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 شماره ثبت درخواست: نام عامليت مجاز  تاريخ ثبت :

 

 

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

 محل صدور شناسنامه : 31تاريخ صدور شناسنامه :        /        /             31/        /               تاريخ تولد / ثبت :

 آدرس ايميل : كد ملي : 

                                                                                                            آدرس كامل محل سكونت : استان/ شهرستان                                         شهر                                    خيابان   

 هري پالك                   طبقه                    واحد                      منطقه شهري                                   ناحيه ش                                     كوچه                   

 تلفن همراه  : منزل  :تلفن  كدپستي :

مدل سال .............  به قيمت نقدي.................................... ريال با ترتيب پرداخت پيش پرداخت نقدي و اقساط ...............................هيونداي متقاضي خريد اقساطي يك دستگاه خودروياينجانب با آگاهي كامل و قبول شرايط اين فرم ، 

 م .اين درخواست مي باش 31و  31و با لحاظ مواد  3اعتباري مندرج در ماده 

 پرداختنحوه  -3ماده   

و.................................... و..................................... ..... ريال از بابت پيش پرداخت  طي حواله بانكي شماره هاي .................................... در هنگام ثبت نام مبلغ )به عدد( ................................ريال به حروف ................................................. -3-3

شااماره   -/3....................و .......................  ) فقااط در و ااه شاركت ( و ........ فقااره چكهاااي   .. و...................  مااور......................و...صاادره از بانااك هاااي................... و .................. و...................  شا.به  ................... و .................  

شاماره    -/1رياال  .............................. مور...................... صادره از بانك...................  باه مبلاغ  ........................   شماره  ...... -/2..... ريال و .................................... مور...................... صادره از بانك...................  به مبلغ  ...................

 ............... ريال ) فقط در و ه شركت ( واريز و تسليم مينمايم..................................... مور...................... صادره از بانك...................  به مبلغ  .........

 تحويال  يكماه پس از تاريخ   طي ........... فقره چك متساوي الو ه با سررسيدهاي يكماه از يكديگر كه اولين آن به تاريخالباقي به مبلغ .................. ريال كه بر اساس اعتبار اعطايي محاسبه و مورد قبول وموافقت اينجانب مي باشد  -3-2

 كاه قبال از تحويال خاودرو ،توساط     به انضمام  يك فقره چك بدون تاريخ م.ادل كل مبلغ اقساط فوق الذكر )به مو اب الحاقياه  داگانه(  خودروي مورد تقاضا خواهد بود  و هر كدام به مبلغ  .................................... ريال ميباشد 

 تاسليم مي گردد .   اينجانب به شركت 

عادم پرداخات باناك گاردد       يبه شركت  در راس موعد مقرر پرداخت نشده و منجر به صادور گاواه   يتسليم يو ه چكها يپرداخت نمايم ، چنانچه به هر دليل 3-3در صورتيكه اينجانب  پيش  پرداخت را طي چند قسط به شرح بند : 3تبصره

به حساب شركت را خاواهم داشات و    يو اينجانب صرفا حق مطالبه اصل و وه واريز ياينصورت درخواست خريد اينجانب از در ه اعتبار ساقط و كان لم يكن تلق درريد حاضر را منفسخ نموده كه شركت حق دارد راسا و يكطرفه درخواست خ

 .نسبت به و ه مازاد بر اصل هيچ حقي نخواهم داشت

را بدون هيچگونه ادعا و  سط شركت محاسبه مي شودارزش افزوده به نر. مصوب ابالغي از سوي  وزارت امور اقتصادي و دارائي و بيمه بدنه يكساله  به نفع شركت، كه در زمان تحويل خودرو تو بر باشم مالياتاينجانب موظف مي: 2تبصره

اين درخواست توسط اينجانب پرداخت ميگردد  3هزينه بيمه شخص ثالث و ساير هزينه هاي شماره گذاري در قيمت نقدي خودرو كه بشرح ماده مناً مطلع ميباشم كه ض اعتراضي نقداً و پيش از تحويل خودرو در و ه شركت پرداخت نمايم.

