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 نمايم. مبلغ........................ ريال )فقط در وجه شركت( واريز و تسليم مي
 ،خواهاد باود   درخواسات ز تاريخ صدور كاردكس خودروي مورد پس اسررسيد هاي يك ماه از يكديگر كه اولين آن به تاريخ يك ماه  متساوي الوجه به مبلغ............................................ريال طي .......... فقره چكالباقي قيمت خودرو  (4-2

 .خواهد شدبه شركت تسليم صادر و اينجانب پيش از تحويل خودرو از سوي شركت توسط 
عادم پرداخات باناك     يبه شركت در راس موعد مقرر پرداخت نشده و منجر به صدور گواه يتسليم يوجه چكها يپرداخت نمايم، چنانچه به هر دليل 4-4در صورتيكه اينجانب پيش پرداخت را طي چند قسط به شرح بند ( 4تبصره

به حساا  شاركت را    يو اينجانب صرفا حق مطالبه اصل وجوه واريز ياينصورت درخواست خريد اينجانب از درجه اعتبار ساقط و كان لم يكن تلق درو يكطرفه درخواست خريد حاضر را منفسخ نموده كه  گردد شركت حق دارد راساً

 .خواهم داشت و نسبت به وجه مازاد بر اصل هيچ حقي نخواهم داشت

بدون  را شود ميتوسط شركت محاسبه خودرو در زمان تحويل كه  ،به نفع شركت به عالوه مبلغ بيمه بدنه يكساله دارائي و يباشم ماليات ارزش افزوده به نرخ مصو  ابالغي از سوي  وزارت امور اقتصاد ( اينجانب موظف مي2تبصره

 هيچگونه ادعا و اعتراضي نقداً و پيش از تحويل خودرو در وجه شركت پرداخت نمايم.

وارياز نماايم و از     "يكي از بانكهاي طرف حسا  شركت جهت واريز به حسا  جاري شاركت نازد هماان باناك    "( اينجانب آگاه و مطلع مي باشم كه مي بايستي وجوه پرداختي خود به شركت را بصورت حواله بانكي در وجه 3صرهتب

ماورد   خوودرو  مذكور به هر شخص و يا حسا  بانكي شخص ديگري غير از شركت مرقوم, رافع مساووليت اينجاناب از بابات پرداخات وجاه قيمات        حسابهاي جاري شركت نزد سيستم بانكي كشور مطلع مي باشم و پرداخت وجوه

 .و هيچ رابطه حقوقي في مابين اينجانب و شركت ايجاد نميگردد نجانب نخواهد داشتدرخواست در قبال شركت نبوده و شركت مذكور از بابت وجوه تاديه شده بنام يا به حسا  اشخاص ديگر، هيچگونه مسووليت و تعهدي در قبال اي
ميباشم، درج مشخصات هر گونه اساناد ديگار اعام از     طلعپرداختي صرفاً پس از تأييد امور مالي شركت مبني بر واريز وجه به حسا  شركت معتبر مي باشد و لذا م نب تكميل گرديده است ومبالغمندرجات فوق بر اساس اطالعات اعالمي اينجا(  1تبصره 

 وجب بي اعتباري اين درخواست گرديده و تعهد و مسووليتي را متوجه شركت نمي نمايد.چك يا حواله بانكي اشتباه و يا واريز به حسا  اشخاص ثالث )حتي عامليت مجاز( تحت هر عنوان م

 اين فرم درخواست و مشروط به تكميل پرونده خواهد بود. "4"ماده مندرجاتبه شرح تاريخ ثبت اين درخواست روز كاري و يا زودتر پس از  موعد تحويل خودرو  -2ماده 

ريال در ازاي هر يكصد هزار ريال سپرده نقدي اينجانب نزد شركت از تاريخ پرداخت هر قسط پيش پرداخت به نسبت مبلغ پرداخت شده بشرر    07در هنگام تحويل خودروي درخواستي، روزانه مبلغ )3تبصره
 د. شدرخواست كسر خواهد  اين ضوعمشاركت محاسبه و از قيمت قطعي خودروي موعنوان سود  هب يدرخواست ياعالم كتبي شركت در خصوص آماده تحويل بودن خودرو تاريختا  3-3بند 

