طرح مذکور متقاضیان اطالعات
 میسر گردد. منتخبین

  تلقی نام متقاضی کان لم یکن ، ثبتتا قبل از تخصیص خودرو راز خریدار در هرمرحلهت مشاهده هرگونه مغایرت در شرایط اح صوردر
ئولیتی و هیچگونه مس گرددمسترد می کاري به شماره حساب و یا شبا معرفی شده زرو 20مدت ي حداکثر ظرف شود و وجه مشترمی

 .از بابت تحویل خودرو متوجه شرکت نخواهد بود
 ایگونه تغییر و هر باشدات مندرج بر عهده متقاضی میو صحت کلیه اطالع  24/08/1400، پس از تاریخ یا مابعد دومفرزند  اعالم تولد 

گذاري خودرو بر عهده متقاضی هعدم شمارلی ناشی از آن مانند تاخیر در تحویل و بعات احتما، کلیه ته شدهطالعات ارائاشتباه در ا
 باشد.می
 رو تعلق دستگاه خود کیتنها   یو به هر کدمل دیثبت نام نما شیخودرو پ  کیبخشنامه و فقط در  کیتواند فقط در  یم یمتقاض

 .ردیگیم

 نام بت، مجاز به ثخودرو دریافت نموده باشد ،وانی جمعیتیت از خانواده و جدر طرح حمایکه متقاضی از هر یک از خودروسازان درصورت

   ود.نخواهد ب
 قاط به غیر، به هر شکل و صورتی که باشد، از منتخبین سلب و اس نام حق واگذاري حقوق قراردادي و خودرودر این روش ثبت

 . کندیم بی اعتباري آن، حق فسخ براي شرکت بهمن موتور ایجادگردیده است و هرگونه واگذاري مغایر این قید عالوه بر 
 ال نمودن غیرفعر به نجم ،کیلومتر از تاریخ تحویل 1000ماه و  5اجعه خریداران جهت انجام سرویس اولیه خودرو پس از مر عدم

 می گردد.گارانتی خودرو 
 زار می گردد.یان مهلت ثبت نام و با حضور مراجع نظارتی برگمراسم قرعه کشی پس از پا ،لزوم ورتدر ص 
 طریق آدرس به صورت آنالین و از  واریز وجه توسط منتخبین،  ج قرعه کشی و، اعالم نتاینامپیش ثبتhttp://Bahman.iranecar.com 

شکیل پرونده، تحویل خودرو ، مدارك و ...) جهت منتخبین، در عاملیت م قرعه کشی، سایر مراحل (تاز انجاشود و پس انجام می
 پذیرد.صورت میتوسط ایشان ده ب شنتخاا
 یخ تار پذیرد.یراجع ذیربط صورت ماز م پیش ثبت نامن پس از پایا روز 5 تا حداکثرمشمول طرح)  (مادران متقاضیان شرایط استعالم

 د.می باش 11/08/1401روز چهارشنبه مورخ رعه کشی ق
 اطالع رسانی  نترنتیطریق سایت فروش ای از کشیانجام قرعهپس از وز ر 2ر حداکثمادران مشمول طرح) ( کشین قرعه اعالم منتخبی

 د.لع گردمط "عدم انتخابتخاب یا نا "کشیبایست با ورود به سایت، از نتیجه قرعهمتقاضی می .گرددمی

 ــی ــه کش ــین قرع ــت منتخب ــی بایس ــرف ، م ــدت ظ ــهروز  3م ــل کا وج ــود را م ــق پ خ ــاواز طری ــال ج ــه آدرس ع ایرانیمرت ــار ب  ک

http://Bahman.iranecar.com، باشدم یکن میی کان لاضام متقنثبت ،مقرردر زمان  در صورت عدم واریز وجه .دنواریز نمای. 

http://bahman.iranecar.com/
http://bahman.iranecar.com/
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 .صحت سنجی مندرجات سجلی و پستی براساس سامانه امتا صورت خواهد پذیرفت 
 .قبل از قرعه کشی متقاضی هیچگونه وجهی واریز نخواهد نمود 
 از اقدام به واریز وجه ، از میزان سقف برداشت تا پیش ست زم اهاي بانکی، البا توجه به احتمال محدودیت سقف برداشت برخی از کارت