 .لحاظ شده است

واريز نمايم و از حسابهاي  " بانك همان نزد شركت  اري حساب به واريز  هت شركت حساب طرف بانكهاي از يكي ": اينجانب آگاه و مطلع مي باشم كه مي بايستي و وه پرداختي خود به شركت را بصورت حواله بانكي در و ه 1 تبصره

مورد درخواست در قبال شركت ئوليت اينجانب از بابت پرداخت و ه قيمت خودروي  اري شركت نزد سيستم بانكي كشور مطلع مي باشم و پرداخت و وه مذكور به هر شخص و يا حساب بانكي شخص ديگري غير از شركت مرقوم رافع مس

 نبوده و شركت مذكور از بابت و وه تاديه شده بنام يا به حساب اشخاص ديگر ،هيچگونه مسئوليت و ت.هدي در قبال اينجانب نخواهد داشت.

ميباشم، درج مشخصات هر گونه اسناد  مت.هدحساب شركت م.تبر ميباشد ولذا همالي شركت مبني بر واريز و ه بپس از تائيد امور "فوق بر اساس اطالعات اعالمي اينجانب تكميل گرديده است ومبالغ پرداختي صرفا مندر ات:  1تبصره 

 ركت نمي نمايد.حساب اشخاص ثالث )حتي عامليت مجاز( تحت هر عنوان مو ب بي اعتباري اين درخواست گرديده وت.هد ومسئوليتي را متو ه شهديگر اعم از چك يا حواله بانكي اشتباه ويا واريز ب

 ت و مشروط به تكميل پرونده خواهد بود.موعد تحويل خودرو .................... روزكاري و يا زودتر پس از واريز و ه پيش پرداخت به شرح فوق الذكردرماده  يك اين فرم درخواس-2ماده    

،  "حوادث پيش بيني نشاده و فاورس ماا ور   "روز  كاري از موعد مقرر در ماده دو  باشد و با رعايت ماده چهارده اين درخواست در خصوص 31ركت و بيش از : درصورت تأخير در تحويل خودرو، و چنانچه اين تاخير ناشي از قصور ش3تبصره

اين درخواست نقداً و ياا از طرياق وصاول چاك هااي       3كه بشرح ماده نزد شركت  اينجانبريال در ازاي هر يكصد هزار ريال سپرده  15در صورت تقاضاي اينجانب در هنگام تحويل خودروي درخواستي و موافقت شركت، روزانه مبلغ 
محاسابه و باه    مورد تقاضاا خودروي بودن تحويل اعالم كتبي شركت در خصوص آماده تاريخ خسارت تاخير در تحويل خودرو  از  موعد مقرر در ماده  دو  اين فرم درخواست تا  ب.نوان تسليمي اينجانب به حساب شركت واريز گرديده است

 پرداخت خواهد شد. اينجانب

اين درخواست، مبلغ سپرده پيش پرداخت نقدي دريافتي از اينجانب توسط شركت باه هماراه و اوه چكهااي پايش پرداخات        "2"در صورت انصراف اينجانب از خريد خودرو قبل و يا ب.د از موعد تحويل خودرو مقرر در ماده  - 2تبصره 

روز كااري پاس از تساليم اعاالم كتباي       31چك هاي پيش پرداخت قسطي كه تا تاريخ انصراف بنده توسط شركت وصول نگرديده اناد ، حاداك ر طاي     اصل انضمام توسط شركت وصول گرديده اند به  اينجانبتاريخ انصراف قسطي كه تا 

 ،زاي هر يكصد هزار ريال سپرده نقادي پايش پرداخات نازد شاركت ب.ناوان خساارت       ريال در ا 15پرداخت توسط شركت، روزانه مبلغ بازتا تاريخ  3-3انصراف، عيناً از سوي شركت مسترد ميگردد و به نسبت مبالغ وصول شده بشرح بند 

و اوه درياافتي   اصال  د صرفا روز كاري از تاريخ ان.قاد قراردا 15خواهد 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 

بديهي است در صورت تحقاق شارايط    از خريد و استرداد و ه امكان پذير نمي باشد. شركت از اينجانب و بدون محاسبه هر گونه خسارتي قابل پرداخت ميباشد و در هر صورت پس از صدور اسناد شماره گذاري از سوي شركت، انصراف

 را از خود سلب و ساقط نموده و از اين بابت هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.  رخواست و يا هرگونه و هي مازاد بر خسارت مندرج در اين تبصرهفوق ، حق مطالبه خودروي موضوع اين د

ند اين درخواست را يكطرفه كان لم يكن تلقي و از در ه اعتبار سااقط نماياد و اينجاناب    اين درخواست و يا ب.د از آن قادر به تحويل خودرو به اينجانب نباشد، شركت ميتوا "2"چنانچه شركت ظرف مهلت ت.يين شده در ماده  - 1تبصره 

