مشتري گرامي ،
نمايندگيھاي مجاز ايران خودرو براساس ضوابط موظف به پذيرش و ثبت نام مشتريان درچارچوب بخشنامه
ھاي ابالغ شده شركت مي باشند و مي بايست فقط بھاي خودرو را در ھنگام ثبت نام برابر بخشنامه ابالغ
شده دريافت نمايند و مجاز به دريافت وجه اضافه نيستند بر اساس بخشنامه ھاي ابالغ شده نمايندگي
فقط براي خدمات ويژه ) خدمات اختياري ( و پس از ارائه رسيد مي توانند وجوه مندرج در جدول ذيل را
دريافت نمايند.
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سرفصل خدمات ويژه
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اصالح اسناد خودرو بدون نياز به
حضور مشتري

٢

تنظيم صلحنامه

تحويل اسناد خودرو درب منزل
٣

٤

صدور پيش فاكتور

٥

تسويه جريمه چك برگشتي

الزامات خدمات مذكور
 نمايندگي در مواردي مجاز به
دريافت وجه خدمات اصالح اسناد
مي باشد كه مالك در ارائه مدارك
ذيل در زمان ثبت نام كوتاھي
نموده و يا اطالعات اشتباه ارائه
نموده است:
الف( ارائه آدرس و كد پستي
اشتباه توسط مالك
ب( عدم ارائه صفحه توضيحات
شناسنامه در صورت داشتن توضيحات
ج(مخدوش و يا ناخوانا بودن كپي
شناسنامه و يا كارت ملي
 در صورت الزام چاپ مجدد سند
دريافت وجه خدمات مجاز است و
قبل از آن نمايندگي و سازمان
موظف به ارائه خدمات رايگان مي
باشند
 اين مبلغ كل دريافتي از مشتري
بابت اصالح سند از جمله پرداخت
 ١٠ھزار تومان از اين مبلغ به
سازمان جھت چاپ مجدد سند
خودرو مي باشد
 الزام انجام صلحنامه در نمايندگي
و حضور صلح گيرنده و صلح دھنده
 ثبت صلح نامه در سيستم و
نھايي شدن صلح نامه
در صورت درخواست مشتري و ارسال
يكباره اسناد با پست و يا پيك موتوري به
درب منزل مشتري
 انجام پيش ثبت نام مشتري
حقيقي در سيستم فروش
نمايندگي ھا
 ارائه پيش فاكتور خريد خودرو
ممھور به مھر نماينده
 تسويه جريمه چك برگشتي بدون
مراجعه مشتري به سازمان
 پيگيري از سازمان براي تعيين
مبلغ جريمه
 پرداخت مبلغ توسط مشتري در
نمايندگي از طريق دستگاه pos
 ارئه رسيد به سازمان و دريافت
نامه فك رھن يا رسيد دريافت
جريمه
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