 شد.باپذیر میوجه خودرو صرفاً در یک تراکنش امکانیید. واریز ت بانکی اطمینان حاصل فرمااینترنتی کار
 توسـطو اولویـت انتخـاب  بـر اسـاس ظرفیـت اعـالم شـده ،هوج در مرحله واریزموردنظر  ملیتعاو  و رینگ خودرو، تریم انتخاب رنگ 

 می باشد.میسر ن انتخاب شده،ملیت و عا خودرو رینگ و ، تریمگرن تغییر، پس از انجام فرایند ثبت نامو  هپذیرفتصورت تخبین من
  دریافت اقرارنامه محضري و یا دستی بابت انتقال فیش و یا وجوه واریزي، مغایر با دستورالعمل مبارزه با پولشویی بوده و مورد تأیید

 باشد.ت نمیشرک
 آئین نامه  4ابق تبصره مط ،یانت آن؛ کلیه اطالعات متقاضنجیره نقل و انتقاالت خودرو و جزئیات معامالفاف سازي زر شبه منظو

 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در اختیار سامانه جامع تجارت، قرار می گیرد. 14اجرایی ماده 
  الزم  مل پرونده، امکان تخصیص خودرو وجود خواهد داشت،کیل کاتش م ونابتمحض انجام ثنام، به روش ثبتاین با توجه به اینکه در

ر به انصراف، حتماً از عدم تخصیص خودرو اطمینان حاصل شود، در غیر اینصورت مسئولیتی متوجه ل خریدااست تا در صورت تمای
 .شرکت نخواهد بود

 لیلی وجوه پرداختی به اقد صحت باشد و یا به هر دف ناقص و یات اطالعات، در صورتی که اطالعات وارد شده متقاضیان در فرم ثب
ًا قراردادي بین متقاضی و شرکت بهمن موتور منعقد نشده و شرکت بهمن موتور تعهدي در ، اساسامل و مطابق بخشنامه نباشدصورت ک

 ود.هد بخوا خصوص واگذاري خودرو  به متقاضی ندارد و مجاز به عودت وجه به حساب مبداً
 سبت به تحویل مدارك خود ن نامکاري از زمان ثبت ساعت 72 باید ظرفنام مینام و تکمیل فرایند ثبته ثبت واریز وجز ن پس اخبینتم

نام) اقدام هاي شرکت به عاملیت محل تحویل (انتخاب شده در هنگام ثبتنامهها و آیینبه صورت کامل و صحیح مطابق دستورالعمل 
نام و ثبت ساعت از تاریخ واریز وجه 27بق اطالعات ثبت شده خریدار با اصل مدارك، حداکثر ظرف طاد پس از تبایملیت مینمایند و عا

متقاضی نسبت به ارسال پرونده کامل به واحد عملیات فروش شرکت اقدام نماید. عدم رعایت شرایط مذکور توسط منتخبین به هر 
رارداد مذکور ترتیب اثر دادن به آن خودداري خواهد نمود. درصورتیکه قه از هرگون بوده و شرکتعلتی که باشد به منزله فسخ قرارداد 

ح معتبر تلقی گردد، بروز تأخیر در تحویل، موجب تعلق سود مشارکت و جریمه دیرکرد به وجه پرداختی خریدار ت ذیصالاز سوي مقاما
 نخواهد بود.

 ه را صرفاً ام از قبیل ورود اطالعات و واریز وجکلیه فرایند ثبت ن یدباکه می گرددگاه مینام، متقاضی مطلع و آبه موجب این روش ثبت
صرفاً به صورت آنالین در وجه شرکت بهمن موتور واریز و تحویل نماید. بدیهی است در ترنتی معرفی شده و اي ایناز طریق آدرس ه

گونه مسئولیتی در قبال خریدار نخواهد یچجه شرکت هده و در نتیصورت عدم رعایت این موضوع، بیعی فی مابین طرفین منعقد نش
 داشت.