باه ميازان روزاناه مبلاغ      اين فرم بانضمام خسارت ناشي از ابطال يكطرفه درخواست خريد از سوي شركت 3صرفاً حق مطالبه اصل و وه واريز شده به حساب شركت به همراه چك هاي اقساطي احتمالي تحويلي خود به شركت بشرح ماده 

موضاوع  تا تاريخ استرداد و ه از سوي شركت را داشته و حق مطالباه خاودروي    3-3ند ريال در ازاي هر يكصد هزار ريال سپرده نقدي اينجانب نزد شركت و از تاريخ پرداخت هر قسط پيش پرداخت به نسبت مبلغ پرداخت شده بشرح ب 15

 نخواهم داشت.  هيچگونه ادعايينموده و  از اين بابت و ساقط را از خود سلب  مازاد بر خسارت فوق الذكراين درخواست و يا هرگونه و هي 

در و اه شاركت    "ياك "ط.ي خودرو مطابق   مااده  نسبت به پرداخت باقيمانده قيمت ق ممت.هد مي باش اينجانباين فرم درخواست توسط شركت،  دودر صورت اعالم  آماده بودن خودرو  هت تحويل پيش از موعد مندرج در ماده   -1ماده 

 .ماقدام و خودروي خود را تحويل گير

..................................... خواهد بود و در هر صورت اطالع دارم كه تحويل خودرو با رنگ انتخابي در (...........................1(................................................ 2(.................................................. 3بترتيب  اولويت انتخاب رنگ خودروي اينجانب  -1ماده 

 هنگام ثبت نام بستگي به امكانات و مو ودي خودرو در زمان تحويل خواهد داشت ،  

 اده مخصوص كرج و يا در محل ثبت نام مي باشد و در صورت انتقال به شهرستان محل ثبت نام،  هزينه انتقال خودرو توساط شاركت پرداخات ماي      8محل تحويل خودرو بنا به تشخيص شركت ، درب انبار شركت واقع در كيلومتر  -1ماده 

 گردد . 

 سالب  خاود  از را مهام  ايان  در يمسائوليت  گوناه  هر شركتغير مجاز مي باشد و حق الزحمه عامليت مجاز توسط شركت تأمين و پرداخت مي گردد . بنابراين پرداخت هرگونه و هي  تحت هر عنوان برخالف مقررات شركت بوده و  -6ماده   

   مينمايد

ارسال شود ، ابالغ شده تلقي و در كليه مرا ع داراي اعتباار خواهاد باود ،     اساس تلفن و آدرس اعالم شده در اين فرم انجام مي گردد و هرگونه مكاتبه اي كه از طرف شركت به نشاني اينجانب بر تمامي تماسها و مكاتبات با  اينجانب  -7ماده 

 د دريافت دارم .باشم كه تغيير آدرس و تلفن خود را كتباً به اطالع شركت رسانيده و رسيبنابراين مت.هد مي

روز كاري از تاريخ ابالغ به محل تحويل خودرو مرا .ه و ضمن تصفيه حساب نسبت به تحويل گرفتن خاودرو اقادام    31در صورت اعالم كتبي شركت مبني بر آماده بودن خودرو  هت تحويل ، اينجانب مت.هد مي باشم حداك ر ظرف  – 8ماده 

ب توسط اينجانب ، مشروط به مو ود باودن خاودروي   خودروي موضوع اين درخواست را به ساير متقاضيان تخصيص و تحويل نموده و موعد تحويل خودرو به اينجانب را به تاريخ مرا .ه و تصفيه حسانمايم در غير اينصورت شركت مي تواند 

ز بابت سود سپرده يا تحت هر عنوان ديگري به و وه پرداختي اينجانب ت.لق نگرفته و حق هرگونه ادعا يا اعتراضاي را در خصاوص ماورد    موضوع اين درخواست بنا به تشخيص خود موكول بنمايد بديهي است از تاريخ ابالغ هيچگونه و هي ا

 از خود سلب و ساقط مي نمايم .