حوادث پريش بينري نشرده و سرورس     "اين درخواست درخصوص "31"باشد و با رعايت ماده "2"روز از موعد مقرر در ماده  31ير در تحويل خودرو و چنانچه اين تأخير ناشي از قصور شركت و بيش از  اخدر صورت ت(2تبصره 
بعنروان خسرارت    مراده؛  ينهمر  3ريال در ازاي هر يكصد هزار ريال سپرده اينجانب نزد شركت ؛مازاد بر سود مشاركت موضوع تبصره  31، روزانه مبلغ  ، در صورت تقاضاي اينجانب در هنگام تحويل خودروي درخواستي"ماژور

 خودروي مورد تقاضا محاسبه و به اينجانب پرداخت خواهد شد. بودنتحويل  آمادهشركت در خصوص  كتبي اعالمتاريخ اين سرم درخواست تا  "2"تأخير در تحويل خودرو از موعد مقرر در ماده

اين سرم درخواست، مبلغ سپرده پيش پرداخت نقدي درياستي از اينجانب توسط شركت، حداكثر طري   "2"در صورت انصراف اينجانب از خريد خودرو قبل و يا بعد از موعد تحويل خودرو مقرر در ماده )1تبصره
تا تاريخ پرداخت توسط شرركت، روزانره    3-3ت هر قسط پيش پرداخت به نسبت مبلغ پرداخت شده بشر  بند روز پس از تسليم اعالم كتبي انصراف، عيناً از سوي شركت مسترد مي گردد، از تاريخ پرداخ 31

د. در هر صرورت  قابل پرداخت خواهد بو "داخت، نقداريال در ازاي هر يكصد هزار ريال سپرده پيش پرداخت نقدي نزد شركت بعنوان خسارت محاسبه و به اينجانب همزمان با استرداد سپرده پيش پر 07مبلغ 

 آگاه مي باشم پس از صدور اسناد شماره گذاري از سوي شركت، انصراف از خريد و استرداد وجه امكانپذير نمي باشد.

خريد را يكطرسه كان لم يكن تلقي  شيرخواست پتواند اين د شركت مي ،قادر به تحويل خودرو به اينجانب نباشد اين سرم درخواست و يا بعد از آن "2"چنانچه شركت ظرف مهلت تعيين شده در ماده (1تبصره

اين سرم بانضمام وجه خسرارت   "3"د به شركت بشر  مفاد مادهو از درجه اعتبار ساقط نمايد و اينجانب صرساً حق مطالبه اصل وجوه واريز شده به حساب شركت به همراه چكهاي اقساطي احتمالي تحويلي خو

ريال در ازاي هر يكصد هزار ريال سپرده نقدي اينجانب نزد شركت؛ از تاريخ پرداخت هر قسط پيش پرداخرت بره نسربت     51يد از سوي شركت به ميزان روزانه مبلغ خر شيناشي از ابطال يكطرسه درخواست پ

 .اشتتا تاريخ استرداد وجه از سوي شركت را داشته   و حق مطالبه خودروي خريداري شده را نخواهم د 3-3مبلغ پرداخت شده بشر  بند 

 "4" ماده اين فرم درخواست توسط شركت، اينجانب متعهد مي باشم نسبت به پرداخت باقيمانده قيمت قطعي خودرو مطابق "2"در صورت اعالم آماده بودن خودرو جهت تحويل پيش از موعد مندرج در ماده -3ماده 

 در وجه شركت اقدام و خودروي خود را تحويل گيرم.

ه امكاناات و  (................................... خواهد بود و در هر صورت اطالع دارم كه تحويل خودرو با رنگ انتخابي در هنگام ثبت نام بستگي با 3( ...............................2(..............................4رنگ خودروي اينجانب بترتيب اولويت انتخا   -1ماده 

 خواهد داشت. موجودي خودرو در زمان تحويل

جاده مخصوص كرج و يا در محل ثبت نام مي باشد و در صورت انتقال به شهرستان محل ثبت نام، هزينه انتقال خودرو توسط شركت پرداخت  8محل تحويل خودرو بنا به تشخيص شركت، در  انبار شركت واقع در كيلومتر  -1ماده 

 مي گردد.

