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 درخواست:ثبت شماره  نام عامليت مجاز: تاريخ ثبت:
   

 نام خانوادگي متقاضي: نام متقاضي/شركت:
 

 نام پدر: محل تولد/ ثبت: شماره شناسنامه/ ثبت:

 صدور شناسنامه:محل  تاريخ صدور شناسنامه:  تاريخ تولد/ ثبت : 

 آدرس ايميل: كد ملي:

 تلفن همراه: منزل:تلفن  كدپستي:

 آدرس كامل محل سكونت:

 
با ترتيب پرداختت منتدرد در    ريالنقدي  .........به قيمت...مدل سال.... ................................هيونداي يك دستگاه خودروي خريد اينجانب با آگاهي كامل و قبول شرايط اين فرم، متقاضي

 باشم.مياين درخواست  "11 "و "11"با لحاظ مواد و  1ماده 

 نحوه پرداخت -1ماده 

طي حواله بانكي شماره كل قيمتريال از بابت ..........................................................................................................................................ريال به حروف...............................................در هنگام ثبت نام مبلغ )به عدد( (1-1

............. .................شتتت به....... .................... و................................و........ ....................صتتتادره از بانتتتك هتتتاي ............................... ...................... و..................................و ...............................................هتتتاي

 ....................................................... متورخ ..شتماره.....  -/1 چكهتاي فقره  ............فقط در وجه شركت( و) و................................و.....................و.......................مورخ................ ................................ و...........................و

 -/3ل ايتتر ..................................بتته مبلتتغ .................بانتتك.......صتتادره از .......... ................متتورخ...................... ................شتتماره -/2ال و يتتر............. .......................بتته مبلتتغ........... ....بانتتك........صتتادره از 

 .نمايمميم يز و تسلي( وارشركتال )فقط در وجه ير.................... ....................به مبلغ.......................بانك.....صادره از  .....................مورخ ....................................شماره

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

و اينجانتب صترفا حتق     يو كان لم يكتن تلقت   اينصورت درخواست خريد اينجانب از درجه اعتبار ساقط درو يكطرفه درخواست خريد حاضر را منفسخ نموده كه  عدم پرداخت بانك گردد شركت حق دارد راساً

 .و نسبت به وجه مازاد بر اصل هيچ حقي نخواهم داشتبه حساب شركت را خواهم داشت  يمطالبه اصل وجوه واريز

را بتدون هيچگونته ادعتا و     ارزش افزوده به نرخ مصوب ابالغي از سوي  وزارت امور اقتصادي و دارائي ، كه در زمان تحويل خودرو توسط شركت محاستبه متي شتود    بر باشم مالياتاينجانب موظف مي 2تبصره

ايتن درخواستت توستط     1هاي شماره گذاري در قيمت نقدي خودرو كه بشرح متاده  مناً مطلع ميباشم كه هزينه بيمه شخص ثالث و ساير هزينه ض اعتراضي نقداً و پيش از تحويل خودرو در وجه شركت پرداخت نمايم.

 .اينجانب پرداخت ميگردد لحاظ شده است

 "جاري شركت نزد همان بانكيكي از بانكهاي طرف حساب شركت جهت واريز به حساب "( اينجانب آگاه و مطلع مي باشم كه مي بايستي وجوه پرداختي خود به شركت را بصورت حواله بانكي در وجه 3تبصره

غير از شركت مرقوم, رافتع مستلوليت اينجانتب از بابتت     واريز نمايم و از حسابهاي جاري شركت نزد سيستم بانكي كشور مطلع مي باشم و پرداخت وجوه مذكور به هر شخص و يا حساب بانكي شخص ديگري 

و هتيچ   اشخاص ديگر، هيچگونه مسلوليت و ت هدي در قبال اينجانب نخواهد داشت وجوه تاديه شده بنام يا به حساب ركت مذكور از بابتپرداخت وجه قيمت خودرو مورد درخواست در قبال شركت نبوده و ش

 گردد.مابين اينجانب و شركت ايجاد نميفي رابطه حقوقي 

ميباشم، درد مشخصات  طلعپس از تأييد امور مالي شركت مبني بر واريز وجه به حساب شركت م تبر مي باشد و لذا م صرفاًمندرجات فوق بر اساس اطالعات اعالمي اينجانب تكميل گرديده است و مبالغ پرداختي ( 1تبصره