قبضه ب.مل آمده و تائيد اداره پست مبني بر تحويل نامه به نشاني اينجانب دليل ابالغ محسوب مي شود 2اين فرم درخواست و يا  بوسيله پست سفارشي   اعالم كتبي شركت به آدرس پست الكترونيكي اينجانب مندرج در: 3تبصره 

 باشم كه فاصله زماني از تحويل خودرو تا ارائه اسناد شماره گذاري و نصب پالك و تأخيرات و مسائل مربوط به آن ب.هده شركت نمي باشد.  مطلع مي -9ماده 

راهنماايي و راننادگي باه مراكاز شاماره       ر ا براي شهر مورد نظر  هت شماره گذاري مطا بق آياين ناماه اداره   موظف به رعايت آن بوده و راساً داليل احراز سكونت خود رعايت مقررات مربوط به شماره گذاري الزامي است و اينجانب -35ماده 

 نمايم.گذاري ارائه مي

              نام متقاضي/شركت: ...................................................................

              ...............................................................نام خانوادگي متقاضي : 

 



ه شماره گذاري خودرو اقدام نمايم و   در غير اين صاورت مسائوليت عادم انجاام     باشم حداك ر ظرف مدت  چهل و هشت ساعت نسبت ببا تو ه به اينكه دستورال.مل شماره گذاري خودروها داراي تاريخ انقضاء مي باشد ، موظف مي  -33ماده 

 شماره گذاري بر عهده اينجانب خواهد بود.

 باشد.در صدر اين درخواست مورد تائيد و قبول اينجانب مي صادر خواهد گرديد ، لذا مشخصات كامل و آدرس دقيق محل سكونت ،  كد ملي و كد پستي ده رقمي مندرج با تو ه به اينكه اسناد شماره گذاري بنام اينجانب -32ماده 

 :مجاز نام و امضا و مهر عامل                   محل امضاء متقاضي:                                                                                                             

 
و شركت توس.ه تجارت مكسان حسب لزوم ، اينجاناب قباول   و امكان تخصيص و تحويل خودروي درخواستي از محل سفارشات در راه و يا مو ودي يكي از شركت هاي اطلس خودرو،  يلران موتور ، محورماشين  با تو ه به احتمال -31اده م

و چك هاي اقساطي پيش پرداخت و البااقي قيمات را در و اه شاركت م.رفاي        فوق كه توسط شركت آسان موتور م.رفي مي شود واريز نموده اين درخواست را به حساب بانكي يكي از شركت هاي 3مي نمايم كليه و وه نقدي موضوع ماده 

درخواسات   د. لذا با تائيد شرايط فوق و قبول سااير ت.هادات و مسائوليت هااي موضاوع ايان      شده مذكور صادر و تسليم نمايم كه در اين صورت شركت م.رفي شده ، فروشنده و صادركننده كاردكس و فاكتور فروش به نام اينجانب خواهد بو

به حساب بانكي شركت م.رفي شده و ايفاي كليه ت.هدات ناشي از اين درخواسات خرياد تاا مرحلاه      درقبال شركت آسان موتور  و شركت م.رفي شده ب.نوان فروشنده ، شركت آسان موتور نيز متقابالً ملزم به انتقال و وه دريافتي از اينجانب

و ضوابط شركت هيونادايي ر در قباال اينجاناب    مچنين ب.نوان نماينده مجاز شركت هيوندايي مت.هد به ارائه خدمات پس از فروش و صدور كارت گارانتي مربوطه طبق قوانين و مقررات كشوري صدور كاردكس توسط شركت فروشنده بوده و ه

 فروشنده اقدام و عمل مي نمايدمي باشد ضمناً در صورت تحقق شرايط اين ماده ، شركت آسان موتور صرفاً ب.نوان حق ال.مل كار شركت 

 از خاودرو  صيبخصوص منع واردات خودرو و عادم امكاان تارخ    يسط ارگانهاي ذيربط دولتتأثير موارد و حوادث پيش بيني نشده و يا فورس ما ور و همچنين تغييرات و تأخيرات ناشي از تغيير قوانين و مقررات و ضوابط و شرايط تو -31ماده 

 باشد.شماره گذاري آن مورد قبول اينجانب مياسناد  خودروي موضوع اين درخواست تأثير داشته است و همچنينت.يين قيمت فروش در نر. ارز رسمي و يا آزاد تا تاريخ تحويل خودرو كه در  و تغيير كشور گمركات

الي خودروي وارداتي و هزينه هاي حقوق و عوارض گمركي و ديون دولتي ، هزينه هاي شمااره گذاري ، بيمه شخص ثالث ، به خصاوص نار. ارز   قيمت خودرو اعم از هم ارز ريت.يين با تو ه به اينكه كليه هزينه هاي محاسبه شده در  -31ماده 

سبت به تاريخ اين درخواست خريد، بنا به تشخيص و اعاالم شاركت كاه مطالباه خواهاد      خودرو  ن و ساير هزينه هاي  مت.لقه در تارياخ اين درخواست خريد مي باشد ، بديهي است هرگونه افزايش در هزينه هاي  مورد اشاره در تاريخ تحويل

 گرديد، به عهده اينجانب و مورد قبول مي باشد .

