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 ب فقط در و ه شركت . واريز و تسليم مينمايم......................... ريال 

كديگر كه اولين آن به تاريخ يكماه پس از تاريخ  صدور كغاردكس خغودروي   مت خودرو به مبل ............................................ ريال طي ........... فقره چك متساوي الو ه با سررسيدهاي يكماه از ييالباقي ق -3-2

 اينجانب به شركت تغسليم مي گردد .    خواهد بود  و هر كدام به مبل   .................................... ريال ميباشد كه قبل از تحويل خودرو ،توسطمورد تقاضا 

 يبه شركت  در راس موعد مقرر پرداخت نشده و منجر به صدور گواه يسليمت يو ه چكها يپرداخت نمايم ، چنانچه به هر دليل 3-3در صورتيكه اينجانب  پيش  پرداخت را طي چند قسط به شرح بند : 3تبصره

و اينجانغب صغرفا حغق     ياينصورت درخواست خريد اينجانب از در ه اعتبار ساقط و كان لم يكن تلقغ  درعدم پرداخت بانك گردد  شركت حق دارد راسا و يكطرفه درخواست خريد حاضر را منفسخ نموده كه 

 .به حساب شركت را خواهم داشت و نسبت به و ه مازاد بر اصل هيچ حقي نخواهم داشت يريزمطالبه اصل و وه وا

توسط اينجانب پرداخت مي گردد لحاظ  فوقدر قيمت خودرو كه به شرح ساير هزينه هاي شماره گذاري  هزينه بيمه شخص ثالث و هزينه بيمه بدنه يكساله خودرو به نفع شركت، ، : ماليات بر ارزش افزوده 2تبصره

 .شده است
  " بانك همان نزد شركت  اري حساب به واريز  هت شركت حساب طر. 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

انب از بابت 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 مسئوليت اينج واريز نمايم و از حسابهاي  اري شركت

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

ميباشم، درج  مت هدحساب شركت م تبر ميباشد ولذا  هپس از تائيد امور مالي شركت مبني بر واريز و ه ب"فوق بر اساس اطالعات اعالمي اينجانب تكميل گرديده است ومبال  پرداختي صرفا مندر ات:  1تبصره 

حساب اشخاص ثالث بحتي عامليت مجاز. تحت هر عنوان مو ب بي اعتباري اين درخواست گرديده وت هد ومسئوليتي را متو ه  هاد ديگر اعم از چك يا حواله بانكي اشتباه ويا واريز بمشخصات هر گونه اسن

 شركت نمي نمايد.

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

حوادث پغيش  "خصوصروز  كاري از موعد مقرر در ماده دو  باشد و با رعايت ماده چهارده اين درخواست در  31تبصره: درصورت تأخير در تحويل خودرو، و چنانچه اين تاخير ناشي از قصور شركت و بيش از 

خسارت  نزد شركت ب نوان ريال در ازاي هر يكصد هزار ريال سپرده اينجانب 15،  در صورت تقاضاي اينجانب در هنگام تحويل خودروي درخواستي و موافقت شركت، روزانه مبل  "بيني نشده و فورس ماژور

 پرداخت خواهد شد..  محاسبه و به اينجانب خودروي مورد تقاضابودن تحويل اعالم كتبي شركت در خصوص آماده تاريخ تاخير در تحويل خودرو  از  موعد مقرر در ماده  دو  اين فرم درخواست تا 

نسبت به پرداخت باقيمانده قيمت قط ي خغودرو مطغابق      ممت هد مي باش اينجانباين فرم درخواست توسط شركت،  وددر صورت اعالم  آماده بودن خودرو  هت تحويل پيش از موعد مندرج در ماده   -1ماده 

 .مدر و ه شركت اقدام و خودروي خود را تحويل گير "يك"ماده 

................................................................. خواهد بغود و در هغر صغورت اطغالر دارم كغه      1................................................. 2. ..................................................3بترتيب  اولويت انتخاب رنگ خودروي اينجانب  -1ماده 

 ت ، تحويل خودرو با رنگ انتخابي در هنگام ثبت نام بستگي به امكانات و مو ودي خودرو در زمان تحويل خواهد داش

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

 توسط شركت پرداخت مي گردد .  

