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 :نحوه پرداخت -1ماده 
و پيش پرداخت طي حواله بانكي شماره هاي...ريال از بابت در هنگام ثبت نام مبلغ )به عدد(................................ريال به حروف................................................... (1-1

 شماره.................................... مورخ 1 فقره  مورخ.....................و.......................و وشعبهوصادره از بانك هاي
بهه  صادره از  مورخ شماره -/3ريال  به مبلغ صادره از مورخشماره -/2ريال و به مبلغصادره از 

 .تسليم  ( واريز وريال )فقط در وجه مبلغ
در  فقط) قبل از تحويل خودرو توسط اينجانب به شركت بوده وعيناً مورد قبول اينجانب  كه اعالم خواهد شداز سوي شركت پيش از تحويل خودرو كه  الباقي قيمت خودرو  (1-2

 .خواهم نمود شركت( پرداختوجه 

عهدم پرداخهت بانهك     يبه شركت در راس موعد مقرر پرداخت نشده و منجر به صدور گواه يتسليم يوجه چكها يپرداخت نمايم، چنانچه به هر دليل 1-1در صورتيكه اينجانب پيش پرداخت را طي چند قسط به شرح بند  1تبصره

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

 .خواهم داشت و نسبت به وجه مازاد بر اصل هيچ حقي نخواهم داشت
بدون هيچگونه ادعا و اعتراضي نقداً و    ميتوسط شركت محاسبه خودرو در زمان تحويل  به نفع شركتوزارت امور  خ مصو  ابالغي از باشم ماليات ارزش افزوده به نر ( اينجانب موظف مي2تبصره

 پيش از تحويل خودرو در وجه شركت پرداخت نمايم.

واريهز نمهايم و از     "يكي از بانكهاي طرف حسا  شركت جهت واريز به حسا  جاري شهركت نهزد همهان بانهك    "خود به شركت را بصورت حواله بانكي در وجه ( اينجانب آگاه و مطلع مي باشم كه مي بايستي وجوه پرداختي 3تبصره

مهورد   خوودروی , رافع مسهووليت اينجانهب از بابهت پرداخهت وجهه قيمهت       حسابهاي جاري شركت نزد سيستم بانكي كشور مطلع مي باشم و پرداخت وجوه مذكور به هر شخص و يا حسا  بانكي شخص ديگري غير از شركت مرقوم

 .دو هيچ رابطه حقوقي في مابين اينجانب و شركت ايجاد نميگرد 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 اسهناد ديگهر اعهم از     طلعپرداختي صرفاً پس از تأييد امور مالي شركت مبني بر واريز وجه به حسا  شركت معتبر مي باشد و لذا م مندرجات فوق بر اساس اطالعات اعالمي اينجانب تكميل گرديده است ومبالغ ( 4تبصره 

 هد 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 موجب بي اعتباري اين درخواست گرديده و تع

 اين فرم درخواست و مشروط به تكميل پرونده خواهد بود. "1"ماده مندرجاتبه شرح تاريخ ثبت اين درخواست ا زودتر پس از روز كاري و ي 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 اعالماين سرم درخواست تا تاريخ  "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"و مقرر در مادهدر صورت انصراف اينجانب از خريد خودرو قبل و يا بعد از موعد تحويل خودر )1تبصره

اخت توسط شرركت، روزانره   تا تاريخ پرد 3-3بشر  بند  روز پس از تسليم اعالم كتبي انصراف، عيناً از سوي شركت مسترد مي گردد، از تاريخ پرداخت هر قسط پيش پرداخت به نسبت مبلغ پرداخت شده 31
قابل پرداخت خواهد بود. در هر صرورت   "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 

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

خريد را يكطرسه كان لم يكن تلقي  شيتواند اين درخواست پ 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     51شركت به ميزان روزانه مبلغ خريد از سوي  شيناشي از ابطال يكطرسه درخواست پ

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

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

 ت.موجودي خودرو در زمان تحويل خواهد داش

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  -5ماده 

 مي گردد.

در صهورت قصهور    وباشهد   مهي و غير مجهاز   بودهبرخالف مقررات شركت  توسط اينجانب به عامليت مجاز  عنوانپرداخت مي گردد. بنابراين پرداخت هرگونه وجهي تحت هر حق الزحمه عامليت مجاز توسط شركت تأمين و  -6ماده 

 .اينجانب هيچگونه مسووليتي متوجه شركت نخواهد بود

جع داراي اعتبار خواهد 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 كليه مراتمامي تماسها و مكاتبات با اينجانب بر اساس تلفن و آدرس  -7ماده 

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

روز از اعالم كتبي شركت در خصوص آماده تحويل بودن خودرو به آدرس مندرج در اين فرم، شركت مي توانهد   15  در صورت عدم مراجعه و حضور اينجانب جهت تحويل خودروي درخواستي خود در محل تحويل به فاصله -8ماده 

ايهن فهرم درخواسهت     "2"مهاده  "2"سبت به اينجانب در هنگام مراجعه، صرفاً استرداد وجه پيش پرداخت واريزي به اضافه خسارت مندرج در تبصهره نسبت به ابطال اين درخواست بصورت يكطرفه اقدام و در اينصورت تعهد شركت ن

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

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

انندگي به مراكز شماره ظر جهت شماره گذاري مطابق آيين نامه اداره راهنمايي و ررعايت مقررات مربوط به شماره گذاري الزامي است و اينجانب موظف به رعايت آن بوده و راساً داليل احراز سكونت خود را براي شهر مورد ن -11ماده 

 گذاري ارائه مي نمايم.

