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 روايران خود محترم مجاز نمايندگي هاي :به              

 1401آبان -پالس در بورس كاال 7S اطالعيه عرضه خودروي هايما موضوع:

 

 با سالم و احترام    

درنظر دارد  رساند، شركت ايران خودروهاي مجاز ميمحترم و نمايندگيبدينوسيله به اطالع عموم متقاضيان         

و را از طريق بورس كاال با  به رنگ مشكي پالس سفارشي 7Sهايما و  پالس به رنگ مشكي 7Sخودرو هايما عرضه 

 روزه و شرايط ذيل ارائه نمايد: 30موعد تحويل 

 :پالس به رنگ مشكي در بورس كاال  S7اطالعات تكميلي عرضه خودرو هايما 
 مشخصات ظاهري و فني محصول -الف

 230دور در دقيقه( / حداكثر گشتاور 5500)اسب بخار( ) 170توربوشارژ / حداكثر قدرت موتور  1800داراي موتور  +S7هايما 

سيستم كمك  /( EBDو ABS ) /  سيستم ترمز ضد قفل  5دور در دقيقه( /  استاندارد آاليندگي يورو  4500)نيوتن متر( )

( TCS( ، سيستم كنترل كشش )ESPسيستم كنترل پايداري الكتريكي ) /( HSAسيستم كمك در سربااليي ) /( BASترمز )

درجه براي سهولت در پارك / دوربين عقب /  360اينچ آلومينيومي / دوربين  17/ رينگ  ATدنده اتوماتيك  6گيربگس  /

( / آينه هاي جانبي برقي تاشونده گرمكن Keylessسنسور دنده عقب / كروز كنترل / دكمه روشن و خاموش و ورود بدون كليد)

حركته دستي گرمكن دار، صندلي عقب  4شاگرد  حركته برقي گرمكن دار و صندلي 8(/ صندلي راننده LEDدار داراي راهنما )

اينچي،  8تاشو دوتكه،روكش صندلي با تركيب چرم و پارچه به رنگ مشكي / سان روف برقي / مالتي مديا با صفحه نمايش لمسي 

ي باشد م (MFC)كنترلي روي فرمان اينچي، ميرور لينك / فرمان برقي با قابليت تنظيم ارتفاع و كليدهاي 8صفحه كليد لمسي 

. بديهي است هرگونه مغايرت احتمالي مشخصات خودروي تحويلي با كاتالوگ ها بخاطر ارتقا فني و مهندسي و ايمني و تغييرات 

 و الزامات جديد اعالمي توسط دستگاه اجرايي از جمله سازمان ملي استاندارد توسط شركت، مجاز خواهد بود.

 پالس سفارشي : 7Sو هايما مشخصات جك برقي درب صندوق عقب  براي  خودر
امكان مي دهد كه با زدن يك دكمه بر روي ريموت خودرو و يا كليد باز شدن شامل جك برقي درب صندوق عقب، به راننده 

و مجددا درب صندوق كند به صورت هوشمند باز يا با حركت پا در زير در صندوق، آن را در داخل خودرو تعبيه شده  صندوق كه

عالوه بر كيفيت مناسب اين آپشن، با نصب آن توسط گروه صنعتي ايران خودرو، خللي در  .بسته خواهد شد به صورت هوشمند

جهت محافظت از افراد و وسايل ميان درب و آنتي ترپ  گارانتي خودرو ايجاد نمي شود. ساير قابليت هاي اين آپشن عبارتند از:

برخورداري از سيستم هشدار ، Active Lockل سازي مجزاي صندوق قابليت باز شدن درب صندوق از طريق فعا ،اتاق خودرو

داراي قفل برقي وكيوم دار جهت باالبردن ضريب امنيت و اطمينان از قفل ، صوتي اعالم باز شدن و بسته شدن درب صندوق عقب

 .شدن صندوق عقب
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 شرايط گارانتي -ب 

