
 

 

/ ( خودرو/بلندمدتتحويل مدت دار)اقساطي /درخواست پیش خرید نقدی

 با سود مشارکت
(AMC-FR389/V05) 

 

 

 

 درخواست:ثبت شماره  نام عامليت مجاز: تاريخ ثبت:
   

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

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

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

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

 ايميل:آدرس            كد ملي:

                                                                                                           آدرس كامل محل سكونت: استان/ شهرستان                                         شهر                                    خيابان    

 هريپالك                   طبقه                    واحد                      منطقه شهري                                   ناحيه ش                                            كوچه           

 تلفن همراه: منزل:تلفن            كدپستي:
با لحاظ  و  3با ترتيب پرداخت مندرج در ماده  ريال مدل سال.............به قيمت علي الحساب....................... ................................هيونداي  خريد  يك دستگاه خودروي  پيش فرم، متقاضياينجانب با آگاهي كامل و قبول شرايط اين 

 باشم.مي اين درخواست "31 "و "31"مواد 
 :نحوه پرداخت -3ماده 

ريهال از بابهت پهيش پرداخهت طهي حوالهه بهانكي شهماره ههاي................................... و...................................          هنگام ثبت نام مبلغ )به عدد(................................ريال بهه حرو....................................................... در  (3-3
شماره ....................................  -/ 3و ......... فقره چكهاي  ..............و.................. مورخ.....................و.......................و................................................صادره از بانك هاي..................و.................و...................شعبه..................و....و.........

 -/1ره از  بانك ............................ به مبلغ ................................... ريال شماره ....................................مورخ ...............................صاد -/2مورخ ........................ صادره از بانك ..................................به مبلغ ..............................ريال و 

 ط در وجه شركت ( واريز و تسليم مينمايم.............................ريال ) فقشماره .................................. مورخ ........................... صادره از بانك ........................به مبلغ .....
در زمهان تحويهل   و شرايط جاري فروش همان خودرو قيمت بر اساس  كهاين درخواست پيش از تحويل خودرو از سوي شركت محاسبه و اعالم خواهد شد  " 31 "و" 31"الباقي قيمت قطعي خودرو با لحاظ مواد  (3-2

 .خواهد شدزير در وجه شركت پرداخت  روشو قبل از تحويل خودرو، توسط اينجانب به يكي از دو  خواهد بودخودروي موضوع اين درخواست 
 .خواهم نمودنقدي: الباقي قيمت قطعي خودرو را نقداً در وجه شركت پرداخت  الف( روش
 سهم نقدي واريز الباقيپس از  ،اينجانب و موافقت شركت توسطشركت قساطي افروش  هم آوردن ضوابطو همچنين فرا در زمان تحويل خودرو اقساطي طبق شرايط جارياقساطي: الباقي قيمت قطعي خودرو  ب( روش

گر كه اولهين آن بهه   تعداد چك ها و مبلغ هر يك از آنها با سررسيد هاي يك ماه از يكدي كه ، باقيمانده  طي چك هاي متساوي الوجهشدكه توسط اينجانب در وجه شركت پرداخت و كارسازي خواهد )در صورت تعلق( 
 كه به انضمام يك فقره چك بدون تاريخ معادل كل مبلغ اقساط فوق الذكر )به موجب الحاقيه جداگانه( توسط شركت محاسبه و اعالم خواهد شد ،خواهد بود درخواستخودروي مورد  تحويلز تاريخ پس اتاريخ يك ماه 

 .خواهد شدبه شركت تسليم صادر و قبل از تحويل خودرو توسط اينجانب  بوده وعيناً مورد قبول اينجانب 
عدم پرداخت  يبه شركت  در راس موعد مقرر پرداخت نشده و منجر به صدور گواه يتسليم يوجه چكها يپرداخت نمايم ، چنانچه به هر دليل 3-3در صورتيكه اينجانب  پيش  پرداخت را طي چند قسط به شرح بند  (3تبصره

و اينجانب صرفا حق مطالبه اصل وجهوه   يخريد اينجانب از درجه اعتبار ساقط و كان لم يكن تلقپيش اينصورت درخواست  درخريد حاضر را منفسخ نموده كه پيش نك گردد  شركت حق دارد راسا و يكطرفه درخواست با
 .واهم داشتبه حساب شركت را خواهم داشت  و نسبت به وجه مازاد بر اصل هيچ حقي نخ يواريز