 ري اين درخواست گرديده و ت هد و مسلوليتي را متوجه شركت نمي نمايد.هر گونه اسناد ديگر اعم از چك يا حواله بانكي اشتباه و يا واريز به حساب اشخاص ثالث )حتي عامليت مجاز( تحت هر عنوان موجب بي اعتبا

 اين فرم درخواست و مشروط به تكميل پرونده خواهد بود. "1"ماده مندرجات به شرحن درخواست ياثبت خ يتارزودتر پس از كاري و يا    روز     تحويل خودروموعد  -2ماده 

به علت قصور خود در سررسيد تأمين وجته   اين درخواست را در صورتيكه سررسيد نگرديده و يا 1اينجانب مت هد ميگردم كه در زمان تحويل خودرو توسط شركت كليه چك هاي تسليمي به شركت بشرح ماده  – 1تيصره 

 .نقداً در وجه شركت پرداخت و كارسازي نمايم ،نگرديده اند

حوادث پيش بينتي نشتده و   "خصوصاين درخواست در "11"باشد و با رعايت ماده "2"مادهمقرر در موعد از كاري روز   11  و بيش ازناشي از قصور شركت  تأخير و چنانچه اين ير در تحويل خودرواخت در صورت) 1تبصره

اين درخواست  1كه بشرح ماده  نزد شركت اينجانب پيش پرداخت ريال در ازاي هر يكصد هزار ريال سپرده ، روزانه مبلغ ل خودروي درخواستي و موافقت شركتتحوي در هنگام اينجانبدر صورت تقاضاي ، "فورس ماژور

آماده  شركت در خصوص ياعالم كتبتا تاريخ  اين فرم درخواست "2"مادهخسارت تأخير در تحويل خودرو از موعد مقرر در  ب نواننقداً و يا از طريق وصول چك هاي تسليمي اينجانب به حساب شركت واريز گرديده است 

 .پرداخت خواهد شد اينجانبخودروي مورد تقاضا محاسبه و به بودن تحويل 

اين درخواست، مبلغ سپرده پيش پرداخت نقدي دريافتي از اينجانب توسط شركت به همراه وجوه چكهاي پيش  "2"در صورت انصراف اينجانب از خريد خودرو قبل و يا ب د از موعد تحويل خودرو مقرر در ماده  - 2تبصره 

روز كتاري پتس از    11چك هاي پيش پرداخت قسطي كه تا تاريخ انصراف بنده توسط شركت وصول نگرديده اند ، حداكثر طتي   اصل انضمام ه توسط شركت وصول گرديده اند ب اينجانبپرداخت قسطي كه تا تاريخ انصراف 

ريال در ازاي هر يكصد هزار ريال سپرده نقدي پيش پرداختت   14پرداخت توسط شركت، روزانه مبلغ بازتا تاريخ  1-1تسليم اعالم كتبي انصراف، عيناً از سوي شركت مسترد ميگردد و به نسبت مبالغ وصول شده بشرح بند 

روز كاري از تاريخ  34خواهد بود.  در هر صورت آگاه ميباشم در صورت انصراف از خريد خودرو در فاصله كمتر از به اينجانب محاسبه و  همزمان با استرداد سپرده پيش پرداخت نقداً قابل پرداخت  ،نزد شركت ب نوان خسارت

شركت، انصراف از خريد و استرداد وجه امكان پذير  وجوه دريافتي شركت از اينجانب و بدون محاسبه هر گونه خسارتي قابل پرداخت ميباشد و در هر صورت پس از صدور اسناد شماره گذاري از سوياصل ان قاد قرارداد صرفا 

را از خود سلب و ساقط نموده و از اين بابتت هيچگونته ادعتايي      ي موضوع اين درخواست و يا هرگونه وجهي مازاد بر خسارت مندرد در اين تبصرهبديهي است در صورت تحقق شرايط فوق ، حق مطالبه خودرو نمي باشد.

 نخواهم داشت.