  : زودتر فرا برسد()هركدام  كيلومتر 100.000سال يا  3 پايهگارانتي محصول 

 كيلومتر )هركدام زودتر فرا برسد( 100.000سال يا  5:  قواي محركه  

  كيلومتر كاركرد خودرو براي  1000از تاريخ تحويل ويا حداقل  ماه 5مشتري متعهد مي گردد حداكثر ظرف مدت

 در.خودرو ابطال مي گرددسرويس اوليه به نمايندگي شركت مراجعه نمايد. در صورت عدم رعايت موارد فوق، گارانتي 

 حقي هيچگونه و شده تلقي يافته خاتمه خودرو گارانتي دوره مشتري مراجعه عدم و شده تعيين مهلت انقضاي صورت

 بود نخواهد بابت اين از مشتري براي

 

  ج ( وظايف و تعهدات خريدار

هر كد ملي )خريداران حقيقي( صرفا مجاز به ثبت سفارش بر روي يكي از كدهاي عرضه شده در تاريخ عرضه و صرفا براي   -1

 يك دستگاه خودرو مي باشد. 

 .سال تمام را داشته باشند 18 سن ن بايد شرايطاخريدار -2

 .ارش نخواهند داشتاشخاصي كه پيش تر در عرضه هاي قبلي موفق به خريد خودرو شده اند امكان ثبت سف -3

در بورس كاال )حداكثر تا پايان مهلت مجاز تسويه در  هيهمزمان با تسو ستيبا يخريداران جهت ادامه مراحل خريد م -4

اقدام به ايجاد و تكميل   www.esale.ikco.irبورس كاال(، با مراجعه به سايت فروش اينترنتي ايران خودرو به نشاني : 

شود، ( اطالع رساني مييمتعلقات قانونهزينه هاي پروفايل شخصي نموده و در زمان مقرر كه طي پيامك)تكميل وجه 

هاي مجاز ايران خودرو، بيمه گر مورد نظر خود را از بين شركت يهايندگياز نما يكيخريدار مي بايست عالوه بر انتخاب 

اين رديف قرارداد در سايت ايران خودرو  يمتعلقات قانون يها نهيوجه هز زيانتخاب و نسبت به واربيمه گر فعال در سايت 

هاي بيمه و شماره  نهيبعالوه ساير هز بهاي نهايي خودرو بابت ماليات و عوارض قانونيدرصد 13 "به شرح زير اقدام نمايد : 

ساس مبلغ معامله محاسبه و توسط خريدار بايد پرداخت كه بر ا الير43.713.100گذاري و هزينه ثابت جمعا به مبلغ 

هزينه روز تقويمي پس از ارسال پيامك )تكميل وجه  5بديهي است در صورت عدم واريز هزينه هاي فوق حداكثر تا "شود 

 ( به نسبت زمان تاخير خريداردر واريز وجوه تكميلي زمان تحويل خودرو تغيير خواهد كرد. هاي متعلقات قانوني

روز تقويمي نسبت به 4، حداكثر طي تكميلي به صورت كامل و واريز وجوه خريدريدار موظف است پس از انجام مراحل خ -5

جا ( از سامانه سخا به نشاني فراتكميل مدارك شماره گذاري و دريافت برگه احراز سكونت ) طبق قوانين راهور 

https://sakha.epolice.ir  عدم  تحويل نمايد در صورت محل ثبت ناماقدام نموده فرم احراز سكونت را به نمايندگي

، تخصيص پالك به مشتري امكان پذير نيست و فرآيندتحويل خودرو تا تعيين تكليف احراز سكونت، دريافت احراز سكونت

در اين خصوص ل خودرو به همين نسبت تغيير خواهد كرد بديهي است در چنين شرايطي زمان تحويمتوقف مي گردد 

تعهد شركت به تخصيص و تحويل خودرو منوط به تداوم توليد عينا مطابق خودرو موضوع اطالعيه عرضه بوده و هيچ گونه 

ن طرح وجهي نيز تحت عنوان سود ديركرد، اجرت المثل، عدم النفع، خسارت و... به متقاضي خريدار تعلق نمي گيرد و ايشا

 .هرگونه ادعائي را در اين خصوص به هر شكل و صورتي كه باشد از خود سلب و اسقاط مي نمايد

https://sakha.epolice.ir/
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 72بايست ظرف فروشنده، مي و واريز وجوه تكميلي به صورت كامل در وجهخريداران پس از قطعيت خريد در بورس كاال  -6

نتخاب شده اقدام نمايد و مسئوليت تاخير از ساعت نسبت به تحويل مدارك خود به صورت كامل و صحيح به نمايندگي ا

اين محل به عهده خريدار بوده و فروشنده مسئوليتي در اين مورد ندارد. بديهي است زمان تحويل خودرو به همين نسبت 

 تغيير خواهد كرد.