 در يمسئوليت گونه 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 برخال. مقررات شركت بوده و  -6ماده   

   مينمايد سلب خود از را مهم اين

ارسال شود ، ابالغ شغده تلقغي و در كليغه     اساس تلفن و آدرس اعالم شده در اين فرم انجام مي گردد و هرگونه مكاتبه اي كه از طر. 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 اطالر شركت رسانيده و رسي مرا ع داراي اعتبار خواهد بود ، بنابراين مت هد مي

شركت در خصوص آماده تحويل بودن خودروبه آدرس مندرج در   از اعالم كتبي كاري   روز 7به فاصله    هت تحويل خودروي درخواستي خود در محل تحويل اينجانبدر صورت عدم مرا  ه و حضور  -8ماده 

هر ادعاي  و خواهد بود واريزي   در هنگام مرا  ه صرفاً استرداد و ه پيش پرداخت اينجانبدرخواست بصورت يكطرفه اقدام و در اينصورت ت هد شركت نسبت به اين اين فرم، شركت مي تواند نسبت به ابطال 

 .باشد نميقابل پذيرش  اينجانبديگري از طر. 

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

 راهنمغايي و   موظف به رعايت آن بوده و راساً داليل احراز سكونت خود ر ا براي شهر مورد نظر  هت شماره گذاري مطا بق آيين نامه اداره رعايت مقررات مربوط به شماره گذاري الزامي است و اينجانب -35ماده 

 نمايم. رانندگي به مراكز شماره گذاري ارائه مي

باشم حداكثر ظر. مدت  چهل و هشت ساعت نسبت به شماره گذاري خودرو اقدام نمايم و   در غير ايغن   با تو ه به اينكه دستورال مل شماره گذاري خودروها داراي تاريخ انقضاء مي باشد ، موظف مي  -33ماده 

 ره گذاري بر عهده اينجانب خواهد بود.صورت مسئوليت عدم انجام شما

صادر خواهد گرديد ، لذا مشخصات كامل و آدرس دقيق محل سكونت ،  كد ملي و كد پستي ده رقمي مندرج در صدر اين درخواسغت مغورد تائيغد و     با تو ه به اينكه اسناد شماره گذاري بنام اينجانب -32ماده 

 باشد. قبول اينجانب مي

 نام و امضا و مهر عامل:                   محل امضاء متقاضي:                                                                                                             

 

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

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

 



و محور ماشين حسب لزوم، انتقال و ه پرداختي اينجانب از طغر.   ،  يلران موتوران موتور، اطلس خودروبا تو ه به احتمال تحويل خودرو درخواستي اينجانب از محل مو ودي يكي از شركتهاي آس -31ماده 

 به هر يك از شركتهاي مذكور بالمانع مي باشد .   يلران موتورشركت 

بخصوص منغع واردات خغودرو و    يوانين و مقررات و ضوابط و شرايط توسط ارگانهاي ذيربط دولتتأثير موارد و حوادث پيش بيني نشده و يا فورس ماژور و همچنين تغييرات و تأخيرات ناشي از تغيير ق -31ماده 

شغماره  اسغناد   خودروي موضور اين درخواست تأثير داشته اسغت و همچنغين  ت يين قيمت فروش و تغيير در نر. ارز رسمي و يا آزاد تا تاريخ تحويل خودرو كه در  كشور گمركات از خودرو صيعدم امكان ترخ

 باشد. گذاري آن مورد قبول اينجانب مي

قيمت خودرو اعم از هم ارز ريالي خودروي وارداتي و هزينه هاي حقوق و عوارض گمركي و ديون دولتي ، هزينه هاي شمغغاره گغذاري ، بيمغه    ت يين با تو ه به اينكه كليه هزينه هاي محاسبه شده در  -31ماده 

رو  نسغبت بغه تغاريخ ايغن     ير هزينه هاي  مت لقه در تاريغخ اين درخواست خريد مي باشد ، بديهي است هرگونه افزايش در هزينه هاي  مورد اشاره در تاريخ تحويل خغود شخص ثالث ، به خصوص نر. ارز و سا