اعتبار ساقط نمايد  اين درخواست و يا ب د از آن قادر به تحويل خودرو به اينجانب نباشد، شركت ميتواند اين درخواست را يكطرفه كان لم يكن تلقي و از درجه "2"چنانچه شركت ظرف مهلت ت يين شده در ماده  - 3تبصره 

اين فرم بانضمام خسارت ناشي از ابطال يكطرفه درخواست خريد از سوي شركت  1ه همراه چك هاي اقساطي احتمالي تحويلي خود به شركت بشرح ماده و اينجانب صرفاً حق مطالبه اصل وجوه واريز شده به حساب شركت ب

تا تاريخ استرداد وجه از ستوي شتركت را    1-1مبلغ پرداخت شده بشرح بند ريال در ازاي هر يكصد هزار ريال سپرده نقدي اينجانب نزد شركت و از تاريخ پرداخت هر قسط پيش پرداخت به نسبت  14به ميزان روزانه مبلغ 

 نخواهم داشت.  هيچگونه ادعايينموده و  از اين بابت و ساقط را از خود سلب  موضوع اين درخواست و يا هرگونه وجهي مازاد بر خسارت فوق الذكرداشته و حق مطالبه خودروي 

قط تي   نسبت به پرداختت باقيمانتده قيمتت    ممت هد مي باش اينجانباين فرم درخواست توسط شركت،  "2"درو جهت تحويل پيش از موعد مندرد در مادهدر صورت اعالم آماده بودن خو -3ماده 

 .مدر وجه شركت اقدام و خودروي خود را تحويل گير "1" ماده خودرو مطابق

............ خواهد بود و در هر صورت اطتالع  ..................................................(3..........................................................( ....2..............................................(..........1بترتيب  اينجانباولويت انتخاب رنگ خودروي  -1ماده 

 .بستگي به امكانات و موجودي خودرو در زمان تحويل خواهد داشت دارم كه تحويل خودرو با رنگ انتخابي در هنگام ثبت نام

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

 ي گردد.توسط شركت پرداخت م

و مي باشتد   و غير مجازبوده برخالف مقررات شركت  به عامليتاينجانب توسط عنوان  توسط شركت تأمين و پرداخت مي گردد. بنابراين پرداخت هرگونه وجهي تحت هر      عامليت مجاز   حق الزحمه  -6ماده 

 .مسلوليتي متوجه شركت نخواهد بود در صورت قصور اينجانب هيچگونه

ارسال شود، ابالغ شده تلقي و در كليه اينجانب فرم انجام مي گردد و هرگونه مكاتبه اي كه از طرف شركت به نشاني  اس تلفن و آدرس اعالم شده در اينبر اس اينجانبتمامي تماسها و مكاتبات با  -7ماده 

 .مرا كتباً به اطالع شركت رسانيده و رسيد دريافت دار تغيير آدرس و تلفن خودباشم كه  يمت هد ممراجع داراي اعتبار خواهد بود، بنابراين 

 نام و امضا و مهر عامل مجاز:                                        امضاي متقاضي:                                                                                                                

 

 



 

روز كاري از تاريخ ابالغ به محل تحويل خودرو مراج ه و ضمن تصفيه حساب نسبت  11در صورت اعالم كتبي شركت مبني بر آماده بودن خودرو جهت تحويل ، اينجانب مت هد مي باشم حداكثر ظرف  – 8ماده 

را به ساير متقاضيان تخصيص و تحويل نموده و موعد تحويل خودرو به اينجانب را به تاريخ مراج ه و  به تحويل گرفتن خودرو اقدام نمايم در غير اينصورت شركت مي تواند خودروي موضوع اين درخواست

هر عنوان هيچگونه وجهي از بابت سود سپرده يا تحت  تصفيه حساب توسط اينجانب ، مشروط به موجود بودن خودروي موضوع اين درخواست بنا به تشخيص خود موكول بنمايد بديهي است از تاريخ ابالغ

 ديگري به وجوه پرداختي اينجانب ت لق نگرفته و حق هرگونه ادعا يا اعتراضي را در خصوص مورد از خود سلب و ساقط مي نمايم .

قبضه ب مل آمده و تائيد اداره پست مبني بر تحويل نامه به نشاني اينجانب دليتل   2اين فرم درخواست و يا  بوسيله پست سفارشي   اعالم كتبي شركت به آدرس پست الكترونيكي اينجانب مندرد در :1تبصره  

 ابالغ محسوب مي شود

 تي باشد.آن ب هده شركت نمفاصله زماني از تحويل خودرو تا ارائه اسنتاد شماره گذاري و نصب پالك و تأخيرات و مسائل مربوط به باشم كه  يمطلع م -9ماده 

