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  ایران خودرو محترم مجاز نمایندگی هاي: به 

  و  ویژه عید سعید فطر به روش اعتباريمحصوالت ایران خودرو  فوق العاده فروش: موضوع                

  99خرداد- آزاد سازي خرمشهر

  "با عنایت به اهمیت سالمت مشتریان محترم تاکید می گردد امکان ثبت نام از طریق سایت در منزل میسر است"
  
    با سالم و احترام 

شرکت ایران خودرو در راستاي ایجاد امکان ثبت نام و فرصت برابر بـراي همـه متقاضـیان خـودرو ، حـذف دالالن و      
فـوق  فروش  ،وواقعی خودر گان کنند به مصرف خودرو وکار شناسایی و عرضه و ایجاد ساز از بازار خودرو گران اسطهو

 3موعد تحویـل حـداکثر     و بوده قیمت قطعی در طرح فروش فوق العاده   .را اجرا خواهد نمود خودالعاده محصوالت 
یت برنامه ریزي در صورت ثبت نام بیش از ظرف "و وجه خودرو در دو مرحله دریافت خواهد شد،ضمناخواهد بود ماهه 

  شده، مشتریان به روش قرعه کشی انتخاب خواهند شد.
مورخ چهارشنبه صبح  8 از  ساعت  محصوالت ایران خودرو به روش اعتباري فوق العاده طرح فروش براین اساس

  ادامه دارد.  14/03/99تاریخ  لغایتو  می گردد آغازذیل شرایط با   07/03/99
  .نسبت به پیش ثبت نام و احراز هویت و دریافت کلمه عبور اقدام نمایند  04/03/99 مشتریان می توانند از تاریخ

  
  پیش ثبت نام : *
  

  : شرایط دریافت کد کاربري و کلمه عبور
وارد سایت  "کلیه متقاضیانی که براي اولین بار  قصد خرید از ایران خودرو را دارند و یا  مشتریانی که قبال

باید قبل ویا همزمان با ثبت نام، یکبار  ت به خرید از شرکت اقدام نموده اند فروش اینترنتی شده و نسب
.(در  نسبت به دریافت کد کاربري و کلمه عبوراقدام نمایند. ثبت نام / تنظیم رمزبا مراجعه به بخش دیگر 

 این قسمت اطالعات سجلی،کد ملی، شماره تلفن همراه و شماره کارت بانکی دریافت خواهد شد)
نسبت به پیش ثبت نام و احراز هویت و دریافت کلمه عبور اقدام  04/03/99ریان می توانند از تاریخ مشت

  .نمایند
عبور،در صـفحه اول سـایت فـروش اینترنتـی در      کلمهامکان دسترسی به راهنماي جامع ثبت نام و یا تنظیم  :1 نکته

 وجود دارد.بخش اطالعیه ها 
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مـی بایسـت    "کی که وجه ثبت نام خودرو به حساب شرکت واریز می گردد،  الزاماشماره کارت یا حساب بان: 2نکته 
  .متعلق به شخص متقاضی باشد

   :بخشنامه جهت استفاده از روش فروش فوق العادهشرایط عمومی *
  

ü  (ثبت نام یا تحویل خودرو) می باشدماه 36  در شرکت هاي ایران خودرو و سایپاحداقل فاصله از آخرین خرید  
ü  هاي فروش فوق العاده ایران خودرو و سایپا تعلق می  دستگاه خودرو در کل بخشنامههر کد ملی فقط یک به

 گیرد.
ü  باشد می خودرو حداقل پایه سوم  گواهینامه رانندگی ارائهبه  تمام و ملزم سال 18حداقل سن متقاضی. 
ü .ثبت نام براي مشتریان حقوقی میسر نخواهد بود 
ü امکان ثبت نام را ندارند. ندباش )به نام خودك انتظامی فعال(مشتریانی که داراي پال 
ü تنظیم صلحنامه امکانپذیر نمی باشد. 
ü  ماند بدیهی است امکان فک رهن قبل از خودرو به مدت یک سال در رهن شرکت ایران خودرو باقی می سند

 یکسال مقدور نمی باشد.
ü  براي دریافت سرویس اولیهبه نمایندگی مراجعه  ماه از زمان تحویل در صورت عدم 3خودرو پس از گارانتی 

 کیلومتري خودرو نیز الزامی است.1,000می گردد و در مراجعه به نمایندگی کارکرد حداقل  باطل