( اعالم شده رقراري هرگونه ارتباط و انجام مكاتبات با خريدار بر اساس اطالعات )شماره تماس، آدرس محل سكونتب  -7

توسط متقاضي در پروفايل ايران خودرومي باشد. در صورت تغيير هريك از موارد فوق، خريدار موظف است مراتب را 

بالفاصله به صورت كتبي به اطالع شركت ايران خودرو برساند. در غير اينصورت هرگونه ابالغ به شماره و يا نشاني مذكور 

 ب ناشي از عدم اطالع، بر عهده خريدار بوده و شركت ايران خودرو مسئوليتي ندارد.ابالغ قانوني محسوب و مسئوليت عواق

مدارك و قصور خريدار امكان شماره گذاري و تحويل ميسر  نقصدرصورتي كه پس از دريافت پرونده و مستندات، به علت   -8

   فروشنده بايد جهت فسخ قرارداد به بورس كاال مراجعه كنند. ياتحويل، خريدار  مهلتماه از  3نباشد، بعد از گذشت 

جا جهت فرادر صورت بروز هرگونه محدوديت از جمله محدوديت هاي شماره گذاري از سوي مراجع ذي صالح و راهور   -9

ت عدم خودرو ثبت نامي، مسئوليتي متوجه عرضه كننده نمي باشد. بديهي است هرگونه تاخير در شماره گذاري كه به عل

رعايت ضوابط مربوط به دليل تغيير قوانين و ضوابط جاري و عدم صدور مجوز شماره گذاري توسط سازمان هاي مرتبط 

نظير: محيط زيست، استاندارد، وزارت صمت، راهور و ... صورت پذيرد ، تعهدي براي شركت ايجاد نخواهدكرد و هيچگونه 

تحويل، سود انصراف، اجرت المثل ، عدم النفع ، خسارت و غيره به  وجهي تحت عنوان جريمه ديركرد، جريمه تاخيردر

خريدار تعلق نگرفته و نامبرده طرح هرگونه ادعائي را در اين خصوص به هر شكل و صورتي كه باشد از خود سلب و اسقاط 

 نمود.

ث و ساير هزينه هاي ، بيمه شخص ثالارزش افزوده، عوارض، شماره گذاريپرداخت هزينه هاي مربوط به ماليات بر   -10

توسط خريدار الزامي بوده و در صورت تغيير هر يك از موارد در زمان صدور  (4)بند مرتبط مطابق توضيحات اطالعيه عرضه

 ، خريدار موظف به پرداخت ما به التفاوت مي باشد.حواله

 ، مدارك ذيل را ارائه نمايد :هنگام مراجعه به نمايندگي منتخب خريدار موظف است -11

 شناسنامه و صفحه توضيحات ) در صورت وجود توضيحات (ل و تصوير مدارك شامل: كارت ملياص ، 

  جا باشد. فرآيند اخذ مدارك احراز سكونت مشتريان تنها از فرامدارك احراز سكونت كه بايستي مطابق با بخشنامه راهور

 . قابل انجام مي باشد ttps://sakha.epolice.irh نشانيطريق سامانه سخا به 

و شوركت نفوت از طريوق از طريق پليس راهوور و كارت سوخت صدور و تحويل شناسنامه مالكيت خودرو، كارت خودرو  -12

يوا شوركت اجوا فرپست به نشاني اعالم شده از سوي خريدار ارسال مي گردد و در صورت تاخير در ارسال مدارك از سوي 