راساً داليل احراز سكونت خود را براي شهر مورد نظر جهت شماره گذاري مطابق آيين نامه اداره راهنمايي و به رعايت آن بوده و موظف اينجانب الزامي است و قررات مربوط به شماره گذاري رعايت م -14ماده 

 .منماي يمرانندگي به مراكز شماره گذاري ارائه 

در غير اين صورت م و ساعت نسبت به شماره گذاري خودرو اقدام نماي 18حداكثر ظرف مدت  باشم يموظف مبا توجه به اينكه دستورال مل شماره گذاري خودروها داراي تاريخ انقضاء مي باشد،  -11ماده 

 خواهد بود. اينجانبمسلوليت عدم انجام شماره گذاري بر عهده 

مورد تائيد و قبول در صدر اين درخواست مندرد كد ملي و كد پستي ده رقمي ات كامل و آدرس دقيق محل سكونت، مشخص صادر خواهد گرديد، لذا اينجانبنكه اسناد شماره گذاري بنام با توجه به اي -12ماده 

 .باشد ياينجانب م

در راه و يا موجودي يكي از شركت هاي اطلس خودرو، جيلران موتتور ، محورماشتين و شتركت توست ه تجتارت       با توجه به احتمال و امكان تخصيص و تحويل خودروي درخواستي از محل سفارشات -13ماده 

و چك هتاي    اين درخواست را به حساب بانكي يكي از شركت هاي فوق كه توسط شركت آسان موتور م رفي مي شود واريز نموده 1مكسان حسب لزوم ، اينجانب قبول مي نمايم كليه وجوه نقدي موضوع ماده 

ادركننده كاردكس و فاكتور فروش به نام اينجانتب خواهتد   اقساطي پيش پرداخت و الباقي قيمت را در وجه شركت م رفي شده مذكور صادر و تسليم نمايم كه در اين صورت شركت م رفي شده ، فروشنده و ص

ن درخواست درقبال شركت آسان موتور  و شركت م رفي شده ب نوان فروشنده ، شركت آسان موتور نيز متقابالً ملزم به انتقال وجوه بود. لذا با تائيد شرايط فوق و قبول ساير ت هدات و مسلوليت هاي موضوع اي

همچنتين ب نتوان نماينتده مجتاز شتركت      روشنده بتوده و  دريافتي از اينجانب به حساب بانكي شركت م رفي شده و ايفاي كليه ت هدات ناشي از اين درخواست خريد تا مرحله صدور كاردكس توسط شركت ف

اينجانب مي باشد ضمناً در صورت تحقتق شترايط ايتن متاده ،      هيوندايي مت هد به ارائه خدمات پس از فروش و صدور كارت گارانتي مربوطه طبق قوانين و مقررات كشوري و ضوابط شركت هيوندايي ر در قبال

 فروشنده اقدام و عمل مي نمايد شركت آسان موتور صرفاً ب نوان حق ال مل كار شركت

سط ارگانهاي ذيربط دولتي بخصوص منتع واردات ختودرو و   تأثير موارد و حوادث پيش بيني نشده و يا فورس ماژور و همچنين تغييرات و تأخيرات ناشي از تغيير قوانين و مقررات و ضوابط و شرايط تو -11ماده 

تأثير داشته است و همچنتين استناد شتماره     موضوع اين درخواستخودروي ت يين قيمت فروش  ويل خودرو كه در عدم امكان ترخيص خودرو از گمركات كشور و تغيير در نرخ ارز رسمي و يا آزاد تا تاريخ تح

 گذاري آن مورد قبول اينجانب مي باشد.

عوارض گمركي و ديون دولتي، هزينه هتاي شمتتاره گتذاري، بيمته      قيمت خودرو اعم از هم ارز ريالي خودروي وارداتي و هزينه هاي حقوق وت يين با توجه به اينكه كليه هزينه هاي محاسبه شده در  -11ماده 

نستبت بته تتاريخ ايتن     ورد اشاره در تتاريخ تحويتل ختودرو    م است هرگونه افزايش در هزينه هاي خريد مي باشد، بديهي شخص ثالث، به خصوص نرخ ارز و ساير هزينه هاي مت لقه در تاريتخ اين درخواست

 مي باشد.به عهده اينجانب و مورد قبول ركت كه مطالبه خواهد گرديد، و اعالم شدرخواست خريد، بنا به تشخيص 

ابتالغ   شترح ذيتل  بته اينجانتب    ثبت نام ليست اقالم آپشن ها را به با اين زمان هم  مشخصات فني و ساير امكانات و تجهيزات خودروي درخواست شده در زمان تحويل مالك قط ي بوده كه شركت .-16ماده 

از طرفين قابل  و يا افزايش ب ضي از تجهيزات و آپشن هاو در صورت مغايرت آن در زمان تحويل،  با مشخصات قيد شده در روز ثبت نام،ما به التفاوت قيمت قط ي نهايي خودرو تحويلي از بابت كسري   نمايدمي

 برگشت و يا دريافت مي باشد.