  
باید در هنگام ثبت نام شماره کارت بانکی خود را معرفی نماید و از همان کارت براي واریز وجه استفاده نماید  متقاضی

  اه معرفی شده باید به نام خود متقاضی باشد.و شماره تلفن همر
کد نمایندگی که در مرحله دوم ثبت نام توسط متقاضی انتخاب می گردد باید با آدرس و کد پستی متقاضی در یک 

  استان باشد.
پایان دراین طرح متقاضی می تواند فقط در یکی از خودرو سازان (ایران خودرو و یا سایپا) ثبت نام نماید و اگر پس از 

ن لم یکن تلقی می امهلت ثبت نام مشخص گردد که در هر دو خودرو ساز ثبت نام نموده است ثبت نام دوم ایشان ک
  گردد و وجوه واریزي مشتري مسترد می گردد.

  اخت نخواهد شد.ددر این بخشنامه از زمان واریز وجه تا تحویل خودرو سود مشارکت و انصراف پر
  

ü    را   " سامانھ صیاد "مشتریانی امکان ثبت نام خواهند داشت که چک طرح  "صرفادر این روش فروش
از اینرو اطالعات صادر کننده چک پس از انجام پیش پرداخت،  داشته و فاقد هرگونه چک برگشتی باشند

اعتبارسنجی شده و در صورت دارا بودن شرایط الزم، ادامه فرآیند فروش امکان پذیر خواهد بود، همچنین 
بررسی و اعتبارسنجی از طریق پیامک به مشتریان اطالع رسانی خواهد شد،و در صورت عدم امکان نتیجه 

 اعتبارسنجی وجوه پرداختی مشتري به حساب ایشان استرداد خواهد شد.
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ü از مشتري صاحب قرارداد دریافت  "چک باز پرداخت اقساط با تاریخ قید شده در بخشنامه صرفا "ضمنا
شنامه امکان دریافت چک از شخص ثالث (اقوام درجه یک ،دو و ...) وجود ندارد و خواهد شد و در این بخ

  صادر کننده چک دراین بخشنامه اشاره به صاحب قرارداد دارد.عنوان 
ü براي کلیه محصوالت این بخشنامه امکانپذیر نخواهد  کهمچنین  فک رهن سند خودرو زودتر از موعد چ

ترم در این خصوص اطالع رسانی مقتضی به مشتریان خود داشته ضروریست نمایندگی هاي مح لذابود، 
  باشند.

 
بـا شـرایط عمـومی فـوق الـذکر در       شرایط احراز متقاضی  در تطبیـق   مغایرت در هرگونه  : در صورت مشاهدهنکته

 شـماره  روز کاري به 7ظرف ثبت نام متقاضی کان لم یکن تلقی شده و وجه ایشان  ،هرمرحله تا قبل از تحویل خودرو
ضمنا کسانی  .متوجه شرکت نخواهد بود از بابت تحویل خودرو متقاضی عودت می گردد و هیچگونه مسئولیتی شباي

سـال امکـان    3که داري پالك انتظامی فعال می باشند و یا فاقد گواهی نامه بوده و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند تا 
  نخواهند داشت .ا رشرکت  فوق العاده ثبت نام در بخشنامه هاي فروش

  
  ثبت نام:*

 
مشتري در زمان ثبت نام با وارد نمودن کد کاربري و کلمه عبور دریافت شده در مرحله قبل ،می تواند به صفحه ثبـت  

  نام خودرو وارد شود.
ا تدرصد مبلغ خودرو را 50می شود و  هدایتدر این مرحله مشتري با انتخاب خودرو به مرحله واریز وجه اولیه خودرو 

   .پرداخت می نماید در این مرحله انتخاب رنگ خودرو و کد نمایندگی نیاز نیستمیلیون تومان 50سقف 
و  انجام به تفکیک هر نوع خودرو قرعه کشی فرآیند یک هفتهظرف حداکثرپس از پایان یک هفته اي مهلت ثبت نام، 

  انتخاب مشتریان با حضور مراجع نظارتی صورت می پذیرد.
فروش اینترنتی محصوالت ایران خودرو  و ارسـال پیامـک حـداکثر     نتخاب شدگان نهایی از طریق سایتفهرست ا    