 هيچگونه مسئوليتي متوجه عرضه كننده نمي باشد. نفت 

روز تقويمي نسبت به دريافوت خوودرو  5خريدار بايد پس از اعالم فروشنده مبني بر آمادگي تحويل خودرو، ظرف مدت   -13

تواند خودرو را به پاركينگ عمومي منتقول اقدام كند. لذا پس از سپري شدن مهلت مجاز تحويل، شركت ايران خودرو، مي

ايد كه در اين صورت تمامي هزينه هاي نگهداري ، بارگيري، حمل همچنين مسئوليت هرگونه آسيب ديدگي و خسارت نم

https://sakha.epolice.ir/
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. درصورت عدم انتقال به پاركينگ عمومي، خريودار ف و غيره به عهده خريدار مي باشدوارده به خودرو ناشي از حمل ، توق

بعد از سه روز از ارسال پياموك هفتوه اول روزي ت ايران خودرو ملزم به پرداخت هزينه نگهداري خودرو در پاركينگ شرك

وقووع هرگونوه حادثوه اي درمحول پاركينوگ  خواهد بود . درصورت هزار ريال 500هزار ريال بعد از يك هفته روزي  200

خودرو و مسئوليت با خريدار است و فروشنده مسئوليتي نخواهد داشت. درصورت اعالم شركت مبني بر آماده تحويل بودن 

روز تقويمي از پايان مهلت مجاز تحويل و عدم دريافت خودرو توسط خريودار ، برخوي قطعوات خوودرو )  30سپري شدن 

 باتري ، تاير و قطعات الستيكي ( از شمول گارانتي خارج شده و شركت ايران خودرو در قبال آن مسئوليتي نخواهد داشت.

قررات جاري كشوور داراي گوارانتي اسوت. شورايط و چگوونگي گوارانتي و خودروي مورد معامله در چارچوب قوانين و م  -14

كه به هنگام تحويل خودرو به  ")الكترونيكي( شرايط و ضوابط گارانتي "تعهدات خدمات پس از فروش شركت در دفترچه 

اي مجواز خريدار ارائه مي شود، ذكر شده است. خريدار موظف به انجام خودمات و سورويس هواي دوره اي در عامليوت هو

، شركت مطابق ضوابط ذكر شوده در )الكترونيكي(شركت مي باشد، در صورت عدم رعايت شرايط مندرج در دفترچه مذكور

 دفترچه اقدام خواهد نمود.

در صورتي كه به علت تكاليف قانوني و با رعايت استانداردهاي اجباري، نصب تجهيزات ديگري توسط شركت الزامي شود،  -15

 مذكور و هزينه نصب آنها بر عهده خريدار است. پرداخت قيمت لوازم

ايراد فني در فاصله زماني تخصيص تا قبل از تحويل خودرو به خريدار، درصورت وقوع حوادثي از قبيل تصادف، توقيف و  -16

خريدار مي بايست همكاري هاي الزم  از طرف شركت باشد( خودرو پالك شده ي خريدار، ابطالو نياز به برگشت )خودرو 

 كه از طريق پست در درب منزل دريافتخصوص تحويل مدارك انتظامي )برگ سبز مالكيت خودرو ، كارت خودرو(  در

شده را سريعا جهت انجام مراحل ابطال و جايگزيني خودرو جديد، تحويل نمايندگي مربوطه داده تا همراه مابقي اسناد 

و تاخير در تحويل مدارك توسط خريدار زمان فاكتور . بديهي در صورت عدم همكاري ايران خودرو گردد تحويل شركت

و هيچ گونه وجهي نيز تحت عنوان سود ديركرد،  خودرو جايگزين و تحويل خودرو به همين نسبت تغيير خواهد كرد.