در صاورت قصاور    وباشاد   ماي و غير مجااز   بودهبرخالف مقررات شركت  توسط اينجانب به عامليت مجاز  عنوانت تأمين و پرداخت مي گردد. بنابراين پرداخت هرگونه وجهي تحت هر حق الزحمه عامليت مجاز توسط شرك -6ماده 

 .اينجانب هيچگونه مسووليتي متوجه شركت نخواهد بود

ليه مراجع داراي اعتبار خواهد و آدرس اعالم شده در اين فرم انجام مي گردد و هرگونه مكاتبه اي كه از طرف شركت به نشاني اينجانب ارسال شود، ابالغ شده تلقي و در ك تمامي تماسها و مكاتبات با اينجانب بر اساس تلفن -7ماده 

 م.بود، بنابراين متعهد مي باشم كه تغيير آدرس و تلفن خود را كتباً به اطالع شركت رسانيده و رسيد دريافت دار

روز از اعالم كتبي شركت در خصوص آماده تحويل بودن خودرو به آدرس مندرج در اين فرم، شركت مي تواناد   41  در صورت عدم مراجعه و حضور اينجانب جهت تحويل خودروي درخواستي خود در محل تحويل به فاصله -8ماده 

ايان فارم درخواسات     "2"مااده  "2"تبصاره داخت واريزي به اضافه خسارت مندرج در نسبت به ابطال اين درخواست بصورت يكطرفه اقدام و در اينصورت تعهد شركت نسبت به اينجانب در هنگام مراجعه، صرفاً استرداد وجه پيش پر

 .خواهد بود  و حق مطالبه خودروي خريداري شده را نخواهم داشت

 اي باشد.مطلع مي باشم كه فاصله زماني از تحويل خودرو تا ارائه اسنااد شماره گذاري و نصب پالك و تأخيرات و مسائل مربوط به آن بعهده شركت نم -9ماده 

ذاري مطابق آيين نامه اداره راهنمايي و رانندگي به مراكز شماره ربوط به شماره گذاري الزامي است و اينجانب موظف به رعايت آن بوده و راساً داليل احراز سكونت خود را براي شهر مورد نظر جهت شماره گرعايت مقررات م -41ماده 

 گذاري ارائه مي نمايم.

 

 نام و امضا و مهر عامل مجاز:                                                                                                                      امضاي متقاضي:                                  

 

 



نسبت به شماره گذاري خودرو اقدام نمايم و در غير  ساعت 18حداكثر ظرف مدت  فت اسناد شماره گذاري پس از دريابا توجه به اينكه دستورالعمل شماره گذاري خودروها داراي تاريخ انقضاء مي باشد، موظف مي باشم  -44ماده 

 اين صورت مسووليت عدم انجام شماره گذاري بر عهده اينجانب خواهد بود.

 دقيق محل سكونت، كد ملي و كد پستي ده رقمي مندرج در صدر اين درخواست مورد تائيد و قبول اينجانب مي باشد.با توجه به اينكه اسناد شماره گذاري بنام اينجانب صادر خواهد گرديد، لذا مشخصات كامل و آدرس  -42ماده 

باه   آسان موتورپرداختي اينجانب از طرف شركت  و محور ماشين حسب لزوم، انتقال وجه ، جيلران موتوربا توجه به احتمال تحويل خودرو درخواستي اينجانب از محل موجودي يكي از شركتهاي آسان موتور، اطلس خودرو -43ماده 

 هر يك از شركتهاي مذكور بالمانع مي باشد.