٥ 
 

 :����� ... 
 :�����... 

 :�  ندارد ����

 نام ممنوع است و عاملیت حق دریافت هیچگونه وجه  به عاملیت قبل  و یا پس از ثبتتقاضی امتیازي توسط م ونه وجه یاپرداخت هرگ
ایجاد نشده و کلیه  کتي براي شریچگونه تعهدیا امتیازي را از متقاضی ندارد. در صورت تخلف عاملیت از هر یک از موارد مذکور ه

 اخت کننده و عاملیت است.ها و عواقب آن بر عهده پردمسئولیت 
  هرگونه هزینه ناشی از قصور یا تقصیر خریدار، در صورت امکان و به تشخیص شرکت مانند اصالح سند خودرو و غیره برعهده داخت رپ

(انصراف)، فک  گذاري و سند، تنظیم سند واگذاري یا فسخرهظیر اصالح مغایرت شماخریدار خواهد بود. ارائه خدمات جانبی فروش ن
 باشد.هاي شرکت میداخت وجه توسط خریدار مطابق بخشنامهبه پر و غیره منوط رهن ، پارکینگ

 در قیمت خودرو لحاظ  هاي مرتبطگذاري، بیمه شخص ثالث و سایر هزینههاي مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، عوارض، شمارههزینه
 باشد.التفاوت میبهما تله، متقاضی موظف به پرداخر یک از موارد در زمان صدور حوادیده و در صورت تغییر هگر
 باشد، الزم است تا خریدار نسبت به ارائه مدارك و مستندات گذاري، آئین نامه هاي پلیس راهور فراجا میبا توجه به اینکه مرجع شماره

غییر ضوابط مربوط به دلیل تکه به علت عدم رعایت گذاري اخیر در شمارهنه تماید. بدیهی است هرگومطابق ضوابط اقدام ن مورد نیاز
هاي مرتبط نظیر محیط زیست، استاندارد، صنایع، راهور و ... گذاري توسط سازمانقوانین و ضوابط جاري و عدم صدور مجوز شماره 

یل، سود انصراف، سود دیرکرد، تاخیر در تحوجاد نخواهد کرد و هیچگونه وجهی تحت عنوان صورت پذیرد، تعهدي براي شرکت ای
ارت و غیره به خریدار تعلق نگرفته و نامبرده طرح هرگونه ادعایی را در این خصوص به هر شکل و صورتی اجرت المثل، عدم النفع، خس

 که باشد از خود سلب و اسقاط نمود.
 یمه شخص ثالث نموده و هزینه آن گر منتخب شرکت، بده خودروي مورد معامله را قبل از تحویل، نزد بیمهمتقاضی به شرکت اختیار دا

 ی اخذ نماید.را از متقاض
 روز کاري قابل پرداخت  7ظرف   در صورت بروز هرگونه تأخیر احتمالی در تحویل خودرو، جریمه تأخیر به صورت روزشمار محاسبه و

هاي خریدار برابر شرایط این بخشنامه یگیرد که ارسال مدارك خریدار و پرداختهایی تعلق میتنها به پرونده خواهد بود. جریمه تاًخیر
 گرفته باشد. صورت

 گذاري میسر نباشد، خریدار موظف در صورتی که پس از دریافت پرونده و مستندات، به علت کسري و یا نواقص مدارك، امکان شماره
نماید، پس از انقضاي مدت  ) اقدامفراجاگذاري (طبق قوانین راهور ي نسبت به تکمیل مدارك شمارهروز کار 7است حداکثر طی 
تواند نسبت به ابطال سند و تخصیص خودرو به شخص یا اشخاص دیگر اقدام کند. در کسري و یا نواقص، شرکت میمذکور و عدم رفع 

تواند پرونده و عدم تکمیل آن در موعد فوق توسط خریدار، شرکت می روز از زمان اعالم کسري و یا نواقص 30صورت گذشت بیش از 
 انی که فرایند تخصیص و تحویل خودرو به علت کسري مدارك ارائه شده خریدار، به بت به فسخ قرارداد اقدام نماید. جهت مدت زمنس