اجرت المثل، عدم النفع، خسارت و... به متقاضي خريدار تعلق نمي گيرد و نامبرده طرح هرگونه ادعائي را در اين خصوص 

و همچنين درصورتي كه خودرو تحويل خريدار شده است و نياز  ه هر شكل و صورتي كه باشد از خود سلب و اسقاط نمود.ب

به ابطال خودرو و جايگزيني خودرو جديد  همكاري الزم در راستاي تنظيم اسناد رسمي مرتبط با تعويض خودرو برگشتي 

 روز معمول نمايد.  30را حداكثر ظرف مدت 

 

 وظايف و تعهدات شركتد ( 

 گردد.مي تحويل  نمايندگي انتخابي از سوي خريداربيمه نامه از طريق و  شامل فاكتور فروشاسنادخودرو   -1

شركت/ نمايندگي، هنگام تحويل خودرو ، آن را در حضور خريدار، كنترل و بدون عيب و نقص تحويل وي خواهد داد.   -2

خريدار نيز مي بايست پس از بررسي و تاييد فقدان هرگونه عيب و نقص، چك ليست تحويل گيري را تكميل و امضاء 

. امضاي چك ليست فوق توسط مكلف به رفع ايراد مي باشدوشنده نمايد. در صورت وجود هرگونه ايراد و يا مغايرت، فر

 باشد . خريدار يا وكيل وي به معناي تحويل گرفتن خودرو به صورت صحيح و سالم مي
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چرخ زاپاس، جك، آچار چرخ، كف پوش)متحرك( و مثلث خطر بوده كه  خودرو در هنگام تحويل خودرو، شاملمتعلقات   -3

اطالعيه عرضه خواهد بود. و كاتالوگ هاي اطالعيه عرضه، مالك عمل شركت با در صورت مغايرت موارد مذكور 

 تبليغاتي ، مالك تحويل خودرو ثبت نامي نمي باشد.  اردنمايشگاهي و ساير مو

پرداخت هرگونه وجه يا امتيازي توسط خريدار به نمايندگي فروشنده يا كارگزار فروشنده ممنوع بوده و ايشان حق   -4

وجه يا امتيازي را از متقاضي ندارند. درصورت تخلف نمايندگي و يا كارگزار فروشنده از هريك از موارد دريافت هيچگونه 

مذكور، هيچگونه تعهدي براي شركت ايران خودرو ايجاد نشده و كليه مسئوليت ها و عواقب آن بر عهده پرداخت كننده ، 

 نمايندگي و كارگزار فروشنده است.

نظير سند يا فاكتور فروش، بيمه، تحويل و نصب ، اسناد و مدارك خودروايندگي بابت تحويل وجه به نمپرداخت هرگونه  -5

نخواهد ايران خودرو  خودرو ممنوع است و در صورت پرداخت، هيچگونه مسئوليتي متوجه شركت  تحويلپالك انتظامي 

 بود.

 

 ساير شرايط  (ه 

ه غير تا قبل از تحويل خودرو به خريدار، به هر شكل و در اين روش عرضه حق واگذاري حقوق قراردادي و خودرو ب  -1

 باشد.صورتي كه باشد، از متقاضي سلب و اسقاط گرديده است و هرگونه واگذاري مغاير اين قيد معتبر نمي

 خودرو به هيچ وجه بدون پالك به نمايندگي و يا خريدار تحويل داده نخواهد شد.  -2

 .شود مي انتخاب مشتري توسط نام ثبت زمان در خودرو تحويل محل نمايندگي -3

 انتخاب به اقدام مشتري و گردد ثبت البرز يا و تهران هاي استان مشتري سكونت محل آدرس كه صورتي در: تبصره

 حمل تحويل محل نمايندگي به خودرو مشتري اعالمي آدرس به توجه با نمايد، استان دو اين از خارج تحويلي محل

 "گردد مي ايشان تحويل جانبي، هاي پارگينگ از يكي در حضوري صورت به و نشده
 

  جهت اطالع 

به  ،پالك خودروي ثبت ناميو صدور سند)فاكتور فروش (وضعيت قرارداد،خريدار ميتواند جهت كسب اطالعات از  -1

 مراجعه نمايد.  www.esale.ikco.irميز كار مشتري خود به نشاني اينترنتي   يل شخصيپروفا

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esale.ikco.ir/
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 جك برقي درب صندوق عقب

 پالس سفارشي 7Sهايما 
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  پالس توربو شارژ اتوماتيك  S7مشخصات فني و سطح تجهيزات  هايما جدول

 

 