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

آخرين قسط بدهي خغود بغه    باشم كه خودرو مورد تقاضا از تاريخ تحويل در قبال كليه اقساط خودرو و خسارات مت لقه در رهن كامل شركت بوده و مت هد هستم تا پرداخت ياينجانب آگاه و مطلع م  -36ماده 

اً تحت هيچ عنوان و شرايطي اعم از فروش قسطي يا قط ي يا م اوضه، رهني و يا وكالتي و غيره به شغخص يغا   شركت و همچنين پرداخت خسارات مت لقه و تسويه حساب كامل ،خودروي مذكور را عيناً و منف ت

محض درخواسغت شغركت   فسخ نموده و خودرو مورد م امله را مسترد دارد واينجانب به  يكطرفهدر صورت تخلف اينجانب در خصوص مورد، شركت حق دارد كه م امله فيمابين را   ،اشخاص ثالثي واگذار ننمايم

و ساقط مينمايم و همچنين شركت مجاز خواهد بود كه خودرو مسغترد  ملزم به استرداد آن خواهم بود و آن مقدار از ثمن م امله كه پرداخت گرديده صلحاً مت لق به شركت بوده و حق استرداد آنرا از خود سلب 

بنفع خود دريافت دارد و نيز عدم استرداد خودرو از طر. اينجانب مصداق خيانت در امانت را داشته و كليه عواقب و مسغئوليت هغاي كيفغري و    شده را به هر شخصي كه ميخواهد بفروش رسانيده و قيمت آنرا 

 حقوقي آن ب هده اينجانب خواهد بود.

رح چكهاي تحويل شده به شركت پرداخت نمايم.  عدم پرداخغت هريغك از چكهغاي اقسغاطي     نجانب مت هد و ملتزم مي گردم  كه كليه اقساط قيمت خودرو را در رأس موعد مقرر بشيبدينوسيله ا :3تبصره 

 ه مابقي چكهاي اقساطي سررسيد نشغده  گرديغده  و   مرقوم در سررسيد مقرر كه گواهي عدم پرداخت صادره از بانك محال عليه مالك تشخيص آن خواهد بود، مو ب حال شدن ذمه اينجانب  نسبت به و

و احداً اقدام نمايد   "ده بطور يكجا و دف تاد بدون اخذ گواهي عدم پرداخت از بانك محال عليه در خصوص مابقي چكهاي اقساطي نسبت به مطالبه و وصول و وه كليه چكهاي اقساطي باقيمانشركت  حق دار

كه بدون هيچگونه عذري نسبت به پرداخت و وه كليه چكهاي اقساطي بطور يكجا و كليه خسارات قانوني  و كليه خسارات وارده را نيز از طريق مرا ع قضايي مطالبه و وصول نمايد و اينجانب مكلف ميباشم

 اعم از خسارت تاًخير تأديه و غيره به شركت اقدام نمايم  و حق هر گونه ادعايي را تحت هر عنوان از خود سلب و ساقط نمودم .

  81را بغه ماخغذ   دليلي در موعد مقرر و سررسيد آن پرداخت ننمايم، مت هد و ملتزم مي باشم عالوه بر اصل دين، خسارت عدم انجام ت هد بو ه التزام. چنانچه و ه هريك از اقساط م ينه را به هر  :2تبصره 

مندرج در قرارداد نيازي به طرح دعوي در مرا غع قضغايي نداشغته و     مطالبه و ه التزام شركت پرداخت نمايم.ريال در ازاي هر يكصد هزار ريال بابت هر روز تاخير بر اساس مبل  مندرج در هر فقره چك به 

 صر. مطالبه شركت  هت وصول اين خسارت از اينجانب كافي خواهد بود.

چكها و خسارت تأخير تأديه آن ناچغار بغه طغرح    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 

 دعوي در مرا ع قضايي گردد،  بران كليه هزينه ها اعم از هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل و غيره ...  بر عهده اينجانب خواهد بود .

لي آن، ششدانگ خودرو مورد تقاضا و همچنين كليه امغوال بالم غارض اينجانغب، تضغمين پرداخغت      از بابت وثيقه و تضمين پرداخت باقيمانده ثمن و و وه چكهاي اقساطي و كليه خسارات احتما :1تبصره 

 باقيمانده ثمن بميزان فوق الذكر و كليه خسارات احتمالي آن اعم از خسارات تأخير تأديه و غيره ميباشد .

