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 14010402 )مشتری نهایی( پیلسان شرکتفروش طرح 

 با سالم 

شنبه یکروز تـا  00:9ساعت  11/04/1401مورخ شنبه از روز  قیمت قطعیبا تعدادی از محصوالت مجتمع صنعتی پیلسان شرایط ثبت نام 

 گردد.ظرفیت به شرح جدول ذیل و با شرایط اعالم شده ارائه می یا تا زمان تکمیلو  15:00 ساعت 12/04/1401مورخ 

 باشد.به آدرس ذیل قابل انجام می نام صرفًا به صورت اینترنتی و از طریق پرتال جامع ایرانی کارثبت

http://Pilsan.iranecar.com 
 

 

 ریال می باشدلغ به مبا

 

 FOXمحور  –الستیک ایرانی  – EBSکمپرسی( : سیستم ترمز -کفی-هغمشخصات فنی تریلر )تی

 

 قواعد و ضوابط بخشنامه: ❖

 .انجام می شود  در محل عاملیتیا و  مذکور درسآنام از طریق ثبت  .1

 میسر نمی باشد تیعامل یشناسه مل ایو  یمل روش فروش امکان ثبت نام با کد نیدر ا .2

نام، از  های بانکی دارای سقف پرداخت باشند، الزم است تا پیش از اقدام به ثبت با توجه به اینکه احتمال دارد برخی از کارت .3

 باشد.پذیر می افزایش سقف پرداخت کارت بانکی خود اطمینان حاصل نمایید. واریز وجه در یک تراکنش امکان

  باشدمین پذیر امکان به هیچ عنوان غیر به صلحفروش  روش این در .4

 . اطالع رسانی می گردد ت متعاقباعاملیفروش هر سهمیه  .5

 این روش فروش فاقد سود مشارکت می باشد. .6

 به هیچ عنوان امکانپذیر خرید شرایط تغییرشده و  خریداری تریلر نوع تغییر عاملیت، تغییر رنگ، تغییر امکان نام، ثبت از پس .7

 .باشدنمی

 رنگ قابل عرضه تحویلموعد  مدل مبلغ واریزی نوع محصول

 مطابق رنگ بندی شرکت 1401 مرداد 1401 7.150.672.900 دیسکی -تریلر تیغه سه محور کانتینربر 

 مطابق رنگ بندی شرکت 1401 مرداد 1401 8.252.662.900 دیسکی - 12.60تریلر کفی سه محور 

 مطابق رنگ بندی شرکت 1401 مرداد 1401 10.115.472.900 دیسکی -متر مکعبی سه محور   33تریلر کمپرسی 

 مطابق رنگ بندی شرکت 1401 مرداد 1401 9.456.022.900 کاسه ای -متر مکعبی سه محور   33تریلر کمپرسی 
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از واریز وجه و ثبت نام،  روز کاری پس 4حداکثر  ش توسط عاملیتارائه فرم مشخصات به واحد فرودر صورت عدم تکمیل و  .8

 باشد.درخواست به منزله انصراف از خرید تلقی شده و شرکت مختار به عودت وجه به حساب مبدا )واریز کننده( می

، ناقص و یا فاقد صحت باشد و یا به هر دلیلی وجوه پرداختی به در فرم ثبت اطالعات متقاضیاندر صورتیکه اطالعات وارد شده  .9

صنعتی  عمجتممنعقد نشده و  صنعتی پیلسان عمجتماساسا قراردادی بین متقاضی و صورت کامل و مطابق بخشنامه نباشد، 

 .وجه به حساب مبدا خواهد بود به متقاضی ندارد و مجاز به عودت تریلرتعهدی در خصوص واگذاری  پیلسان

نسبت به تحویل مدارک خود به صورت کامل  می بایست، و واریز وجه ثبت نامنام در سایت فروش اینترنتی  متقاضیان پس از ثبت .10

از تطابق اطالعات ثبت شده خریدار با  پس بایدنمایند و عاملیت میاقدام های شرکت نامه ها و آیینو صحیح مطابق دستورالعمل

