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برای مشاهده کاتالوگ و لیست عاملیت ها کد ذیل را اسکن نمایید:

ارجاع به سامانه فروش گروه بهمن
شرایط پیش ثبتنام طرح فروش نقدی خودروی دیگنیتی پرایم به صورت آنالین و از طریق فرایند قرعهکشی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو
به آدرس  https://sale.iranecar.comاز روز شنبه مورخ  1401/04/25ساعت  17الی روز سهشنبه مورخ  1401/04/28ساعت  17به شرح
جدول فوق ارائه میگردد.
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قواعد و ضوابط ثبتنام:
➢ شرایط اعالم شده از سوی وزارت صمت در خصوص متقاضیان ثبت نام برای این روش فروش اعمال خواهد شد.
➢ انطباق هـم زمان کـارت ملی ،گـواهینامه ،حسـاب بـانکی و شماره تلفن همراه درج شده به نام شخص متقاضی برای ثبتنام الزامی می باشد.
➢ هر کدملی /شناسه ملی مجاز به ثبتنام یکدستگاه از این بخشنامه به شرط عدم خرید خودرو از سایر خودروسازان طی 48ماه گذشته می باشد.
➢ امکان پیش ثبتنام ،صرفاً برای افراد باالی  18سال و دارای گواهینامه معتبر ،مجاز است.
➢ نداشتن پالک فعال انتظامی جهت پیش ثبت نام متقاضیان الزامی می باشد.
➢ پیش ثبتنام به صورت آنالین و از طریق آدرس ذکر شده انجام میشود و پس از انجام قرعه کشی ،سایر مراحل (تشکیل پرونده ،تحویل خودرو  ،مدارک و )...
جهت منتخبین ،در عاملیت انتخاب شده صورت میپذیرد.
➢ واگذاری حقوق قراردادی و خودرو به غیر (صلح) امکانپذیر نمیباشد.
➢ با توجه به احتمال محدودیت سقف برداشت برخی از کارتهای بانکی ،الزم است تا پیش از اقدام به ثبتنام ،از میزان سقف برداشت اینترنتی کارت بانکی
اطمینان حاصل فرمایید .واریز وجه خودرو صرفاً در یک تراکنش امکانپذیر میباشد.

تلفن سازمان فروش 021-48027 :
www.bahman.ir
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