كه  بيمه بدنه يكساله به نفع شركت قيمت ،"ب"موضوع بند  اقساطيانتخاب روش در صورت و دارايي و همچنين ارزش افزوده به نرخ مصوب ابالغي از سوي وزارت امور اقتصادي  بر باشم ماليات( اينجانب موظف مي2تبصره

مناً مطلع ميباشم كه هزينه بيمه شخص ثالث و سهاير هزينهه ههاي    ض را بدون هيچگونه ادعا و اعتراضي نقداً و پيش از تحويل خودرو در وجه شركت پرداخت نمايم. مي شود توسط شركت محاسبهخودرو در زمان تحويل هر دو 

 .اين درخواست توسط اينجانب پرداخت ميگردد لحاظ شده است 3شماره گذاري در قيمت نقدي خودرو كه بشرح ماده 

واريز نمايم و  "يكي از بانكهاي طر. حساب شركت جهت واريز به حساب جاري شركت نزد همان بانك"اينجانب آگاه و مطلع مي باشم كه مي بايستي وجوه پرداختي خود به شركت را بصورت حواله بانكي در وجه ( 1تبصره
به هر شخص و يا حساب بانكي شخص ديگري غير از شركت مرقوم, رافع مسئوليت اينجانب از بابت پرداخت وجه قيمت خودرو مورد  از حسابهاي جاري شركت نزد سيستم بانكي كشور مطلع مي باشم و پرداخت وجوه مذكور

هيچ رابطه حقوقي في مابين اينجانب و شركت ايجاد  و نجانب نخواهد داشتدرخواست در قبال شركت نبوده و شركت مذكور از بابت وجوه تاديه شده بنام يا به حساب اشخاص ديگر، هيچگونه مسئوليت و تعهدي در قبال اي
 نميگردد.

اسهناد  ميباشم، درج مشخصات هر گونهه   طلعوجه به حساب شركت معتبر مي باشد و لذا م( مندرجات فوق بر اساس اطالعات اعالمي اينجانب تكميل گرديده است و مبالغ پرداختي صرفاً پس از تأييد امور مالي شركت مبني بر واريز 1تبصره
 گرديده و تعهد و مسئوليتي را متوجه شركت نمي نمايد. ديگر اعم از چك يا حواله بانكي اشتباه و يا واريز به حساب اشخاص ثالث )حتي عامليت مجاز( تحت هر عنوان موجب بي اعتباري اين درخواست

 اين فرم درخواست و مشروط به تكميل پرونده خواهد بود. "3"درخواست به شرح مندرجات ماده اين ثبت تاريخروز كاري و يا زودتر پس از           موعد تحويل خودرو  -2ماده 
-3اينجانب نزد شركت از تاريخ پرداخت هر قسط پيش پرداخت به نسبت مبلغ پرداخت شده بشرح بند  پيش پرداخت ريال در ازاي هر يكصد هزار ريال سپرده 15در هنگام تحويل خودروي درخواستي، روزانه مبلغ )3تبصره

 د. شدرخواست كسر خواهد  اين ضوععنوان سود مشاركت محاسبه و از قيمت قطعي خودروي مو هب يدرخواست ياعالم كتبي شركت در خصوص آماده تحويل بودن خودرو تاريختا  3
، در "حوادث پيش بيني نشده و فهورس مهارور  "اين درخواست درخصوص "31"باشد و با رعايت ماده "2"از موعد مقرر در ماده كاري روز  31ير در تحويل خودرو و چنانچه اين تأخير ناشي از قصور شركت و بيش از  اخ(در صورت ت2تبصره 

اين درخواست نقداً و يا از طريق وصول چك ههاي   3كه بشرح ماده  اينجانب نزد شركتپيش پرداخت ريال در ازاي هر يكصد هزار ريال سپرده  31ه مبلغ ، روزان و موافقت شركت صورت تقاضاي اينجانب در هنگام تحويل خودروي درخواستي
 آمهاده شهركت در خصهوص    كتبي اعالماين درخواست تا تاريخ  "2"بعنوان خسارت تأخير در تحويل خودرو از موعد مقرر در ماده ماده؛ ينهم 3؛مازاد بر سود مشاركت موضوع تبصره  تسليمي اينجانب به حساب شركت واريز گرديده است