اقدام  شرکت فروشواحد نسبت به ارسال پرونده کامل به  متقاضینام ثبتاز تاریخ واریز وجه و روز کاری  4حداکثر  ،اصل مدارک

اد بوده و شرکت از ترتیب اثر دادن به آن دبه هر علتی که باشد، به منزله فسخ قرار، شرایط مذکورنماید. در صورت عدم رعایت 

 د.وخودداری خواهد نم

وجوه پرداختی در زمان ثبت را صرفا از آدرس کلیه بایست گردد که میبه موجب این روش ثبت نام، متقاضی مطلع و آگاه می .11

و صرفا به صورت اینترنتی در وجه شرکت پیلسان واریز زمان اعالم شده در جدول فوق مطابق  کار( پرتال جامع ایرانی)اینترنتی 

ایت این موضوع، بیعی فی مابین طرفین منعقد نشده و در نتیجه شرکت هیچگونه مسئولیتی نماید. بدیهی است در صورت عدم رع

 در قبال متقاضی نخواهد داشت.

. لذا عاملیت حق دریافت هیچگونه وجه یا امتیازی را ممنوع می باشدبه عاملیت  متقاضیپرداخت هرگونه وجه یا امتیازی توسط  .12

از هر یک از موارد مذکور هیچگونه تعهدی برای شرکت ایجاد نشده و کلیه مسئولیت  ندارد. در صورت تخلف عاملیت متقاضیاز 

 ها و عواقب آن بر عهده پرداخت کننده و عاملیت است.

و غیره برعهده خریدار خواهد  تریلرپرداخت هر گونه هزینه ناشی از قصور یا تقصیر خریدار به تشخیص شرکت مانند اصالح سند  .13

، پارکینگ و غیره یم سند واگذاری یا فسخ )انصراف(بود. ارائه خدمات جانبی فروش نظیر اصالح مغایرت شماره گذاری و سند، تنظ

 باشد.های شرکت میمنوط به پرداخت وجه توسط خریدار مطابق بخشنامه

 و نام ثبت اولویت اساس بر پرداخت مستندات ارائه و شده اعالم جوهو کامل واریز و مدارک بودن کامل به منوط تریلر تخصیص .14

 بود. خواهد وجه واریز

ایرت اطالعات خریدار ، مسئولیت هزینه های رفع اشتباه ، اصالح آن و همچنین تاخیرات ناشی از آن بر عهده خریدار غدر صورت م .15

 می باشد

اطمینان حاصل  تریلرنام پس فروش می بایست در صورت تمایل به انصراف، حتماً از عدم تخصیص خریدار در این روش ثبت  .16

در صورت انصراف خریدار و صرفاً گذشت بیش از یک ماه از زمان نماید، در غیر اینصورت مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود. 

بر اساس دستورالعمل و نظامات آیین نامه اجرایی قانون حمایت ساالنه(  %13نام و واریز وجه، سود انصراف )در این بخشنامه  ثبت

 20هیات وزیران تعیین شده و ظرف  28/01/95هـ مورخ 51681ت/7415نامه شماره  از مصرف کنندگان خودرو موضوع تصویب

 به خریدار قابل ارائه خواهد شدپس از دریافت فرم انصراف روز کاری 

پذیرد و هیچ گونه مسئولیتی توسط واحد شماره گذاری پلیس راهور ناجا انجام میهوشمند ارت شناسنامه مالکیت، ک ر و تحویلصدو .17

 باشد.متوجه شرکت نمی

 تحویل داده نخواهد شد. پالک به عاملیت و یا متقاضیبه هیچ وجه بدون  تریلر .18

 مراجعه نماید. WWW.PILSANCO.COM سایت اینترنتی  مجاز، به های عاملیت بیشتر از اطالعات کسب جهت تواند متقاضی می .19
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 و دریافت به نسبت ،تریلر بودن تحویل آماده بر مبنیعاملیت، /  شرکت اعالم از پس کاری روز 3 ظرف حداکثر می باید متقاضی .20

 به را تریلر تواندنماینده خریدار محسوب و می شرکت مذکور، مهلت شدن سپری از پس. نماید اقدام تحویل، محل از آن خروج