 ( سيستم مديريت پيمايش7سيستم ورود بدون كليد (6هشداردهنده دنده عقب  (1(سيستم ضد سرقت 1سان روف (3رينگ آلومينيوم (2  كگيربكس اتوماتي(1ليست اقالم  آپشنهاي فوق االشاره :  -

خريد خودرو منفسخ و من جميع جهات از درجته   درخواستحق غير قرار گيرد مت لق  الًآبهر طريق يا به دستور مقام قانوني و به هر دليلي توقيف و م در صورتيكه وجوه پرداختي به شركت كالً يا جزئاً -ماده 

 .نداشته و نخواهد داشت هيچ ت هدي اينجانباعتبار ساقط بوده و شركت در قبال 

شركت از بابت گتارانتي ختودرو هتيچ ت هتد و      مذكور،در ظهر برگ گارانتي من كس گرديده و از آن مطلع مي باشم و در موارد انتي خارد بوده همان است كه در مدت گارانتي، موارديكه از شمول گار -ماده 

 مسلوليتي در قبال اينجانب ندارد.

امضاء اين فترم  آيين نامه اجرايي آن با  با علم و اطالع كامل از مفاد قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو و م وبندهاي قرارداد را مطال ه نمود وجه، پرداخت ثبت نام و هرگونه پيش از اينجانب -ماده 

 باشد.درخواست خريد خودرو, اقدام نمودم و كليه موارد مرقوم در اين فرم درخواست مورد تاييد و قبول اينجانب مي

ثبتت آن در   واين فرم  "1"ماده  1و با رعايت مفاد تبصره  1-1بند  مطابقتكميل پرونده توسط اينجانب  وبه حساب شركت پيش پرداخت  از واريزباشد و پس مي خودرو  اين فرم صرفاً برگ درخواست

  هدت م تبر گرديده و كليه شرايط و مفاد آن براي اينجانب ب نوان خريدار و شركت آسان موتور ،آن توسط مدير فروش شركت امضاء عامليت مجاز وامضاء اينجانب و و  و دريافت شماره ثبت درخواست شركتسيستم مكانيزه 

 .آور و الزم االجرا خواهد بود

سايت اينترنتتي   ينشانيا از طريق و  18614444 شماره تلفن به تماس تلفني با واحد امور مشتريان شركت آسان موتور در تهران شماره كارت ملي خود و از طريق باشم كه بر اساس ياينجانب موظف م -21ماده 

 .مخود را جويا گرددرخواست وض يت  خريد خود در سيستم مكانيزه شركت اطمينان حاصل نموده و از چگونگي ثبت درخواست WWW.ASSANMOTOR.COMشركت به آدرس: 

 شركت آسان موتور توزيع مي گردند. ز وعامل مجا، متقاضياين قرارداد در سه نسخه تنظيم گرديده كه هر سه نسخه حكم واحد را دارند و ميان  –22ماده 

 

با اطالع و آگاهي كامل از شرايط فوق، اين برگه را به دقت مطال ه كرده و با تاييد و قبول كليه مفاد و شرايط مقترر در آن   متقاضي خريد خودرو اينجانب 

چه كه در ايتن فترم درخواستت درد    حق هر گونه ادعا و يا مطالبه سود و خسارت تحت هر عنوان مازاد بر آن امضا مينمايم و هيچگونه اعتراضي نسبت به مفاد و شرايط مقرر در آن ندارم ، ضمناً

 گرديده است را از خود ساقط نمودم.

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

 موتور آسانشركت محترم 

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

 گردد.مي

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

 .فوق الذكر موافقت داردمتقاضي  با درخواستآسان موتور شركت 

 )سهامي خاص(  آسان موتورشركت به همراه مهر مضاء مدير فروش او  نام                                                                          ----/--/--تاريخ:                                      
 

http://www.assanmotor.com/