 خودروي مورد تقاضا محاسبه و به اينجانب پرداخت خواهد شد. بودنتحويل 
پس از  كاري روز  31اين فرم درخواست، مبلغ سپرده پيش پرداخت دريافتي از اينجانب توسط شركت، حداكثر طي  "2"در صورت انصرا. اينجانب از خريد خودرو قبل و يا بعد از موعد تحويل خودرو مقرر در ماده )1تبصره

ريال در ازاي هر  15روزانه مبلغ صرفا تا تاريخ پرداخت توسط شركت،  3-3خت هر قسط پيش پرداخت به نسبت مبلغ پرداخت شده بشرح بند تسليم اعالم كتبي انصرا.، عيناً از سوي شركت مسترد مي گردد، از تاريخ پردا

در صهورت انصهرا. از خريهد    قابل پرداخت خواهد بود. در هر صورت آگاه مي باشم  "يكصد هزار ريال سپرده پيش پرداخت نزد شركت بعنوان خسارت محاسبه و به اينجانب همزمان با استرداد سپرده پيش پرداخت، نقدا
پس از صدور اسناد شماره گذاري از سهوي   و در هر صورت وجوه دريافتي شركت از اينجانب و بدون محاسبه هر گونه خسارتي قابل پرداخت ميباشداصل رداد صرفا روز كاري از تاريخ انعقاد قرا 15خودرو در فاصله كمتر از 

را از خود سلب   درخواست و يا هرگونه وجهي مازاد بر خسارت مندرج در اين تبصره بديهي است در صورت تحقق شرايط فوق ، حق مطالبه خودروي موضوع اين شركت، انصرا. از خريد و استرداد وجه امكانپذير نمي باشد.
 .و ساقط نموده و از اين بابت هيچگونه ادعايي نخواهم داشت

خريد را يكطرفه كان لم يكن تلقي و از درجهه   شيتواند اين درخواست پشركت مي ،قادر به تحويل خودرو به اينجانب نباشد اين فرم درخواست و يا بعد از آن "2"( چنانچه شركت ظر. مهلت تعيين شده در ماده1تبصره
اين فرم بانضمام وجه خسارت ناشي از ابطال يكطرفهه   "3"بشرح مفاد مادهاعتبار ساقط نمايد و اينجانب صرفاً حق مطالبه اصل وجوه واريز شده به حساب شركت به همراه چكهاي اقساطي احتمالي تحويلي خود به شركت 

تها   3-3د ريال در ازاي هر يكصد هزار ريال سپرده نقدي اينجانب نزد شركت؛ از تاريخ پرداخت هر قسط پيش پرداخت به نسبت مبلغ پرداخت شده بشرح بن 15شركت به ميزان روزانه مبلغ خريد از سوي  شيدرخواست پ
  .داشت نخواهم ادعايي هيچگونه بابت اين از و نموده ساقط و سلب خود از را  د بر خسارت مندرج در اين تبصرهو يا هرگونه وجهي مازاتاريخ استرداد وجه از سوي شركت را داشته   و حق مطالبه خودروي خريداري شده 

در وجه  "3" ماده قيمت قطعي خودرو مطابقاين فرم درخواست توسط شركت، اينجانب متعهد مي باشم نسبت به پرداخت باقيمانده  "2"در صورت اعالم آماده بودن خودرو جهت تحويل پيش از موعد مندرج در ماده -1ماده 
 شركت اقدام و خودروي خود را تحويل گيرم.

ع دارم كه تحويل خودرو با رنگ انتخابي در هنگام ثبت نام بستگي به (................................... خواهد بود و در هر صورت اطال1( ...............................2(..............................3اولويت انتخاب رنگ خودروي اينجانب بترتيب  -1ماده 
 امكانات و موجودي خودرو در زمان تحويل خواهد داشت.