رددو تغيير قوانين و مقررات تحريم هاي اقتصادي و بين المللي كه موجب عدم تحويل خودرو از سوي شركت سازنده گ  يا فورس ماژور مانند سيل، زلزله، جنگ، آتش سوزي و همچنين  در صورت بروز حوادث غير مترقبه و- 41ماده 

 مي و يااا آزاد كااه شااركت را از انجااام تعهاادات     و ضااوابط و شاارايط توسااط ارگانهاااي ليااربط دولتااي بخصااوص منااع واردات خااودرو و عاادم امكااان تاارخيص خااودرو از گمركااات كشااور و تغيياار در ناارخ ارز رساا               

ع تا به اينجانب اطالع دهد. در اين حالت كليه تعهدات طرفين تا رفع وضعيت فورس ماژور به حالت تعليق درآمده و مدت فورس ماژور از زمان وقو "تب را كتباشركت موظف است بالفاصله مرا "موضوع اين درخواست باز مي دارد، بدوا

بود تا نسبت به ابطال اين درخواست خريد اقدام نمايد. ضامن آنكاه شاركت ملازم و متعهاد باه       رفع حالت به مدت اين درخواست خريد افزوده مي گردد. در صورت تداوم وضعيت فوق بيش از يك ماه، هر يك از طرفين مجاز خواهد 

 تا تاريخ ايجاد وضعيت فورس ماژور و شرايط فوق مي باشد. "2"ماده  "4"استرداد وجه دريافتي از اينجانب و نيز پرداخت خسارت موضوع تبصره 
ه شخص ثالث، به خصوص نرخ ارز شده در قيمت خودرو اعم از هم ارز ريالي خودروي وارداتي و هزينه هاي حقوق و عوارض گمركي و ديون دولتي، هزينه هاي شمااره گذاري، بيم با توجه به اينكه كليه هزينه هاي محاسبه -41ماده 

اشاره در تاريخ تحويل خودرو نسبت به تاريخ اين درخواست خريد، بنا به تشخيص و اعالم شركت كه مطالبه خواهد خريد مي باشد، بديهي است هرگونه افزايش در هزينه هاي مورد  و ساير هزينه هاي متعلقه در تارياخ اين درخواست

 گرديد، به عهده اينجانب و مورد قبول مي باشد.
ه در رهن كامل شركت بوده و متعهد هستم تا پرداخت آخرين قسط بدهي خود به شركت و همچنين اينجانب آگاه و مطلع مي باشم كه خودرو مورد تقاضا از تاريخ تحويل در قبال كليه اقساط خودرو و خسارات متعلق -46ماده 

لثي واگذار ننمايم، در صورت اوضه، رهني و يا وكالتي و غيره به شخص يا اشخاص ثاپرداخت خسارات متعلقه و تسويه حسا  كامل، خودروي مذكور را عيناً و منفعتاً تحت هيچ عنوان و شرايطي اعم از فروش قسطي يا قطعي يا مع
محض درخواست شركت ملزم به استرداد آن خواهم بود و آن مقدار از ثمن معامله كه تخلف اينجانب در خصوص مورد، شركت حق دارد كه معامله في مابين را يكطرفه فسخ نموده و خودرو مورد معامله را مسترد دارد واينجانب به 

ارد و نيز عدم استرداد خودرو از طرف اينجانب ركت بوده و همچنين شركت مجاز خواهد بود كه خودرو مسترد شده را به هر شخصي كه ميخواهد بفروش رسانيده و قيمت آنرا بنفع خود دريافت دپرداخت گرديده صلحاً متعلق به ش
 خواهد بود.مصداق خيانت در امانت را داشته و كليه عواقب و مسووليت هاي كيفري و حقوقي آن بعهده اينجانب 

م. عدم پرداخت هريك از چكهاي اقساطي مرقوم در سررسيد مقرر كه بدينوسيله اينجانب متعهد و ملتزم مي گردم كه كليه اقساط قيمت خودرو را در رأس موعد مقرر بشرح چكهاي تحويل شده به شركت پرداخت نماي (4تبصره
موجب حال شدن لمه اينجانب نسبت به وجه مابقي چكهاي اقساطي سررسيد نشده گرديده و شركت حق دارد بدون اخذ گواهي عدم پرداخت از بانك  ن خواهد بود،گواهي عدم پرداخت صادره از بانك محال عليه مالك تشخيص آ