مغدارك الزم  هت فغك رهن خغغودرو تسغليم    اينجانب درخواست باتا پغايغان پرداخت آخرين قسط، در رهن شركت مي باشد، و پس از وصول آخغرين قسط توسط شركت  اينجانب خودروي  :-1 تبصره

 .مبا ارائه آن به اداره راهنمايي و رانندگي  هت فك رهن خودرو اقدام نمايكه  ميگردد  اينجانب

ريداري شده، امكان خروج خودرو بغه  ودروي خريداري شده تا پايان دوره اقساط در رهن شركت باقي مي ماند، اينجانب با اطالر كامل، اقرار مي نمايم تا زمان فك رهن خودروي خبا تو ه به اينكه خ:6تبصره 

 ندارم. هر نحو ممكن از كشور مجاز نبوده و در اين خصوص هيچگونه ادعايي

بطال آن و تغيير شركت بيمه گر 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 موضور اين  -7تبصره 

 مستلزم تسويه كامل اقساط باقيمانده توسط متقاضي خواهد بود.

كه شركت  هم زمان با اين ثبت نام ليست اقالم آپشن ها را به  شرح ذيغل بغه اينجانغب  ابغالغ      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 روز ثبت نام،ما به التفاوت قيمت قط ي نهايي خودرو تحويلي از با مشخصات قيد شده در  در زمان تحويل،  و در صورت مغايرت آن مينمايد 

 برگشت و يا دريافت مي باشد.

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

مت لق حق غير قرار گيرد درخواست خريد خودرو  منفسخ و مغن  ميغع  هغات از     "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 ه اعتبار ساقط بوده و شركت در قبال متقاضي هيچ ت هدي نداشته و اينجانب نيز ح

د مذكور،شركت از بابغت گغارانتي خغودرو هغيچ ت هغد و      در 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 

 رد.مسئوليتي در قبال اينجانب ندا

خودرو اقدام نمودم و كليغه مغوارد مرقغوم در ايغن فغرم       اينجانب با علم و اطالر كامل از مفاد قانون حمايت از حقوق مصر. كنندگان خودرو وآيين نامه ا رايي آن با امضاء اين فرم درخواست خريد  -25ماده 

 درخواست مورد تاييد و قبول اينجانب ميباشد.

 درخواسغت  نيغ ، 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 شنامهفرم تكميل شده پرس -23ماده 

 .گردديمتلقي  م تبرخريد 

اين فرم  و  ثبت آن در سيستم مكغانيزه   "3 "مطابق مادهتوسط اينجانب واريز پيش پرداخت به حساب شركت و تكميل پرونده خودرو  ميباشد و پس از  اقساطياين فرم صرفاً،  برگ درخواست خريد  -22ماده 

 موتغور   يلغران   نوان خريدار و شغركت  آن توسط مدير فروش شركت، م تبر گرديده و كليه شرايط و  مفاد آن  براي اينجانب ب  و امضاءو دريافت شماره ثبت درخواست شركت و امضاء اينجانب و عامليت مجاز 

   .ت هد آور و الزم اال را خواهد بود

سغايت  نشغاني  و يغا از طريغق    18611555 به شماره تلفغن  در تهران موتور  يلران شركت امور مشتريان شماره كارت ملي خود و از طريق  تماس تلفني  با واحد  باشمكه بر اساس  اينجانب موظف مي-21ماده 

 .گردمخود را  ويا درخواست  ثبت شماره از چگونگي ثبت درخواست خريد خود در سيستم مكانيزه شركت  اطمينان حاصل نموده و   www.geelran.com شركت به آدرس: اينترنتي

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

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

 نمودم. 

  ي : نام و  امضاء متقاض                                                                                            ----/--/--تاريخ:                     

 موتور  يلران شركت 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 موتور  يلران  شركت

             

 بسهامي خاص. موتور  يلران شركت به همراه مهر مدير فروش  مضاءا نام و                                                                             ----/--/--تاريخ:                  

http://www.geelran.com/