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

 قصور صورت در وباشد  ميو غير مجاز  بودهبرخال. مقررات شركت  عامليت به اينجانب توسط  عنوانحق الزحمه عامليت مجاز توسط شركت تأمين و پرداخت مي گردد. بنابراين پرداخت هرگونه وجهي تحت هر  -6ماده 
 .مسئوليتي متوجه شركت نخواهد بود هيچگونه اينجانب

نشاني اينجانب ارسال شود، ابالغ شده تلقي و در كليه مراجع داراي  تمامي تماسها و مكاتبات با اينجانب بر اساس تلفن و آدرس اعالم شده در اين فرم انجام مي گردد و هرگونه مكاتبه اي كه از طر. شركت به -7ماده 
 ابراين متعهد مي باشم كه تغيير آدرس و تلفن خود را كتباً به اطالع شركت رسانيده و رسيد دريافت دارم.اعتبار خواهد بود، بن

 نام و امضا و مهر عامل مجاز:                                        امضاي متقاضي:                                                                                                                



 

 

 
روز كاري از تاريخ ابالغ به محل تحويل خودرو مراجعه و ضمن تصفيه حساب نسبت به تحويل گرفتن خودرو اقدام  31در صورت اعالم كتبي شركت مبني بر آماده بودن خودرو جهت تحويل ، اينجانب متعهد مي باشم حداكثر ظر.  – 8ماده 

ريخ مراجعه و تصفيه حساب توسط اينجانب ، مشروط به موجود بودن خودروي اينصورت شركت مي تواند خودروي موضوع اين درخواست را به ساير متقاضيان تخصيص و تحويل نموده و موعد تحويل خودرو به اينجانب را به تانمايم در غير 
را در خصوص مورد خ ابالغ هيچگونه وجهي از بابت سود سپرده يا تحت هر عنوان ديگري به وجوه پرداختي اينجانب تعلق نگرفته و حق هرگونه ادعا يا اعتراضي موضوع اين درخواست بنا به تشخيص خود موكول بنمايد بديهي است از تاري

 از خود سلب و ساقط مي نمايم .

   قبضه بعمل آمده و تائيد اداره پست مبني بر تحويل نامه به نشاني اينجانب دليل ابالغ محسوب مي شود 2بوسيله پست سفارشي   اين فرم درخواست و يا  اعالم كتبي شركت به آدرس پست الكترونيكي اينجانب مندرج در: 3تبصره 
 د.  خودرو تا ارائه اسنهاد شماره گذاري و نصب پالك و تأخيرات و مسائل مربوط به آن بعهده شركت نمهي باش مطلع مي باشم كه فاصله زماني از تحويل -9ماده .

ظر جهت شماره گذاري مطابق آيين نامه اداره راهنمايي و رانندگي به مراكز شماره گذاري رعايت 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 -35ماده 
 ارائه مي نمايم.

ساعت نسبت به شماره گذاري خودرو اقدام نمايم و در غير اين صورت مسئوليت عدم انجام شماره گذاري  18اينكه دستورالعمل شماره گذاري خودروها داراي تاريخ انقضاء مي باشد، موظف مي باشم حداكثر ظر. مدت با توجه به  -33ماده 
 بر عهده اينجانب خواهد بود.

 د تائيد و قبول اينجانب مي باشد.ي بنام اينجانب صادر خواهد گرديد، لذا مشخصات كامل و آدرس دقيق محل سكونت، كد ملي و كد پستي ده رقمي مندرج در صدر اين درخواست موربا توجه به اينكه اسناد شماره گذار -32ماده 
يكي از شركت هاي اطلس خودرو، جيلران موتور ، محورماشين و شركت توسعه تجارت مكسان حسب لزوم ، اينجانب قبول با توجه به احتمال و امكان تخصيص و تحويل خودروي درخواستي از محل سفارشات در راه و يا موجودي  -31ماده 

ش پرداخت و الباقي قيمت را در وجه شركت معرفي و چك هاي اقساطي پي  اين درخواست را به حساب بانكي يكي از شركت هاي فوق كه توسط شركت آسان موتور معرفي مي شود واريز نموده 3مي نمايم كليه وجوه نقدي موضوع ماده 
د. لذا با تائيد شرايط فوق و قبول ساير تعهدات و مسئوليت هاي موضوع اين درخواست شده مذكور صادر و تسليم نمايم كه در اين صورت شركت معرفي شده ، فروشنده و صادركننده كاردكس و فاكتور فروش به نام اينجانب خواهد بو