  پس از اتمام دوره زمانی ثبت نام  اعالم می شود.روز  4ظرف 
  خـودرو  سایت ایران  از طریق را الباقی وجه خودرو ،ساعت 48ظرف  ،در قرعه کشی  شدن انتخابدرصورت  تقاضیم

در غیر این صورت ثبـت   و نسبت به سپردن چک اقساط(چک صیاد)اقدام می نمایدواریز  esale.ikco.ir به آدرس:
روش فـروش فـوق العـاده محـروم     در سـال از شـرکت    2غیر فعال خواهد شد و ثبت نام کننده به مدت  نام ایشان 
  خواهدشد.
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پـس از   مـاه  3 تا الغی کمیته خودروو سایر ضوابط اب تحویل خودرو بر اساس اولویت بندي تعیین شده در قرعه کشی
  خودرو خواهد بود. و تکمیل وجه و تکمیل پرونده واریز وجه نهایی

در  لـیکن شـده انـد   مشتریانی که در قرعه کشی انتخاب  نشده اند یا  انتخابوجوه متقاضیانی که در قرعه کشی      

 اعـالم شـده   نتایج قرعه کشی به شماره شـباي روز کاري پس از اعالم  7  "فرصت مقرر تکمیل وجه نکرده اند نهایتا

 .متقاضی توسط بانک واریز خواهد شد

مسئولیت صحت آن با مشتري  شبا متصل به شماره حساب یا شماره کارت باید دقیق توسط مشتري ثبت شود :1نکته

  می شود. برگرداندهوجوه مشتریانی که در قرعه کشی انتخاب نشوند از طریق شماره شبا است و 

  ایط ویژه بخشنامه :شر*
  

در  می توانند خودرو از میان خودروهاي عرضه شده مشتریان براي انتخابتشریح شد " همانطور که قبال- 1

مراجعه نمایند و نسبت به ثبت نام  esale.ikco.irثبت نام به سایت فروش ایران خودرو به آدرس  مهلت

صورت پذیرد،در براي ثبت نام  فوق مراجعه الزم است فقط از آدرس خودروي مورد نظر خود اقدام نمایند.

  صورت استفاده از سایر سایتها عواقب آن بر عهده مشتري خواهد بود.

  خواهد بود. صفحه بعدپرداخت مطابق جدول  نحوهخودروهاي عرضه شده و قیمت -2
حداکثر تا  و وضوابط ابالغی از کمیته خودرو اولویت تحویل خودرو به مشتریان بر اساس نتایج قرعه کشی- 3
  می گردد (زمان ثبت نام یا تکمیل وجه تاثیري دراین مرحله ندارد). ماه پس از تکمیل وجه مشخص 3
مشتري در پایان مرحله واریز وجه،ترجیح خود براي رنگ خودرو را از میان رنگ هاي قابل عرضه مندرج - 4

هاي اولویت شده مشتري را با لحاظ  در بخشنامه اعالم می نماید تا خودرو ساز در صورت امکان  تولید رنگ
اولویت وي برنامه ریزي نماید ولی در هر صورت این اولویت تعهدي را براي خودرو ساز ایجاد نمی نماید و 

  تعهد خودرو ساز تحویل خودرو با یکی از رنگ هاي قابل عرضه خواهد بود.
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  جدول محصوالت عرضه شده

  ري عاديشرایط فروش اعتبا شرح خودرو و قیمت مصوب

شرح 
  خودرو 

کد 
کالس 
  خودرو

رنگ 
قابل 
  عرضه

قیمت مصوب 
  فروش

مبلغ ودیعه 
قبل از  اول

  کشیقرعه 

 مبلغ ودیعه دوم
درصورت انتخاب 

  کشی شدن در قرعه

تعداد 
  چک 

مبلغ هر  
  موعد تحویل  تاریخ چک  چک

 TU5 28520 پارس
  ، سفید
  ، نقره اي

  خاکستري
797,098,000 398,000,000 369,916,000 1 

 
39,100,000 

 
15/04/1400  

روزه (از  90حداکثر 
تاریخ ارائه و تایید 

  )نهایی چکها

 206پژو 
2تیپ   26031 

  ، سفید
خاکستري 
  ،مشکی 
  ،نقره اي

716,458,000 357,000,000 330,276,000 1 

 405پژو 
SLX 

22018  
  ، سفید

خاکستري 
  متال

683,958,000 341,000,000 313,776,000 1 

  61013  رانا

  مشکی،
نقره اي، 
سفید، 
  خاکستري

750,479,000 375,000,000 346,297,000 1 

  مبالغ به ریال می باشد
  

  .انتخاب کارت طالیی در مرحله دوم واریز وجه به انتخاب مشتري وجود خواهد داشت امکان: 1نکته
  قابل عرضه و بر اساس قرعه کشی تعیین خواهد شد. رنگ خودروهاي تحویلی از میان رنگهاي :2نکته 