دیرکرد، تاًخیر در تحویل، سود انصراف، تعویق/توقف بیانجـامد و شـرکت قـرارداد را فـسخ نکند هیچگونه وجهی تحت عنوان سود 
 گیرد. ت و غیره به خریدار تعلق نمیاجرت المثل، عدم النفع، خسار

 گونه مسئولیتی متوجه پذیرد و هیچتحویل شناسنامه مالکیت، کارت خودرو و کارت سوخت توسط مراجع ذیربط انجام می صدور و
 باشد.شرکت نمی

  املیت و یا متقاضی تحویل داده نخواهد شد.خودرو به هیچ وجه بدون پالك به ع 
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 هاي مجاز، وضعیت قرارداد، صدور و و مشخصات عاملیتاطالعات از مشخصات فنی و سایر امکانات خودرتواند جهت کسب خریدار می
 مراجعه نماید.  /:bahman.ir/https نامی خود به سایت اینترنتیسند و پالك خودروي ثبت

 ودرو، نسبت به دریافت و خروج شرکت/ عاملیت، مبنی بر آماده تحویل بودن خ روز کاري پس از اعالم 3باید حداکثر ظرف خریدار می
آن از محل تحویل، اقدام نماید. پس از سپري شدن مهلت مذکور، شرکت/ عاملیت به صورت شرط نتیجه، نماینده خریدار محسوب و 

رگیري و حمل بر عهده خریدار است. همچنین هاي نگهداري، بادرو را به پارکینگ عمومی منتقل نموده و کلیه هزینهتواند خومی
ئولیت هرگونه آسیب دیدگی و خسارت وارده به خودرو ناشی از حمل، توقف و غیره، بر عهده خریدار است. در صورت عدم انتقال به مس

ر صورت سپري هاي ابالغی از سوي شرکت خواهد بود. دهزینه پارکینگ مطابق بخشنامه پارکینگ عمومی، خریدار ملزم به پرداخت
آماده تحویل بودن خودرو و عدم دریافت آن توسط خریدار، برخی از قطعات خودرو (باتري، تایر و  روز کاري از زمان اعالم  30شدن 

 یتی نخواهد داشت.قطعات الستیکی) از شمول گارانتی خارج شده و شرکت در قبال آن مسئول
 که در زمان تنظیم  قاضاامکانات خودرو منطبق با تیپ خودروي مورد ت مشخصات ظاهري بیرونی و مشخصات ظاهري داخلی و سایر

قابل  manmotor.bahman.ir/producthttps://bahتوافق نامه مشخص گردیده که از طریق سایت شرکت بهمن موتور به نشانی 
ها و بروشورها و روي تحویلی با کاتالوگاهد بود. هرگونه مغایرت احتمالی مشخصات خودرویت بوده و مالك تحویل خودرو خو

 کند. خریدار طرح هرگونه ادعاي معارضی را از خود سلب و اسقاط نمود.هاي منتشره، تعهدي براي شرکت ایجاد نمیآگهی

 از طریق شماره مذکور هاي ارسالی صرفاً امکپیباشد و تمامی می 982148027+موتور به شماره  تاه شرکت بهمنمانه پیام کوسا 

 صورت خواهد پذیرفت.
 قیمت تحریم، افزایش نظیر سیل، زلزله، ت وقوع فورس ماژور (عوامل قهریه) و وقوع حوادث غیرمترقبه و یا پیش بینی نشده ر صورد

به قیمت مصوب شرکت، جایگزین خواهد  ارز، اجراي این قرارداد معلق شده و در صورت موافقت طرفین از سایر خودروهاي تولیدي
ادامه هر یک از موارد فوق براي مدت بیش از سه ماه، هر یک از طرفین به تنهایی مجاز به  شد. در صورت عدم حصول توافق طرفین و