 موتور

  HM484Q-T   نوع موتور

 1795 حجم موتور )سي سي(

دور در دقيقه(5500) 170 حداكثر قدرت موتور )اسب بخار(  

دور در دقيقه(4500) 230 حداكثر گشتاور )نيوتن متر(  

 16 تعداد سوپاپ

 كره اي  ATدنده اتوماتيك  6 گيربكس  سيستم انتقال قدرت

 كارايي
 170 ) كيلومتر در ساعت( حداكثر سرعت

 8.34 كيلومتر( 100مصرف سوخت تركيبي )ليتر در 

 ايمني

 ترمز 
(، سيستم BAS(، سيستم كمك ترمز )EBDوABS ، سيستم ترمز ضد قفل ) ديسكي با سيستم خنك شونده ، ترمز عقب ديسكيترمز جلو 

 (TCS(، سيستم كنترل كشش )ESP(، سيستم كنترل پايداري الكتريكي )HSAكمك در سربااليي )

 عدد(4سرنشين جلو و جانبي ) ،كيسه هواي راننده  (Airbagكيسه هواي ايمني )

 دارد سنسور دنده عقب

 دارد درجه 360دوربين 

 دارد دوربين ديد عقب

 دارد (TPMS)ا باد الستيك هميزان نمايش 

 كمربندهاي پيش كشنده جلو  با  امكان تنظيم ارتفاع، كمربندهاي ايمني سه نقطه اي عقب  كمربند ايمني

 ساير امكانات ايمني
اخطار سرعت باال،  اخطار باز بودن درب ها،  اخطار  ، ها هنگام تصادفب از شدن خودكار قفل در، بقطع سوخت  خودكار سيستم  ، قفل مركزي

 ،  ايزوفيكس باز بودن كمربند،  امكان خروج از صندوق عقب در مواقع اضطراري،  قفل كودك درب هاي عقب، ايموباليزر

 ظرفيت
 400 فضاي صندق عقب

 61 ( باك بنزين ) ليتر

 1730*1830*4498 طول*عرض*ارتفاع ابعاد

 1545 (kg) پر سوخت مخزن با سرنشين بدون خودرو وزن   وزن

 آلومينيومي اينچ 17 سايز و نوع رينگ رينگ و الستيك

 رفاهي

 دارد كروز كنترل

 دارد سان روف برقي

 دارد دكمه روشن و خاموش و ورود بدون كليد

 دارد سنسور نور و باران

 اتوماتيك سيستم تهويه

 سيستم صوتي 
عدد 4، بلوتوث، MP5 ، USBاينچي، ميرور لينك، پخش فايلهاي  8اينچي، صفحه كليد لمسي  8مالتي مديا با صفحه نمايش لمسي 

 عددتيوتر2بلندگو،

 ،شيشه عقب و جانبي عقب دوديشيشه باالبر برقي درهاي جلو و عقب شيشه ها

 صندلي
روكش صندلي با تركيب چرم  ، صندلي عقب تاشو دوتكه دستي گرمكن دار،حركته  4و صندلي شاگرد  گرمكن دار حركته برقي 8صندلي راننده 

 و پارچه به رنگ مشكي

 (MFC)كنترلي روي فرمان كليدهاي، فرمان برقي با قابليت تنظيم ارتفاع فرمان

 (LEDگرمكن دار داراي راهنما )آينه هاي جانبي برقي تاشونده  آينه ها

 چراغ هاي مه شكن جلو و عقب، چراغ روز، چراغ نقشه خوان جلو و عقب، تنظيم ارتفاع چراغ هاي جلو از داخل، چراغ داشبورد چراغ ها

 غربيلك فرمان چرمي، تزئينات داشبورد و كليدهاي درها به رنگ بلك پيانو تزئينات

 ساير تجهيزات
ل ، گ)نمايشگر پيمايش خودرو و مصرف سوخت(، برف پاك كن شيشه عقب، كنسول مياني جلو و عقب، جا ليواني جلو و عقبكامپيوتر سفري 

 پخش كن جلووعقب ، فندك مخصوص سرنشنان عقب،اسپويلر