ü .کد کالس و رنگ خودرو بر اساس شرایط تولید از سوي شرکت ایران خودرو قابل تغییر خواهد بود 
ü بصورت اینترنتی و از طریق سایت  "ثبت نام صرفاesale.ikco.ir . امکان پذیر خواهد بود 
ü  واریز وجه دوم  در زمانبا پرداخت هزینه به صورت اختیاري و براي برندگان کارت طالئی  انتخابامکان

  وجود خواهد داشت.
ü  در صورت بروز هرگونه  ،صحیح می باشد "کامالمشتري تایید و اعالم می نماید که مشخصات اعالمی

اشتباه، ثبت نام کان لم یکن بوده و کلیه مسئولیتهاي آن بر عهده مشتري می باشد و شرکت ایران خودرو 
 و این شرکت مسئولیتی در قبال تحویل خودرو نخواهد داشت. با ضوابط جاري خود اقدام می کند طابقم
ü ثبت نام مشتري از سوي شرکت ،بخشنامه این در صورت ثبت نام مغایر با شروط مندرج در قواعد و ضوابط 

 شد.ترد خواهد مس کاريروز7ظرف مدت حداکثر  ایران خودرو یک طرفه ابطال و وجه ایشان 
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ü  می باشد و کلیه پیامهاي ارسالی از طریق  300096440سامانه پیام کوتاه شرکت ایران خودرو به شماره
 شماره مذکور صورت خواهد گرفت.

ü مشتري به هیچ عنوان حق انصراف ندارد.و واریز وجه دوم پس از انعقاد قرارداد ، 
ü کسانی که در قرعه کشی انتخاب نشده  ویا استرداد وجوه در طول مدت زمان واریز وجه تا تحویل خودرو

 به قرارداد تعلق  نمی گیرد. و سود انصراف در فروش فوق العاده،سود مشارکت اند
ü  در صورت بروز هرگونه تاخیر احتمالی در تحویل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، مطابق کلیه

صورت روز شمار محاسبه و قابل پرداخت درصد ماهیانه)، جریمه تاخیر به  3درصد سالیانه( 36قراردادها 
 خواهد بود.

ü مدارك  4028و  2968 نمایندگان محترم هنگام ثبت نام از مشتریان حتما موارد عنوان شده در بخشنامه)
 .مورد نیاز جهت احراز سکونت) را مد نظر قرار داده و بر اساس آن اقدام نمایند

ü اري محل سکونت و شماره تلفن ثابت و همراه در زمان ارائه کد ملی، کد پستی، آدرس دقیق، منطقه شهرد
باید صحیح باشد چون مدارك به آن آدرس پست  درج آدرس پستی توسط مشتريو   نام الزامی است ثبت

 .به عهده مشتري خواهد بود می شود و در صورت خطا ، مسئولیت آن
ü  با اداره منطقه مربوطه ، فروشجهت اطالعات تکمیلی و سواالت احتمالی در خصوص شرایط نمایندگی ها

 .تماس حاصل فرمایید
ü  خودروهاي این بخشنامه، از بیمه شخص ثالث برابر آخرین سقف قانونی ابالغ شده در زمان تحویل خودرو

 .برخوردار خواهند بود
ü شناسنامه آنها  صدور محل با آنها سکونت محل شهر که نمایندگی ها در خصوص مشتریانی است الزم 

 .نمایند ارسال سازمان به مشتري نام ثبت پرونده همراه به سکونت را احراز تاییدیه باشد می مغایر

  شرایط و توضیحات روش فروش اعتباري:*
  
ساعت پس از ایجاد قرارداد می بایستی نسبت به  72الزم به توضیح است مشتریان محترم حداکثر ظرف 

قرارداد آنها یک طرفه از سوي شرکت ایران خودرو  ارائه چک  به نمایندگی اقدام نمایند در غیراین صورت
      .ابطال و وجه آنها مسترد خواهد شد.
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  مدارك مورد نیاز فروش فوق العاده به روش اعتباري  :
ü 1 .(تکمیل و امضاء شده) فرم قرارداد فروش رهنی  
ü 2(پیوست بخشنامه می باشد) وکالتنامه فک پالك .  
ü 3ل و امضاء شده)(در دو نسخه تکمی . فرم تعهدنامه  
ü 4 گواهی امضاء محضري متقاضی . 

