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با ترتيب پرداخت  ريالنقدي  .........به قيمت...مدل سال.... يك دستگاه خودروي................................ خريد اينجانب با آگاهي كامل و قبول شرايط اين فرم، متقاضي
 باشم. مياين درخواست  "11 "و "11"با لحاظ مواد و  1مندرج در ماده 

 نحوه پرداخت -1ماده 

كرل  ريرال از بابرت   ..........................................................................................................................................ريال به حررو............. ...................................در هنگام ثبت نام مبلغ )به عدد( (1-1

........ ....................صرادره از بانرك هراي   ............................... ..................... و...................................و ...............................................پري  پرداخرت  ري حوالره برانكي شرماره هراي       قيمت/ 

فقرط در وهره   ) و................................و.....................و.......................مرور.................  ................................ و...........................و............. .................شعبه....... .................... و................................و

...................... ................شماره -/2ال و ير............. .......................به مبلغ........... ....بانك........صادره از  ....................................................... مور...شماره..... -/1 چكهايفقره  ............شركت( و

برره .......................بانررك.....صررادره از  .....................مررور. ....................................شررماره -/3ل اير ر ..................................برره مبلررغ .................بانررك.......صررادره از .......... ................مرور. 

 .نمايم ميم يز و تسلي( وارشركتال )فقط در وهه ير.................... ....................مبلغ

قبل  و هدبونجانب يد قبول اناً موريع كهاعالم خواهد شد از سوي شركت  پي  از تحويل خودروپانزده روز كه  ميباشد ريال............................................به مبلغالباقي قيمت خودرو  (1-2

 .)فقط در وهه شركت( پرداخت خواهم نمود نجانب به شركتيل خودرو توسط اياز تحو

به شركت در راس موعد مقرر پرداخت نشرده و   يتسليم يوهه چكها ينمايم، چنانچه به هر دليلپرداخت  1-1در صورتيكه اينجانب پي  پرداخت را  ي چند قسط به شرح بند  1تبصره

اينصورت درخواست خريد اينجانب از درهه اعتبار ساقط و  درو يكطرفه درخواست خريد حاضر را منفسخ نموده كه  عدم پرداخت بانك گردد شركت حق دارد راساً يمنجر به صدور گواه

 .و نسبت به وهه مازاد بر اصل هيچ حقي نخواهم داشتبه حساب شركت را خواهم داشت  يو اينجانب صرفا حق مطالبه اصل وهوه واريز يكان لم يكن تلق

 لحاظ شده است. مي گرددماليات بر ارزش افزوده، هزينه بيمه شخص ثالث و ساير هزينه هاي شماره گذاري در قيمت نقدي خودرو كه به شرح فوق توسط اينجانب پرداخت  2تبصره

يكي از بانكهاي  ر. حساب شركت ههت واريز به حساب هراري  "را بصورت حواله بانكي در وهه ( اينجانب آگاه و مطلع مي باشم كه مي بايستي وهوه پرداختي خود به شركت 3تبصره

باشم و پرداخت وهوه مذكور به هر شخص و يا حساب بانكي شرخص ديگرري ريرر از    واريز نمايم و از حسابهاي هاري شركت نزد سيستم بانكي كشور مطلع مي   "شركت نزد همان بانك

اشخاص ديگر،  وهوه تاديه شده بنام يا به حساب شركت مرقوم, رافع مسئوليت اينجانب از بابت پرداخت وهه قيمت خودرو مورد درخواست در قبال شركت نبوده و شركت مذكور از بابت

 گردد.مابين اينجانب و شركت ايجاد نميفي و هيچ رابطه حقوقي  ال اينجانب نخواهد داشتهيچگونه مسئوليت و تعهدي در قب

 طلرع پس از تأييد امور مالي شركت مبني بر واريز وهه به حساب شركت معتبر مي باشد و لذا م مندرهات فوق بر اساس ا العات اعالمي اينجانب تكميل گرديده است و مبالغ پرداختي صرفاً( 1تبصره

عنوان موهب بي اعتباري ايرن درخواسرت گرديرده و    ميباشم، درج مشخصات هر گونه اسناد ديگر اعم از چك يا حواله بانكي اشتباه و يا واريز به حساب اشخاص ثالث )حتي عامليت مجاز( تحت هر 

 تعهد و مسئوليتي را متوهه شركت نمي نمايد.