انكي شركت معرفي شده و ايفاي كليه تعهدات ناشي از اين درخواست خريد تا مرحله ت آسان موتور  و شركت معرفي شده بعنوان فروشنده ، شركت آسان موتور نيز متقابالً ملزم به انتقال وجوه دريافتي از اينجانب به حساب بدرقبال شرك
متعهد به ارائه خدمات پس از فروش و صدور كارت گارانتي مربوطه طبق قوانين و مقررات كشوري و ضوابط شركت هيوندايي ر در قبال اينجانب ه مجاز شركت هيوندايي صدور كاردكس توسط شركت فروشنده بوده و همچنين بعنوان نمايند

يا فورس مارور مانند سيل، زلزله، جنگ، آتش سوزي و   در صورت بروز حوادث غير مترقبه و -31ماده مي نمايد  مي باشد ضمناً در صورت تحقق شرايط اين ماده ، شركت آسان موتور صرفاً بعنوان حق العمل كار شركت فروشنده اقدام و عمل
ص منع واردات خودرو و عدم امكان ترخيص خودرو از گانهاي ذيربط دولتي بخصوتحريم هاي اقتصادي و بين المللي كه موجب عدم تحويل خودرو از سوي شركت سازنده گرددو تغيير قوانين و مقررات و ضوابط و شرايط توسط ار  همچنين

به اينجانب اطالع دهد. در اين حالت كليه تعهدات طرفين تا رفع  "شركت موظف است بالفاصله مراتب را كتبا "گمركات كشور و تغيير در نرخ ارز رسمي و يا آزاد كه شركت را از انجام تعهدات موضوع اين درخواست باز مي دارد، بدوا
تداوم وضعيت فوق بيش از يك ماه، هر يك از طرفين مجاز خواهد بود تا نسبت به ابطال يت فورس مارور به حالت تعليق درآمده و مدت فورس مارور از زمان وقوع تا رفع حالت به مدت اين درخواست خريد افزوده مي گردد. در صورت وضع

 تا تاريخ ايجاد وضعيت فورس مارور و شرايط فوق مي باشد. "2"ماده  "2"عهد به استرداد وجه دريافتي از اينجانب و نيز پرداخت خسارت موضوع تبصره اين درخواست خريد اقدام نمايد. ضمن آنكه شركت ملزم و مت

حقوق و عوارض گمركي و ديون دولتي، هزينه هاي شمهاره گذاري، بيمه شخص ثالث، بهه خصهوص نهرخ ارز و    قيمت خودرو اعم از هم ارز ريالي خودروي وارداتي و هزينه هاي  تعيين با توجه به اينكه كليه هزينه هاي محاسبه شده در -31ماده 
بنا به تشهخيص و اعهالم شهركت كهه مطالبهه       خريد، شيپخريد مي باشد، بديهي است هرگونه افزايش در هزينه هاي مورد اشاره در تاريخ تحويل خودرو نسبت به تاريخ اين درخواست  شيساير هزينه هاي متعلقه در تاريهخ اين درخواست پ

 خواهد گرديد، به عهده اينجانب و مورد قبول مي باشد.
كامل شركت بوده و متعهد هستم تا ، خودرو مورد تقاضا از تاريخ تحويل در قبال كليه اقساط خودرو و خسارات متعلقه در رهن يكماده  "ب"روش اقساطي موضوع بند  انتخاباينجانب آگاه و مطلع مي باشم كه در صورت  -36ماده 

وان و شرايطي اعم از فروش قسطي يا قطعي يا معاوضه، رهني و يا وكالتي و غيره به پرداخت آخرين قسط بدهي خود به شركت و همچنين پرداخت خسارات متعلقه و تسويه حساب كامل، خودروي مذكور را عيناً و منفعتاً تحت هيچ عن
دارد واينجانب به محض درخواست شركت ملزم به استرداد آن  ر ننمايم، در صورت تخلف اينجانب در خصوص مورد، شركت حق دارد كه معامله في مابين را يكطرفه فسخ نموده و خودرو مورد معامله را مستردشخص يا اشخاص ثالثي واگذا

عدم  و همچنين شركت مجاز خواهد بود كه خودرو مسترد شده را به هر شخصي كه ميخواهد بفروش رسانيده و قيمت آنرا بنفع خود دريافت دارد و نيزخواهم بود و آن مقدار از ثمن معامله كه پرداخت گرديده صلحاً متعلق به شركت بوده 
 .داسترداد خودرو از طر. اينجانب مصداق خيانت در امانت را داشته و كليه عواقب و مسئوليت هاي كيفري و حقوقي آن بعهده اينجانب خواهد بو