مت.هد هستم تا پرداخت آخرين قسط بادهي خاود باه شاركت و همچناين پرداخات       باشم كه خودرو مورد تقاضا از تاريخ تحويل در قبال كليه اقساط خودرو و خسارات مت.لقه در رهن كامل شركت بوده و  ياينجانب آگاه و مطلع م  -36ماده 

تخلاف اينجاناب در    در صاورت  ،هني و يا وكالتي و غيره به شخص يا اشخاص ثال ي واگذار ننمايمخسارات مت.لقه و تسويه حساب كامل ،خودروي مذكور را عيناً و منف.تاً تحت هيچ عنوان و شرايطي اعم از فروش قسطي يا قط.ي يا م.اوضه، ر

ه كه پرداخت گرديده صالحاً مت.لاق   فسخ نموده و خودرو مورد م.امله را مسترد دارد واينجانب به محض درخواست شركت ملزم به استرداد آن خواهم بود و آن مقدار از ثمن م.امل يكطرفهخصوص مورد، شركت حق دارد كه م.امله فيمابين را  

بنفع خود دريافت دارد و نيز عدم استرداد خاودرو از طارف   از خود سلب و ساقط مينمايم و همچنين شركت مجاز خواهد بود كه خودرو مسترد شده را به هر شخصي كه ميخواهد بفروش رسانيده و قيمت آنرا  به شركت بوده و حق استرداد آنرا

 آن ب.هده اينجانب خواهد بود. اينجانب مصداق خيانت در امانت را داشته و كليه عواقب و مسئوليت هاي كيفري و حقوقي

اخت هريك از چكهاي اقساطي مرقوم در سررسيد مقرر كاه گاواهي   نجانب مت.هد و ملتزم مي گردم  كه كليه اقساط قيمت خودرو را در رأس موعد مقرر بشرح چكهاي تحويل شده به شركت پرداخت نمايم.  عدم پرديبدينوسيله ا :3تبصره 

رد بدون اخاذ گاواهي عادم پرداخات از باناك محاال       حال عليه مالك تشخيص آن خواهد بود، مو ب حال شدن ذمه اينجانب  نسبت به و ه مابقي چكهاي اقساطي سررسيد نشده  گرديده  و شركت  حق داعدم پرداخت صادره از بانك م

و احداً اقدام نمايد  و كليه خسارات وارده را نيز از طريق مرا ع قضايي مطالبه و وصاول نماياد و اينجاناب مكلاف      "ور يكجا و دف.تاعليه در خصوص مابقي چكهاي اقساطي نسبت به مطالبه و وصول و وه كليه چكهاي اقساطي باقيمانده بط

ت اقدام نمايم  و حق هر گونه ادعايي را تحت هر عنوان از خاود سالب و سااقط    غيره به شركميباشم كه بدون هيچگونه عذري نسبت به پرداخت و وه كليه چكهاي اقساطي بطور يكجا و كليه خسارات قانوني اعم از خسارت تاًخير تأديه و 

 نمودم .

رياال در ازاي هار يكصاد هازار       81را به ماخاذ  خسارت عدم انجام ت.هد )و ه التزام(  چنانچه و ه هريك از اقساط م.ينه را به هر دليلي در موعد مقرر و سررسيد آن پرداخت ننمايم، مت.هد و ملتزم مي باشم عالوه بر اصل دين، :2تبصره 

مطالبه و ه التزام مندرج در قرارداد نيازي به طرح دعوي در مرا ع قضايي نداشته و صرف مطالبه شركت  هات وصاول ايان خساارت از اينجاناب       شركت پرداخت نمايم.ريال بابت هر روز تاخير بر اساس مبلغ مندرج در هر فقره چك به 