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

ايرن درخواسرت    "11"باشرد و برا رعايرت مراده     "2"مراده مقررر در  موعرد  از كراري  روز   11  و بري  از ناشي از قصرور شرركت    تأخير و چنانچه اين ير در تحويل خودرواخت در صورت)تبصره 

 ريال در ازاي هر يكصد هرزار ريرال سرهرده    ، روزانه مبلغ ل خودروي درخواستي و موافقت شركتتحوي در هنگام اينجانبدر صورت تقاضاي ، "حوادث پي  بيني نشده و فورس ماژور"خصوصدر

خرودروي مرورد   برودن  تحويل آماده  در خصوص شركت ياعالم كتبتا تاريخ  درخواستاين فرم  "2"مادهخسارت تأخير در تحويل خودرو از موعد مقرر در  بعنوان نزد شركت اينجانب پي  پرداخت

 .پرداخت خواهد شد اينجانبتقاضا محاسبه و به 

نسربت بره پرداخرت     ممتعهد مي باش اينجانباين فرم درخواست توسط شركت،  "2"در صورت اعالم آماده بودن خودرو ههت تحويل پي  از موعد مندرج در ماده -3ماده 

 .مدر وهه شركت اقدام و خودروي خود را تحويل گير "1" ماده قطعي خودرو مطابق باقيمانده قيمت

............ خواهد بود و ..................................................(3..........................................................( ....2..............................................(..........1بترتيب  اينجانباولويت انتخاب رنگ خودروي  -1ماده 

 .در هر صورت ا الع دارم كه تحويل خودرو با رنگ انتخابي در هنگام ثبت نام بستگي به امكانات و موهودي خودرو در زمان تحويل خواهد داشت

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

 توسط شركت پرداخت مي گردد.خودرو هزينه انتقال  نام،

بررخال. مقرررات شرركت     به عامليتاينجانب توسط عنوان  توسط شركت تأمين و پرداخت مي گردد. بنابراين پرداخت هرگونه وههي تحت هر      عامليت مجاز   حق الزحمه  -6ماده 

 .مسئوليتي متوهه شركت نخواهد بود و در صورت قصور اينجانب هيچگونهمي باشد  و رير مجازبوده 

ارسال شود، ابالغ اينجانب فرم انجام مي گردد و هرگونه مكاتبه اي كه از  ر. شركت به نشاني  تلفن و آدرس اعالم شده در ايناس بر اس اينجانبتمامي تماسها و مكاتبات با  -7ماده 

 .مدار تغيير آدرس و تلفن خود را كتباً به ا الع شركت رسانيده و رسيد دريافتباشم كه  يمتعهد مشده تلقي و در كليه مراهع داراي اعتبار خواهد بود، بنابراين 

 نام و امضا و مهر عامل مجاز:                                        امضاي متقاضي:                                                                                                                

 

 

 

در خصروص آمراده تحويرل برودن     شركت  از اعالم كتبيكاري  روز 7  ههت تحويل خودروي درخواستي خود در محل تحويل به فاصله اينجانبدر صورت عدم مراهعه و حضور  -8ماده 

صرفاً استرداد  ،در هنگام مراهعه اينجانبدرخواست بصورت يكطرفه اقدام و در اينصورت تعهد شركت نسبت به اين به آدرس مندرج در اين فرم، شركت مي تواند نسبت به ابطال خودرو 

 .باشد نميقابل پذيرش  اينجانبهر ادعاي ديگري از  ر.  و خواهد بود  يواريزوهه پي  پرداخت 



 ري باشد.فاصله زماني از تحويل خودرو تا ارائه اسنراد شماره گذاري و نصب پالك و تأخيرات و مسائل مربوط به آن بعهده شركت نمباشم كه  يمطلع م -9ماده 

راساً داليل احراز سكونت خود را براي شهر مورد نظر ههت شماره گذاري مطابق آيين به رعايت آن بوده و موظف اينجانب الزامي است و قررات مربوط به شماره گذاري رعايت م -11ماده 

 .منماي يمنامه اداره راهنمايي و رانندگي به مراكز شماره گذاري ارائه 

م و ساعت نسبت به شماره گذاري خودرو اقدام نماي 18حداكثر ظر. مدت  باشم يموظف مبا توهه به اينكه دستورالعمل شماره گذاري خودروها داراي تاريخ انقضاء مي باشد،  -11ماده 

 خواهد بود. اينجانبدر رير اين صورت مسئوليت عدم انجام شماره گذاري بر عهده 

در صدر اين مندرج كد ملي و كد پستي ده رقمي ات كامل و آدرس دقيق محل سكونت، مشخص صادر خواهد گرديد، لذا اينجانببا توهه به اينكه اسناد شماره گذاري بنام  -12ماده 

 .باشد يمورد تائيد و قبول اينجانب مدرخواست 

و محور ماشين حسرب لرزوم، انتقرال وهره      ، هيلران موتوروهودي يكي از شركتهاي آسان موتور، ا لس خودروبا توهه به احتمال تحويل خودرو درخواستي اينجانب از محل م -13ماده 

 موتور به هر يك از شركتهاي مذكور بالمانع مي باشد. هيلرانپرداختي اينجانب از  ر. شركت 

سط ارگانهاي ذيربط دولتي بخصروص  تأثير موارد و حوادث پي  بيني نشده و يا فورس ماژور و همچنين تغييرات و تأخيرات ناشي از تغيير قوانين و مقررات و ضوابط و شرايط تو -11ماده 

 موضوع اين درخواسرت خودروي تعيين قيمت فروش  ويل خودرو كه در منع واردات خودرو و عدم امكان ترخيص خودرو از گمركات كشور و تغيير در نر. ارز رسمي و يا آزاد تا تاريخ تح

 تأثير داشته است و همچنين اسناد شماره گذاري آن مورد قبول اينجانب مي باشد.