م. عدم پرداخت هريك از چكهاي اقساطي مرقوم در سررسيد مقرر كه گواهي عدم 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 (3تبصره
حال عليه در موجب حال شدن ذمه اينجانب نسبت به وجه مابقي چكهاي اقساطي سررسيد نشده گرديده و شركت حق دارد بدون اخذ گواهي عدم پرداخت از بانك م ود،پرداخت صادره از بانك محال عليه مالك تشخيص آن خواهد ب

باشم كه د و كليه خسارات وارده را نيز از طريق مراجع قضايي مطالبه و وصول نمايد و اينجانب مكلف ميخصوص مابقي چكهاي اقساطي نسبت به مطالبه و وصول وجوه كليه چكهاي اقساطي باقيمانده بطور يكجا و دفعتاً واحداً اقدام نماي
 .طر. اينجانب قابل پذيرش نمي باشدو هر ادعاي ديگري از  كت اقدام نمايم بدون هيچگونه عذري نسبت به پرداخت وجوه كليه چكهاي اقساطي بطور يكجا و كليه خسارات قانوني اعم از خسارت تاًخير تأديه و غيره به شر

ريال در ازاي هر يكصد هزار ريال  81را به ماخذ، خسارت 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 دين2تبصره
في خواهد مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد نيازي به طرح دعوي در مراجع قضايي نداشته و صر. مطالبه شركت جهت وصول اين خسارت از اينجانب كا شركت پرداخت نمايم.تاخير بر اساس مبلغ مندرج در هر فقره چك به بابت هر روز 

 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 اين1تبصره

 بر عهده اينجانب خواهد بود. و غيره ، 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 الذكر و كليه مورد تقاضا و همچنين كليه اموال بالمعارض  خودرو( از بابت وثيقه و تضمين پرداخت باقيمانده ثمن و وجوه چكهاي اقساطي و كليه خسارات احتمالي آن، ششدانگ 1تبصره

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

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

 ممكن از كشور مجاز نبوده و در اين خصوص هيچگونه ادعايي ندارم.
خود وصول كليه مطالبات حقه   تا جهت مبه شركت اجازه و اختيار ميده  ، اينجانبعلتي پرداخت نگردد و منتهي به صدور گواهي عدم پرداخت چك گرددهر ه وجه هر يك از چكهاي اقساط در سررسيدهاي مقرر بهدر صورتي ك( 7تبصره  

درخواست خريد را غيرفعال و نسبت به   سيستم هاي كنترل از راه دور، خودروي موضوع  اقدام و سپس با استفاده از (GPS)نسبت به فعال نمودن سيستم جانمايي ماهواره اي  شركت،با استفاده از تمام امكانات موجود از اينجانب، 
 منخواه  حق مطالبه اين خسارات را از شركت  د،وارد شو  اينجانبرعنوان به ه ن خودروي درخواستي ، هرگونه خسارتي بهاز رهگذر غيرفعال نمود  اقدام نمايد . چنانچه  اينجانبخود از   مطالبات و هزينه هاي مترتبه به تشخيص  وصول

 و كليه خسارات احتمالي وارده ناشي از اين اقدام به  درخواستي ن خودرويبا اطالع كامل از مراتب فوق و قبول كامل آن ، حق هر گونه ادعا و اعتراض و اقامه دعوي و شكايت نسبت به عملكرد شركت در غيرفعال نمود اينجانبداشت و 
 م.در كليه مراجع قضائي و شبه قضائي و مراجع غيرقضائي از خود سلب و ساقط مينمايرا رعنوان و ميزان كه بوده باشد ه

شركت صورت گرفته و هرگونه كاهش در تعهدات و سرمايه بيمه نامه و يا ابطال آن و تغيير شركت بيمهه گهر مسهتلزم تسهويه كامهل اقسهاط        ( فروش خودرو موضوع اين قرارداد بصورت اقساطي و همراه با بيمه نامه بدنه صادره به نفع8تبصره
 باقيمانده توسط متقاضي خواهد بود.