 .كافي خواهد بود

چكها و خسارت تأخير تأديه آن ناچار به طرح دعاوي در مرا اع قضاايي گاردد،     بدينوسيله مت.هد و ملتزم ميگردم در صورتيكه شركت  ب.لت تخلف اينجانب در پرداخت و وه چكهاي اقساطي در مقام مطالبه و وصول و وه اين  :1تبصره 

 وكيل و غيره ...  بر عهده اينجانب خواهد بود . بران كليه هزينه ها اعم از هزينه دادرسي و حق الوكاله 

ه اموال بالم.ارض اينجانب، تضمين پرداخت باقيمانده ثمان بميازان فاوق الاذكر و     از بابت وثيقه و تضمين پرداخت باقيمانده ثمن و و وه چكهاي اقساطي و كليه خسارات احتمالي آن، ششدانگ خودرو مورد تقاضا و همچنين كلي :1تبصره 

 خسارات احتمالي آن اعم از خسارات تأخير تأديه و غيره ميباشد .كليه 

 باا ارائاه آن  كاه   ميگردد  اينجانبمادارك الزم  هت فاك رهن خاودرو تسليم  اينجانب درخواست باتا پااياان پرداخت آخرين قسط، در رهن شركت مي باشد، و پس از وصول آخارين قسط توسط شركت  اينجانب خودروي  :-1 تبصره

 .مبه اداره راهنمايي و رانندگي  هت فك رهن خودرو اقدام نماي

كشاور مجااز    ان فك رهن خودروي خريداري شده، امكان خروج خودرو به هر نحو ممكان از با تو ه به اينكه خودروي خريداري شده تا پايان دوره اقساط در رهن شركت باقي مي ماند، اينجانب با اطالع كامل، اقرار مي نمايم تا زم:6تبصره 

 ندارم. نبوده و در اين خصوص هيچگونه ادعايي

وصاول كلياه مطالباات حقاه        هات  تا مبه شركت ا ازه و اختيار ميده  ، اينجانبعلتي پرداخت نگردد و منتهي به صدور گواهي عدم پرداخت چك گرددهر در صورتي كه و ه هر يك از چكهاي اقساط در سررسيدهاي مقرر به( 7تبصره 

درخواست خريد را غيرف.اال و نسابت باه      سيستم هاي كنترل از راه دور، خودروي موضوع  اقدام و سپس با استفاده از (GPS)نسبت به ف.ال نمودن سيستم  انمايي ماهواره اي  شركت،با استفاده از تمام امكانات مو ود خود از اينجانب، 

 منخاواه   به اين خسارات را از شاركت حق مطال  د،وارد شو  اينجانبرعنوان به ه از رهگذر غيرف.ال نمودن خودروي درخواستي ، هرگونه خسارتي به  اقدام نمايد . چنانچه  اينجانبز خود ا  مطالبات و هزينه هاي مترتبه به تشخيص  وصول

 و كليه خسارات احتمالي وارده ناشي از ايان اقادام باه     وي و شكايت نسبت به عملكرد شركت در غيرف.ال نمودن خودروي درخواستيبا اطالع كامل از مراتب فوق و قبول كامل آن ، حق هر گونه ادعا و اعتراض و اقامه دع اينجانبداشت و 

 م.رقضائي از خود سلب و ساقط مينمايدر كليه مرا ع قضائي و شبه قضائي و مرا ع غيرا رعنوان و ميزان كه بوده باشد ه

بطال آن و تغيير شركت بيمه گر مستلزم تساويه كامال اقسااط    قرارداد بصورت اقساطي و همراه با بيمه نامه بدنه صادره به نفع شركت صورت گرفته و هرگونه كاهش در ت.هدات و سرمايه بيمه نامه و يا افروش خودرو موضوع اين  -8تبصره 

 باقيمانده توسط متقاضي خواهد بود.

در  و در صاورت مغاايرت آن   كه شركت  هم زمان با اين ثبت نام ليست اقالم آپشن ها را به  شرح ذيل به اينجانب  ابالغ مينمايد  خودروي درخواست شده در زمان تحويل مالك قط.ي بودهمشخصات فني و ساير امكانات و تجهيزات  -37ماده 

 بابت كسري و يا افزايش ب.ضي از تجهيزات و آپشن ها از طرفين قابل برگشت و يا دريافت مي باشد.روز ثبت نام،ما به التفاوت قيمت قط.ي نهايي خودرو تحويلي از با مشخصات قيد شده در  زمان تحويل، 