قدام نمايد و كليه خسارات وارده را نيز از طريق مراجع قضايي مطالبه و وصول نمايد و اينجانب محال عليه در خصوص مابقي چكهاي اقساطي نسبت به مطالبه و وصول وجوه كليه چكهاي اقساطي باقيمانده بطور يكجا و دفعتاً واحداً ا
يگري از طرف اينجانب قابل پذيرش ره به شركت اقدام نمايم و هر ادعاي دباشم كه بدون هيچگونه عذري نسبت به پرداخت وجوه كليه چكهاي اقساطي بطور يكجا و كليه خسارات قانوني اعم از خسارت تاًخير تأديه و غي مكلف مي
 .نمي باشد
 هزار يكصدهر  ازاي درريال  61ماخذ به راخسارت عدم انجام تعهد )وجه التزام(  چنانچه وجه هريك از اقساط معينه را به هر دليلي در موعد مقرر و سررسيد آن پرداخت ننمايم، متعهد و ملتزم مي باشم عالوه بر اصل دين،(2تبصره
 اينجانبراجع قضايي نداشته و صرف مطالبه شركت جهت وصول اين خسارت از هر روز تاخير بر اساس مبلغ مندرج در هر فقره چك به شركت پرداخت نمايم. مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد نيازي به طرح دعوي در م بابت ريال

 كافي خواهد بود
چكها و خسارت تأخير تأديه آن ناچار به طرح دعوي در مراجع قضايي گردد،  ( بدينوسيله متعهد و ملتزم ميگردم در صورتيكه شركت بعلت تخلف اينجانب در پرداخت وجوه چكهاي اقساطي در مقام مطالبه و وصول وجوه اين3تبصره

 بر عهده اينجانب خواهد بود. ، غيرهو  2خسارت تاخير تاديه و وجه التزام بر مبناي ماخذ تعيين شده در تبصره و  جبران كليه هزينه ها اعم از هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل
اينجانب، تضمين پرداخت باقيمانده ثمن بميزان فوق خودروي مورد تقاضا و همچنين كليه اموال بالمعارض از بابت وثيقه و تضمين پرداخت باقيمانده ثمن و وجوه چكهاي اقساطي و كليه خسارات احتمالي آن، ششدانگ  (1تبصره

 ميباشد. ،الذكر و كليه خسارات احتمالي آن اعم از خسارات تأخير تأديه و غيره
و متفرعات  آخرين قسط، در رهن شركت مي باشد و پس از وصول و پرداخت خسارات متعلقه مشتمل بر هزينه دادرسي ، حق الوكاله وكيل و وجه التزام در صورت تعلق  خودروي اينجانب تا پايان پرداخت آخرين قسط (1تبصره

 .اداره راهنمايي و رانندگي جهت فك رهن خودرو اقدام نمايم توسط شركت با درخواست اينجانب مدارك الزم جهت فك رهن خودرو تسليم اينجانب مي گردد كه با ارائه آن بهاحتمالي متعلقه 
هر  در رهن شركت باقي مي ماند، اينجانب با اطالع كامل، اقرار مي نمايم تا زمان فك رهن خودروي خريداري شده، امكان خروج خودرو به (1) به شرح تبصره  اقساطبا توجه به اينكه خودروي خريداري شده تا پايان دوره ( 6تبصره

 نحو ممكن از كشور مجاز نبوده و در اين خصوص هيچگونه ادعايي ندارم.
م تساويه كامال   سرمايه بيمه نامه و يا ابطال آن و تغيير شركت بيمه گار مساتلز  ( فروش خودرو موضوع اين قرارداد بصورت اقساطي و همراه با بيمه نامه بدنه صادره به نفع شركت صورت گرفته و هرگونه كاهش در تعهدات و 7تبصره

 اقساط باقيمانده توسط متقاضي خواهد بود.
در منفسخ و من جميع جهات از درجه اعتبار ساقط بوده و شاركت   درخواستاين گيرد در صورتيكه وجوه پرداختي به شركت كالً يا جزئاً بهر طريق يا به دستور مقام قانوني و به هر دليلي توقيف و مآالً متعلق حق غير قرار  -47ماده 