عوارض گمركي و ديون دولتي، هزينره هراي    قيمت خودرو اعم از هم ارز ريالي خودروي وارداتي و هزينه هاي حقوق وتعيين با توهه به اينكه كليه هزينه هاي محاسبه شده در  -11ماده 

ورد اشاره در تاريخ م است هرگونه افزاي  در هزينه هاي خريد مي باشد، بديهي شمراره گذاري، بيمه شخص ثالث، به خصوص نر. ارز و ساير هزينه هاي متعلقه در تاريرخ اين درخواست

 مي باشد.به عهده اينجانب و مورد قبول ركت كه مطالبه خواهد گرديد، و اعالم شنسبت به تاريخ اين درخواست خريد، بنا به تشخيص تحويل خودرو 

شرح ذيرل   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 قطعي بوده كه شركت .-16ماده 

و يرا افرزاي    و در صورت مغايرت آن در زمان تحويل،  با مشخصات قيد شده در روز ثبت نام،ما به التفاوت قيمت قطعي نهايي خودرو تحويلي از بابرت كسرري     نمايدميابالغ  به اينجانب

 از  رفين قابل برگشت و يا دريافت مي باشد. بعضي از تجهيزات و آپشن ها

( سيسرتم مرديريت   7 صرندلي چرمري  (6هشداردهنده دنده عقب  (1(سيستم ضد سرقت 1سان رو. (3رينگ آلومينيوم (2  اتوماتيكگيربكس (1ليست اقالم  آپشنهاي فوق االشاره : 

 پيماي 

خريد خودرو منفسخ و من  ستحق رير قرار گيرد درخوامتعلق  الًآبهر  ريق يا به دستور مقام قانوني و به هر دليلي توقيف و م در صورتيكه وهوه پرداختي به شركت كالً يا هزئاً -ماده 

 .نداشته و نخواهد داشت هيچ تعهدي اينجانبهميع ههات از درهه اعتبار ساقط بوده و شركت در قبال 

شركت از بابرت گرارانتي    مذكور،در ظهر برگ گارانتي منعكس گرديده و از آن مطلع مي باشم و در موارد انتي خارج بوده همان است كه در مدت گارانتي، موارديكه از شمول گار -ماده 

 خودرو هيچ تعهد و مسئوليتي در قبال اينجانب ندارد.

آيين نامه اهرايي آن با امضاء اين فرم درخواست خريد خودرو, اقدام نمودم و كليه مروارد   اينجانب با علم و ا الع كامل از مفاد قانون حمايت از حقوق مصر. كنندگان خودرو و -ماده 

 باشد. ن فرم درخواست مورد تاييد و قبول اينجانب ميمرقوم در اي

  1و برا رعايرت مفراد تبصرره      1-1بنرد   مطرابق تكميل پرونده توسط اينجانرب   وبه حساب شركت پي  پرداخت  از واريزباشد و پس  مي خودرو  اين فرم صرفاً برگ درخواست

معتبر گرديده و كليره شررايط و مفراد     ،آن توسط مدير فروش شركت  امضاء عامليت مجاز وامضاء اينجانب و و  دريافت شماره ثبت درخواست شركت وثبت آن در سيستم مكانيزه  واين فرم  "1"ماده

 .عهد آور و الزم االهرا خواهد بودت موتور هيلرانآن براي اينجانب بعنوان خريدار و شركت 

يرا از  و  18611111 شرماره تلفرن   به موتور در تهران هيلرانتماس تلفني با واحد امور مشتريان شركت  شماره كارت ملي خود و از  ريق باشم كه بر اساس ياينجانب موظف م -21ماده 

خود درخواست وضعيت  مكانيزه شركت ا مينان حاصل نموده وخريد خود در سيستم  از چگونگي ثبت درخواست www.geelran.comسايت اينترنتي شركت به آدرس:  ينشان ريق 

 .مرا هويا گرد

 

با ا الع و آگاهي كامل از شرايط فوق، اين برگه را به دقت مطالعه كرده و با تاييد و قبول كليه مفراد و شررايط مقررر در آن     متقاضي خريد خودرو اينجانب 

چره كره در ايرن فررم درخواسرت درج      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:                                      

 هيلران موتورشركت محترم 

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

 گردد. مي

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

 .فوق الذكر موافقت داردمتقاضي  با درخواستموتور  هيلرانشركت 

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

http://www.geelran.com/