 ( سيستم مديريت پيمايش7(سيستم ورود بدون كليد 6( هشداردهنده دنده عقب 1(سيستم ضد سرقت 1(سان روف 1(رينگ آلومينيوم 2(گيربكس اتوماتيك  3ليست اقالم  آپشنهاي فوق االشاره :  -

مت.لق حق غير قرار گيرد درخواست خريد خودرو  منفسخ و من  ميع  هات از در ه اعتبار ساقط باوده و شاركت    "بهر طريق يا به دستور مقام قانوني و بهر دليلي توقيف و مآال "يا  زئا "به شركت كال يدرصورتيكه و وه پرداخت -38ماده 

 ..مرا از خود سلب و ساقط مي نماي دعاييق هرگونه ادر قبال متقاضي هيچ ت.هدي نداشته و اينجانب نيز ح

 رد.د مذكور،شركت از بابت گارانتي خودرو هيچ ت.هد و مسئوليتي در قبال اينجانب ندادر مدت گارانتي، موارديكه از شمول گارانتي خارج بوده همان است كه در ظهر برگ گارانتي من.كس گرديده و از آن مطلع مي باشم و در موار -39ماده 

قادام  با علم و اطالع كامل از مفاد قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو وآيين نامه ا رايي آن با امضاء اين فرم درخواست خرياد خاودرو ا   م وبندهاي قرارداد را مطال.ه نمود و ه، پرداخت ثبت نام و هرگونه پيش ازاينجانب   -25ماده 

 درخواست مورد تاييد و قبول اينجانب ميباشد. نمودم و كليه موارد مرقوم در اين فرم

 .گردديمتلقي  م.تبرخريد  درخواست ني، ا اينجانب يمفاد آن از سو ريسا تيو رعا شركت يسو از اينجانب اعتبار ديو ضمائم آن  زء الينفك اين درخواست مي باشد و در صورت تأئ اعتبارسنجي فرم تكميل شده پرسشنامه -23ماده 

ايان فارم  و  ثبات آن در سيساتم مكاانيزه و دريافات شاماره ثبات          "3 "مطابق مااده توسط اينجانب واريز پيش پرداخت به حساب شركت و تكميل پرونده اين فرم صرفاً،  برگ درخواست خريد اقساطي خودرو  ميباشد و پس از  -22ماده 

 خواهد بود.  سط مدير فروش شركت، م.تبر گرديده و كليه شرايط و  مفاد آن  براي اينجانب ب.نوان خريدار و شركت آسان موتور ت.هد آور و الزم اال را آن تو و امضاءدرخواست شركت و امضاء اينجانب و عامليت مجاز 

 ساايت اينترنتاي شاركت باه آدرس:    نشااني  و ياا از طرياق    18615555 باه شاماره تلفان     در تهران آسان موتورشركت امور مشتريان شماره كارت ملي خود و از طريق  تماس تلفني  با واحد  كه بر اساس  باشماينجانب موظف مي-21ماده

WWW.ASSANMOTOR.COM   گردمخود را  ويا درخواست  ثبت شماره از چگونگي ثبت درخواست خريد خود در سيستم مكانيزه شركت  اطمينان حاصل نموده و. 

 توزيع مي گردند. آسان موتور شركت  ز وعامل مجا، متقاضياين قرارداد در سه نسخه تنظيم گرديده كه هر سه نسخه حكم واحد را دارند و ميان  –21ماده 

 

،  با اطالع و آگاهي كامل از شرايط فوق، اين برگه را به دقت مطال.ه كرده و با  امضاء  آن حق هرگونه اعتراض   اقساطي  اينجانب ............................................................متقاضي خريد خودرو

خود سلب و ساقط  خواست درج گرديده است را ازبه مفاد آنرا از خود سلب مي نمايم .  ضمناً حق هر گونه ادعا و يا مطالبه سود و خسارت تحت هر عنوان مازاد بر آنچه كه در اين فرم در

 نمودم. 

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

 آسان موتورشركت محترم 

عيناً  هت اتخاذ تصميم توسط آن شركت ارسال ، كه امضاء ايشان مورد گواهي و تائيد اينجانب مي باشد خودروي آقاي/خانم ..................................................  اقساطي درخواست خريد

 . ميگردد

    مجاز  عاملنام و امضاء و مهر                                                                                ----/--/--تاريخ:   

      . موافقت دارد فوق الذكر متقاضي  با درخواست آسان موتور شركت

             

http://www.assanmotor.com/


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