 گردد.رد میبه خریدار مست _با رعایت شرایط ذکر شده در قرارداد ه پرداختی با لحاظ نمودن سود انصراففسخ قرارداد بوده و وجو
 هاي بازپرداخت لحاظ گردیده باشد که مبلغ آن در چک رداخت مینام این بخشنامه داراي بیمه بدنه برحسب مدت بازپ شرایط ثبت

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

، استعالمات یالتی خودرودهد به منظور کسب اطالعات مربوط به تایید اعتبار خرید تسهور اختیار میمتقاضی به شرکت بهمن موت" 
 "اعتباري) به عمل آورد. -ها و موسسات مالیمورد نیاز را از بانک اطالعاتی موجود در مراجع ذیصالح ( بانک

 ظور اجتناب از تعلق جرائم و بروز مشکالت احتمالی، باید به منهاي موضوع قرارداد، متقاضی میدر صورت عدم برداشت وجه چک
 روز کاري از زمان سررسید چک، از شرکت پیگیري نماید. 10طی حداکثر ت را مراتب عدم برداش

  هاي موضوع قرارداد بصورت مکانیزه و از طریق سیستم کلرینگ بانکی در ساعات اولیه بامداد روز با توجه به اینکه وصول وجه چک
 تامین موجودي اقدام نمایند.ت به ها نسبپذیرد لذا خریداران مکلفند یک روز قبل از سررسید چکورت میسررسید ص

  باشد.هاي احتمالی بر عهده ایشان میهاي خریدار به عهده عاملیت بوده و عواقب مغایرتثبت صحیح شماره چک 

http://www.bahman.ir/
https://bahmanmotor.bahman.ir/product
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 گیردخریدار و در رهن شرکت بهمن موتور قرار می اسناد و شناسنامه خودروي واگذاري (با شرایط فروش اعتباري) به نام. 
 باشد. همچنین در صورتی که خریدار در پایان مدت اقساط ملزم به خرید الحاقیه بیمه بدنه به هزینه خود می خریدار تا پایان اقساط

عدم صدور بیمه نامه بر عهده  بدنه نماید و هرگونه عواقبداراي قسط معوق باشد، همچنان ملزم است خودرو را به نفع شرکت، بیمه 
 د داشت.خریدار است و شرکت هیچگونه مسئولیتی نخواه

 کند.ول تمامی شرایط مندرج، فاقد اعتبار بوده و تعهدي براي شرکت ایجاد نمینام بدون حصاین روش ثبت 
 ند.باید این بخشنامه را براي اطالع بیشتر در محل رویت خریداران قرار دههاي محترم میعاملیت 

 : نام آنالیناطالعات مورد نیاز هنگام ثبت
س دقیق و منطقه شهرداري محل سکونت ، شماره تلفن ثابت و تلفن ت ملی و شناسنامه) ، کدپستی، آدرمدارك شناسایی (شامل کار -١

 باشد.نام مورد نیاز میهمراه متقاضی در زمان ثبت
ام متقاضی، ضروري بوده و هرگونه عواقب ناشی از درج اطالعات اشتباه به رقمی) به همراه نام بانک مربوط به ن24ثبت شماره شبا ( -٢

 باشد.هده متقاضی میع 
 نیاز هنگام مراجعه به عاملیت:مدارك مورد  

(عامل مجاز به    aspx19689stelamSayad/https://www.cbi.ir/E.هاي ارائه شده خریدار از طریق لینک اعتبارسنجی چک  -١
سنجی تایید شده به باشد) اخذ و ارسال پرینت اعتبارسفید یا زرد می صرفاً براي اعتبار سنجی با وضعیتنام پذیرش و ادامه فرآیند ثبت

 عملیات فروش الزامی می باشد.
 ت بهمن موتور تهیه نماید.باید وکالتنامه فک پالك را در دفاتر اسناد رسمی براي شرکخریدار می -٢
نام به عاملیت تحویل دهد و شد هنگام ثبتخود را که ممهور به مهر بانک با خریدار چک بایستی پرینت سه ماه آخر حساب جاري -٣