 .قبال اينجانب هيچ تعهدي نداشته و نخواهد داشت
درو ي تحويلي با تيپ خودروي مندرج در صادر درخواسات ، شاركت    مشخصات فني و ساير امكانات و تجهيزات خودرو درخواست شده در زمان تحويل خودرو مالك قطعي بوده و در صورت مغايرت اقالم و آپشن هاي خو -48ماده  

كسري و يا افزايش بعضي از تجهيازات و آپشان هاا از طارفين قابال برگشات و       دعوتنامه تحويل خودرو ، اقالم مغاير و بهاي آن را به اطالع متقاضي رسانده و مابه التفاوت قيمت قطعي و نهايي خودرو تحويلي از بابت متعهد است در 
  دريافت خواهد بود

تعهاد و مساووليتي در قباال     ي خارج بوده همان است كه در ظهر برگ گارانتي منعكس گرديده و از آن مطلع مي باشم و در موارد مذكور، شركت از بابات گاارانتي خاودرو هايچ    در مدت گارانتي، موارديكه از شمول گارانت -49ماده 
 اينجانب ندارد.

نامه اجرايي آن با امضاء اين فرم درخواست خريد خودرو, اقدام نمودم و كليه موارد مرقوم در اين فارم درخواسات ماورد تايياد و     اينجانب با علم و اطالع كامل از مفاد قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو و آيين  -21ماده 
 باشد. قبول اينجانب مي

ايان  باشد و پس از تأييد اعتبار اينجانب از سوي شركت و رعايت سااير مفااد آن از ساوي اينجاناب ،      جزء الينفك اين درخواست مين و همچنين فهرست مشخصات كامل چكهاي اقساطي ، اعتبارسنجي و ضمائم آفرم تكميل شده پرسشنامه  -24ماده 
 .درخواست خريد معتبر تلقي مي گردد

اين فرم و ثبت آن در سيستم  "4"ماده  4و با رعايت مفاد تبصره  4-4بند  باشد و پس از واريز پيش پرداخت به حسا  شركت و تكميل پرونده توسط اينجانب مطابق مي خودرو اقساطيخريد  اين فرم صرفاً برگ درخواست -22ماده 

گرديده و كليه شرايط و مفاد آن براي اينجانب بعنوان خريدار و شركت آسان موتور تعهد آور و الزم االجرا  آن توسط مدير فروش شركت، معتبر  مكانيزه و دريافت شماره ثبت درخواست شركت و امضاء اينجانب و عامليت مجاز و امضاء

 خواهد بود.

و يا از طريق نشاني سايت اينترنتي شركت به آدرس:  18611111  به شماره تلفن اينجانب موظف مي باشم كه بر اساس شماره كارت ملي خود و از طريق تماس تلفني با واحد امور مشتريان شركت آسان موتور در تهران -23ماده 

WWW.ASSANMOTOR.COM خريد خود در سيستم مكانيزه شركت اطمينان حاصل نموده و وضعيت درخواست خود را جويا گردم. از چگونگي ثبت درخواست 

م و هيچگونه اعتراضي نسبت به مفااد و شارايط مقارر    با اطالع و آگاهي كامل از شرايط فوق، اين برگه را به دقت مطالعه كرده و با تاييد و قبول كليه مفاد و شرايط مقرر در آن امضا مينماي متقاضي خريد خودرو  ..................................اينجانب .....

 چه كه در اين فرم درخواست درج گرديده است را از خود ساقط نمودم.حق هر گونه ادعا و يا مطالبه سود و خسارت تحت هر عنوان مازاد بر آن در آن ندارم ، ضمناً

 نام و امضاء متقاضي:                                                                                                                        ----/--/--تاريخ:                                                

 آسان موتورشركت محترم 

 گردد. تصميم توسط آن شركت ارسال مي خودروي آقاي/خانم .......................................... كه امضاي ايشان مورد گواهي و تائيد اينجانب مي باشد عيناً جهت اتخال درخواست خريد 

 نام و امضاء و مهر عامل مجاز                                                                                                       ----/--/--تاريخ:                                  

 با درخواست متقاضي فوق الذكر موافقت داردآسان موتور شركت 

 )سهامي خاص(آسان موتور نام و امضاء مدير فروش به همراه مهر شركت                                                                                        ----/--/--تاريخ:                                      
 