منفسخ و من جميع جهات از درجه اعتبهار سهاقط بهوده و شهركت در قبهال       درخواستاين  توقيف و مآالً متعلق حق غير قرار گيرددر صورتيكه وجوه پرداختي به شركت كالً يا جزئاً بهر طريق يا به دستور مقام قانوني و به هر دليلي  -37ماده 
 .اينجانب هيچ تعهدي  نداشته و نخواهد داشت

م آپشن ها را به شرح ذيل  به اينجانب ابالغ مينمايهد  و در صهورت مغهايرت آن در    مشخصات فني و ساير امكانات و تجهيزات خودروي درخواست شده در زمان تحويل مالك قطعي بوده كه شركت  هم زمان با اين ثبت نام ليست اقال -38ماده 
 اوت قيمت قطعي نهايي خودرو تحويلي از بابت كسري و يا افزايش بعضي از تجهيزات و آپشن ها از طرفين قابل برگشت و يا دريافت مي باشد.زمان تحويل،  با مشخصات قيد شده در روز ثبت نام،ما به التف

 ( سيستم مديريت پيمايش7بدون كليد  (سيستم ورود6( هشداردهنده دنده عقب 1(سيستم ضد سرقت 1(سان رو. 1(رينگ آلومينيوم 2(گيربكس اتوماتيك  3ليست اقالم  آپشنهاي فوق االشاره :  -
 د مذكور، شركت از بابت گارانتي خودرو هيچ تعهد و مسئوليتي در قبال اينجانب ندارد.در مدت گارانتي، موارديكه از شمول گارانتي خارج بوده همان است كه در ظهر برگ گارانتي منعكس گرديده و از آن مطلع مي باشم و در موار -39ماده 
خريهد خهودرو, اقهدام نمهودم     پهيش  با علم و اطالع كامل از مفاد قانون حمايت از حقوق مصر. كنندگان خودرو و آيين نامه اجرايي آن با امضاء اين فرم درخواست   م وبندهاي قرارداد را مطالعه نمود وجه، پرداخت ثبت نام و هرگونه پيش از اينجانب -25ماده 

 باشد.ت مورد تاييد و قبول اينجانب ميو كليه موارد مرقوم در اين فرم درخواس
باشهد و پهس از تأييهد اعتبهار اينجانهب از سهوي       جزء الينفك اين درخواست مهي ن و همچنين فهرست مشخصات كامل چكهاي اقساطي ، ، فرم تكميل شده پرسشنامه اعتبارسنجي و ضمائم آماده يك "ب"موضوع بند  اقساطيانتخاب روش در صورت  -23ماده 

 راهم خواهد گرديد.رعايت ساير مفاد آن از سوي اينجانب ، امكان استفاده از پرداخت الباقي قيمت قطعي خودرو بصورت نقدي و اقساطي براي استفاده اينجانب فشركت و 

ايهن فهرم و ثبهت آن در     "3"مهاده   3و با رعايهت مفهاد تبصهره     3-3بند  باشد و پس از واريز پيش پرداخت به حساب شركت و تكميل پرونده توسط اينجانب مطابقمي خودرو پيش خريد علي الحساب اين فرم صرفاً برگ درخواست -22ماده 

گرديده و كليه شرايط و مفاد آن براي اينجانب بعنهوان خريهدار و آسهان موتهور تعههد آور و الزم االجهرا        آن توسط مدير فروش شركت، معتبر سيستم مكانيزه و دريافت شماره ثبت درخواست شركت و امضاء اينجانب و عامليت مجاز و امضاء

 خواهد بود.

يها از طريهق نشهاني سهايت اينترنتهي شهركت بهه آدرس:         و 18615555 بهه شهماره تلفهن    اينجانب موظف مي باشم كه بر اساس شماره كارت ملي خود و از طريق تماس تلفني با واحد امور مشتريان شركت آسان موتهور در تههران   -21ماده 

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

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

 

حهق   "آن امضا مينمايم و هيچگونه اعتراضي نسبت بهه مفهاد و شهرايط مقهرر در آن نهدارم ، ضهمنا      خريد خودرو ، 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  پيش اينجانب ........متقاضي

 ان مازاد بر آنچه كه در اين فرم درخواست درج گرديده است را از خود ساقط نمودم .هر گونه ادعا و يا مطالبه سود و خسارت تحت هر عنو

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

 آسان موتورشركت محترم 

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

 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:                                      
 