  
  
  
  
 
 

  اطالعات تکمیلی در خصوص شرایط فروش اعتباري در پیوست بخشنامه تشریح شده است.
  

 sale.ikco.ireزمان فعال سازي این بخشنامه بر روي سایت 

  می باشد. 07/03/99 مورخچهار شنبه روزصبح  8اعتس
 
 

 
 
  
 
  

فروش و بازاریابیمعاون   
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  ش اعتبارياطالعات تکمیلی در خصوص شرایط فرو
  

) چک صاحب( مشتري به نام ثبت پیش انجام از قبل ذیل متن خصوص در محترم نمایندگان است مقتضی .۱
 :نمایند رسانی اطالع

 خرید تسهیالتی اعتبار تایید به مربوط اطالعات کسب منظور به می دهد اختیار خودرو ایران به مشتري"

 موسسات ذي صالح (بانک ها و مراجع در موجود اطالعاتی بانک از را نیاز مورد استعالمات خودرو،
  "آورد. اعتباري) بعمل

مشتریان محترم پس از تکمیل واریز وجه پیش پرداخت و انتخاب نمایندگی، جهت اعتبار سنجی و ثبت چک  .۲
می بایستی به نمایندگی انتخابی خود مراجعه نمایند در غیر این صورت امکان اعتبار سنجی و ثبت چک در 

چنانچه مشتري وجه پیش پرداخت را واریز ولی به هر دلیلی یندگی میسر نخواهد بود،در ضمن سیستم نما
 مسترد و مشتري در این  خصوص هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.  تایید نگردد وجه مشترياعتبار سنجی 

شرکت ایران  وجه در شخصی چکصدور طی  مندرج در بخشنامه جدول برابر مبلغ تسهیالت قرارداد .۳
 .شد خواهد دریافت متقاضی از ودروخ

 گویاهاي مشابه اقساط و نقد مدارك وها  فرم (متقاضی از ،تسهیالت دریافت با مرتبط شده تکمیل مدارك همزمان .۴
  .گردد می دریافت) پالك فک کالتنامهو بعالوه جاري

شرکت  يبرا رسمی دفاتر در را پیوست نمونه مشابه" رهنی سند تنظیم و پالك فک" وکالت مشتري .۵
 .نماید می تهیه ایران خودرو

نمایندگان شرکت  به اقدامات سایر انجام جهت پرونده قرارداد، سازي فعال و وجه واریز و نام ثبت مراحل انجام از پس .۶
) مطابق شرح درج شده در فرم شرکت ترنیان سهم ،هاي اعتبارسنج (حمایت گستر و خدمات مشاوره اي حامی ایرانیان

 . تحویل شود فروشبازاریابی و  معاونت مستقر درخالصه پرونده، 
مشتریان در خصوص تاییدیه احراز سکونت، موارد عنوان شده در بخشنامه هاي  از نام ثبت هنگام محترم نمایندگان .۷

 نمایند. اقدام اساس آن بر و داده قرار مد نظر را 4028و  2968

د. باش می واگذاري قابل اقساط و نقد صورت به خودرو دستگاهیک حداکثر فرد هر به فروش، طرح این در .۸
 دهند. قرار نظر مد را موضوع این "احتم نام ثبت هنگام حترمم نمایندگان لذا

 می دریافت مشتري از ثبت نام هنگام تکمیل  بخشنامه متن در شده قید هاي تاریخ با اقساط بازپرداخت هاي چک .۹
 گردد.