 کنترل امضاء صادر کننده چک و تطابق آن با گواهی امضاء محضري بر عهده عاملیت می باشد.
 می باشد. ده چک) الزامیگواهی امضاء محضري خریدار (صادر کنن   -٤
و یا دفاتر خدمات قضایی) به نام خریدار (اطالعات  هابا مراجعه به یکی از دادگستري نام الکترونیک قضایی (ثنا) (گواهی سامانه ثبت -٥

 باید با اطالعات ثبت شده در ثنا یکی باشد) الزامی می باشد.نامی خریدار در سیستم فروش میثبت
 است.ت ملی، شناسنامه خریدار و صفحه توضیحات (در صورت وجود توضیحات) الزامی اصل مدارك شامل :کار -٦
هاي صادر شده از سوي بهمن موتور تنظیم و ارائه باید مطابق با بخشنامه راهور فراجا و اطالعیه یمدارك احراز محل سکونت که م -٧

 گردد.
نام الزامی است. ماره تلفن ثابت و همراه خریدار در زمان ثبتارائه کد ملی، کدپستی، آدرس دقیق، منطقه شهرداري محل سکونت و ش -٨

باید با شماره تلفن ذکر شده در گواهی ثنا برابر باشد و مسئولیت کنترل آن بر نام میثبت هايارائه شده در قرارداد و فرم شماره تلفن
 عهده عاملیت است.

باید طبق ها میادر و توسط عامل پرفراژگردد. تاریخ سررسید چک باید در حضور عاملیت فروش صها (اقساط، ضمانت) میکلیه چک  -٩
 ذکر شده در بخشنامه باشد. هايتاریخ

https://www.cbi.ir/EstelamSayad/19689.aspx
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 چک دوم در وجه شرکت بهمن موتور توسط خریدار الزامی است.  تاریخ به و اقساطی هاي چک به مجموع یک فقره چک صیادي ارائه -١٠
نام ( چاپ از طریق دسترسی عاملیت به با اطالعات ثبت شده در فرم ثبتباید ضمن تطابق اصل مدارك خریدار : عاملیت می 1توجه 

رم مذکور به همراه سایر مدارك الزم به سازمان فروش اقدام نماید. همچنین در صورت وجود کار ) ، نسبت به ارسال فایرانی پنل
 ) 140009103نامه کد مغایرت در اطالعات مراتب را از طریق اتوماسیون اداري اعالم نماید. ( مطابق بخش

 در خریدار انگشت اثر و امضاء اخذ همچنین یرد،پذ صورت عامل حضور در بایدمی ارخرید توسط فروش قرارداد فرم تایید و :تکمیل 2توجه 
 .است الزامی عامل امضاء و مهر و قرارداد هايبرگه تمامی ذیل

مطابق نامه (  https://sakha.epolice.irیق سامانه سخا به آدرس : فرآیند اخذ مدرك احراز سکونت مشتریان تنها از طر 3توجه 
 ) قابل انجام می باشد.1401/130شماره 
 صات محصول :مشخ

 مجموعه سوئیچ، چراغهاي عقب، طراحی صندلی و سقف کاذب و افزوده شدن  وانت کارا: تجهیزات داخلی جدید شامل تغییرات در
 منی ... است. همچنین خودروي مذکور داراي سیستم تهویه مطبوع و کیسه هواي ای مجموعه یونیت ایموبالیزر، قفل مرکزي و

 باشد.خاکستري می-و تودوزي پارچه اي (5J-14)، رینگ فوالدي USBرادیوپخش  (سرنشین + راننده) و سیستم 
 فرمان برقی  ون باري اینرودز: دارايEPSاینچی  9نده)، سیستم مولتی مدیا ، سیستم تهویه مطبوع، کیسه هواي ایمنی (سرنشین + ران

USB  و بلوتوث، رینگ آلومینیومی(185/80R14)ن دنده عقب، سیستم کنترل کششی و کمکی ، دوربین ثبت رانندگی، دوربی
 باشد.مشکی می-کیلوگرم و تودوزي پارچه اي طوسی 725)، داراي ظرفیت حمل بار به میزان ABS-EBA-TCS-ESPترمز(
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