 

 نام و امضا و مهر عامل مجاز:                                        امضاي متقاضي:                                                                                                                

 

 



 

نسبت به شماره گذاري خودرو اقدام نمايم و در غير  ساعت 48حداكثر ظرف مدت  پس از دريافت اسناد شماره گذاري با توجه به اينكه دستورالعمل شماره گذاري خودروها داراي تاريخ انقضاء مي باشد، موظف مي باشم  -11ماده 

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

 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 دقيق محل سكونت، كد ملي و كد پستي ده  -12ماده 

بهه   آسان موتورو محور ماشين حسب لزوم، انتقال وجه پرداختي اينجانب از طرف شركت  ، جيلران موتوراينجانب از محل موجودي يكي از شركتهاي آسان موتور، اطلس خودرو با توجه به احتمال تحويل خودرو درخواستي -13ماده 

 هر يك از شركتهاي مذكور بالمانع مي باشد.

تحريم هاي اقتصادي و بين المللي كه موجب عدم تحويل خودرو از سوي شركت سازنده گرددو تغيير قوانين و مقررات   يا فورس ماژور مانند سيل، زلزله، جنگ، آتش سوزي و همچنين  در صورت بروز حوادث غير مترقبه و- 14ماده 

 و عههدم امكههان تههرخيص خههودرو از گمركههات كشههور و تغييههر در نههرخ ارز رسههمي و يهها آزاد كههه شههركت را از انجههام تعهههدات             و ضههوابط و شههرايط توسههط ارگانهههاي ليههربط دولتههي بخصههوص منههع واردات خههودرو        

الت تعليق درآمده و مدت فورس ماژور از زمان وقوع تا به اينجانب اطالع دهد. در اين حالت كليه تعهدات طرفين تا رفع وضعيت فورس ماژور به ح "شركت موظف است بالفاصله مراتب را كتبا "موضوع اين درخواست باز مي دارد، بدوا

به ابطال اين درخواست خريد اقدام نمايد. ضهمن آنكهه شهركت ملهزم و متعههد بهه        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 بود تا نسبت

 تا تاريخ ايجاد وضعيت فورس ماژور و شرايط فوق مي باشد. "2"ماده  "1"دريافتي از اينجانب و نيز پرداخت خسارت موضوع تبصره  استرداد وجه
دولتي، هزينه هاي شمهاره گذاري، بيمه شخص ثالث، به خصوص نرخ ارز ديون با توجه به اينكه كليه هزينه هاي محاسبه شده در قيمت خودرو اعم از هم ارز ريالي خودروي وارداتي و هزينه هاي حقوق و عوارض گمركي و  -15ماده 

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

 گرديد، به عهده اينجانب و مورد قبول مي باشد.
در  منفسخ و من جميع جهات از درجه اعتبار ساقط بوده و شهركت  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  -16ماده 

 .قبال اينجانب هيچ تعهدي نداشته و نخواهد داشت
درو ي تحويلي با تيپ خودروي منهدرج در صهدر درخواسهت ، شهركت     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 -17ماده 

كسري و يا افزايش بعضي از تجهيهزات و آپشهن هها از طهرفين قابهل برگشهت 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

رو ههيچ تعههد و مسهووليتي در قبهال     گارانتي خارج بوده همان است كه در ظهر برگ گارانتي منعكس گرديده و از آن مطلع مي باشم و در موارد مذكور، شركت از بابهت گهارانتي خهود   در مدت گارانتي، موارديكه از شمول  -18ماده 

 اينجانب ندارد.

آيين نامه اجرايي آن با امضاء اين فرم درخواست خريد خودرو, اقدام نمودم و كليه موارد مرقوم در اين فهرم درخواسهت مهورد تاييهد و      اينجانب با علم و اطالع كامل از مفاد قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو و -19ماده 

 باشد. قبول اينجانب مي

اين فرم و ثبت آن در سيستم  "1"ماده  1و با رعايت مفاد تبصره  1-1بند  توسط اينجانب مطابقواريز پيش پرداخت به حسا  شركت و تكميل پرونده باشد و پس از  مي نقدي خودروخريد  اين فرم صرفاً برگ درخواست  -21ماده 

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

 بود.

و يا از طريق نشاني سايت اينترنتي شركت بهه آدرس:  48641111  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 -21ماده 

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 هيچگونهه اعتراضهي نسهبت بهه مفهاد و      با اطالع و آگاهي كامل از شرايط فوق، اين برگه را به دقت مطالعه كرده و با تاييد و قبول كليه مفاد و شرايط مقهرر در آن امضها مينمهاي    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 شرايط مقرر 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 نقديدرخواست خريد 

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

 با درخواست متقاضي فوق الذكر موافقت داردآسان موتور شركت 

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