 امضاء نیز(صادر کننده چک) خودرو خرید اصلی متقاضی ،دگینماین بر عالوه خودرو خرید قرارداد فرم در .۱۰

 .نماید
در متن چک، نام متقاضی اصلی خرید خودرو و شماره ردیف قرارداد و کد ملی وي  "هنگام صدور چک حتما .۱۱

 ثبت گردد.
 چک متن مندرجات اصالح منظور به ظهرنویسی و خوردگی قلم هرگونه فاقد می بایست مشتریان از چک دریافتی .۱۲

 .باشد
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 مهرگستر، و مهر طالیی، جاري جام، سیبا، همراه، مانند: سپهر، حسابهاي سامانه صیاد آنالین از "حتما چک باید .۱۳
 خصوصی بانکهاي کلیه یا و شروع می شود 1300 شماره با که متمرکز جاري مسکن بانک هايحساب سحر، یا فراگیر
 .گردند صادر کشور،

چک در موعد  ه اي که از سیستم مکانیزه پرینت گرفته می شود در خصوص وصولبا پر کردن تعهد نام صادرکننده چک .۱۴
مقرر و صحت چک ها و امضاي آنها تعهد می نماید و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت به موقع چک ها به 

 .مطابق رویه شرکت ایران خودرو دریافت خواهد شد عهده مشتري است و
 .شود انجام بایستی نمایندگی توسط با گواهی امضاء محضري آن طابقت و چک صادرکننده امضا .۱۵
 و دیرکرد خسارت اخذ و تعهدنامه وفق حقوقی، اقدام ضمن شرکت ایران خودرو سررسید، زمان وصول چک در عدم صورت در .۱۶

  .کرد خواهد ساقط اعتبار درجه از را مذکور خودروهاي طالیی کلیه کارت و گارانتی و کرد خواهد عمل وصول هزینه
 بروز و جرایم تعلق از اجتناب منظور به می نماید تعهد مشتري قرارداد وضوعم چک وجه برداشت عدم درصورت .۱۷

ازشرکت ایران  چک، رسید سر زمان از روز کاري10حداکثر گذشت پس از را برداشت عدم مراتب احتمالی مشکالت
 ده اقدام نماید.خودرو پیگیري نماید و نسبت به پرداخت مبلغ چک پرداخت نش

 اولیه ساعات بانکی در کلرینگ سیستم طریق از و مکانیزه بصورت قرارداد موضوع چک وجه وصول اینکه به توجه با .۱۸
 تامین به ارسالی نسبت چک ازسررسید قبل یک روز مکلفند مشتریان لذا می پذیرد صورت روزسررسید بامداد

 .نمایند اقدام خود نیاز مورد موجودي
 ازاي به تاخیر سود "صرفا و ندارد وجودچک  زمان تغییر امکان شرکت، جانب از خودرو تحویل در خیرتا صورت در .۱۹

 .شود می پرداخت مشتري، پرداختی مبالغ
 .شود صادر فروش نمایندگی حضور در و نمایندگی محل در باید خودرو چک اقساط .۲۰
 چک روي امضاء تطابق و کند ثبت شتريم از مدارك دریافت رسید فرم روي راچک  مشخصات است موظف نماینده .۲۱

 خصوص این در قصور گونههر و است نمایندگی عهده به محضري امضايگواهی  و قرارداد فرم روي امضاء با پرداخت
 .است نمایندگی متوجه

 ایران خودرو شرکت رهن در و مشتري نام به ،اعتباري فوري فروش شرایط با واگذاري خودروي شناسنامه و اسناد .۲۲
 و است ایران خودرو شرکت عهده به خودرو وجوه کلیه پرداخت اتمام از پس خودرو رهن فک هزینه و گیرد یم قرار

  .پرداخت نخواهد هزینه اي بابت این از مشتري
 در دار مدت چک ثبت نقدي، وجه واریز( مشتري مدارك ارسال که گیرد می تعلق هایی پرونده به تنها تاخیر سود .۲۳

 .باشد گرفته صورت بخشنامه این شرایط برابر ...) و سیستم
 .ندارند را کشور از خروج مجوز، چک کامل وصول زمان تا اعتباري شرایط با خودروهاي .۲۴
 .باشد می نمایندگی بعهده احتمالی ھایمغایرت و عواقب و بوده نمایندگی بعهده مشتري هاي چک حساب شماره صحیح ثبت .۲۵

 می باشد. ساعت 48بعد از واریز وجه و ثبت چک  مانساز به مشتریان پرونده ارسال مهلت حداکثر .۲۶

 :باشد می ذیل شرح به احتمالی سواالت به پاسخگویی جهت سنج اعتبار ت هايشرک تماس شماره .۲۷
Ø   :021-44266674حمایت گستر 

Ø   :021-66072736خدمات مشاوره اي حامی ایرانیان 
Ø :021-44024896 شرکت ترنیان سهم 

 