 دیدگی آسیب هرگونه مسئولیت. است خریدار عهده بر حمل و بارگیری نگهداری، هایهزینه کلیه و نموده منتقل عمومی پارکینگ

 خریدار عمومی، پارکینگ به انتقال عدم صورت در. است خریدار عهده بر غیره، و توقف حمل، از ناشی تریلر به وارده خسارت و

 روز 30 شدن سپری صورت در. بود خواهد شرکت سوی از ابالغی بخشنامه مطابق نقل و حمل و پارکینگ هزینه پرداخت به ملزم

 از( الستیکی قطعات و تایر) تریلر قطعات از برخی خریدار، توسط آن دریافت عدم و تریلر بودن تحویل آماده اعالم زمان از کاری

 .داشت نخواهد مسئولیتی آن قبال در شرکت و شده خارج گارانتی شمول

قابـل   WWW.PILSANCO.COM بـه نشـانی مجتمـع صـنعتی پیلسـاناز طریـق سـایت  تریلـر تجهیـزاتسـایر  مشخصـات فنـی و .21

 می باشد. رویت

مالک ـ که در زمان تنظیم توافق نامه مشخص گردیده ـ مورد تقاضا  تریلرمنطبق با تیپ  تریلر تجهیزاتو سایر ظاهری مشخصات  .22

 ،تحویلی با کاتالوگ ها و بروشورها و آگهی های منتشره تریلرخواهد بود و هر گونه مغایرت احتمالی مشخصات  تریلرتحویل 

 .کندمی اسقاط و سلب خود از را معارضی ادعای هرگونه طرح خریدار. کندتعهدی برای شرکت ایجاد نمی

 این اجرای ارز، قیمت افزایش تحریم، نشده، بینی پیش یا و غیرمترقبه حوادث وقوع و( قهریه عوامل) ماژور فورس وقوع صورت در .23

 صورت در. شد خواهد جایگزین شرکت، مصوب قیمت به تولیدی هایتریلر سایر از طرفین موافقت صورت در و شده معلق قرارداد

 قرارداد فسخ به مجاز تنهایی به طرفین از یک هر ماه، سه از بیش مدت برای فوق موارد از یک هر ادامه و طرفین توافق حصول عدم

 .گرددمی مسترد خریدار به قرارداد این در شده ذکر شرایط رعایت با انصراف سود لحاظ با پرداختی وجوه و بوده

ــا پولشــویی .24 ــارزه ب ــانون مب ــه ق ــه ب ــا توج ــورای اســالمی و آیین 02/11/1386مصــوب  ب ــس ش ــتورالعملمجل ــه و دس های نام

ــاد شــده و آیین ــانون ی ــت ق ــد، ضــمن رعای ــدار معتهــد و ملتــزم گردی ــی آن و ســایر اجرایــی آن، بدینوســیله، خری نامــه اجرای

یـد بـه اشـخاص مقررات مربوطه، از هرگونه اقدامی کـه منجـر بـه پولشـویی گـردد، خـودداری نمـوده و همچنـین متعهـد گرد

ها و خـدمات بـانکی و ابزارهــای بانکـداری الکترونیـک خـود را ندهـد و همچنـین اعـالم نمــود ثالـ  اجـازه اسـتفاده از حسـاب

 اطالعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات می باشد.

 کند.نمیاین روش فروش بدون حصول تمامی شرایط مندرج، فاقد اعتبار بوده و تعهدی برای شرکت ایجاد  .25

 : و تشکیل پرونده نام ثبت جهت مدارک مورد نیاز

 .)در صورت وجود توضیحات( صفحه توضیحات و خریدارشناسنامه کارت ملی، واضح و خوانا از پشت و رو  کپی -1

 مجتمع صنعتی پیلسانو اطالعیه های صادر شده از  مطابق با بخشنامه راهور ناجامی بایست سکونت محل مدارک احراز  -2

 .باشد

 انگشت اثر و امضاء اخذ همچنین پذیرد صورت یتعامل حضور در خریدار توسطدرخواست خرید می بایست  تایید و تکمیل -3

 . است الزامی عامل امضاء و درخواست خرید ذیل در خریدار

 

 

 ا تشکرب
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