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 ی ایرانضه خودروی الماری ایما در بورس کاالاطالعات تکمیلی عر

                                                                                                         
 شرایط اختصاصی  -1 ماده
مجسز بم ثبت هناسر  بر ری  کیی از کدهس  ررهنم شندر در یسرعر ررهنم  شناسهنم ملی /هر کد ملی -1-1

 برا  کک دهتگسر خودری می
ً
 بسشد.ی صرفس

سملم در چهسرچوب قوانین ی مقررات جسر  کشنننور دارا  اسرانتی اهنننت. شنننراک  ی خودری  مورد مع -2-1
چگونگی انسرانتی ی یعهندات خندمنست ز  از فری  در دفترچنم طشنننراک  ی هنننواب  انسرانتی  کنم بنم 
هاگسم یحوعل خودری بم خرعدار ارائم می شنننودک  کر شننندر اهنننت. خرعدار موام بم انجسم خدمست  

بسشنندک در صننورت ردم ررسکت شننراک  هس  مجسز شننرکت میسکادایا  در نمهس  دیرریهننریع 
 مادرج در دفترچم مذکورک فریشادر مطسبق هواب   کر شدر در دفترچم اقدام خواهد نمود.

در اعن ری  ررهنننمک خرعندار اق یاینذار  اقور قرارداد  ی خودری  موهنننو  معنسملنم را بنم  یرک  -3-1
 متعهد بم اجرا   

ً
ندارد ی هراونم نقل ی انتقسلی از نظر فریشادر بسطل ی بالاثر بودر ی فریشادر صرفس

 بسشد.یعهدات نسشی از خرعد در برابر شخص خرعدار می
کنس نو  خودری   درخواهننننت هراوننم یدییر در اطالرنست -4-1 خرعندارک رننخ خودریک یدییر نمنسکاندای مجنسز ی 

اذار ک هنناد مسلییت ی  یرر کم نسشننی از  هس  شننمسررهس  اصننالم مدسکرتزذکر نیسننت. هنعامامیسن
 بسشد.نسدرهتی اطالرست ارائم شدر یوه  خرعدار بسشدک بررهدر خرعدار می

کنس کنسرانار ی کنس هر شنننخص دکگر در کلینم هراوننم زرداخنت یجهی یوهننن  خرعندار بنم نمنسکاندای مجنسز   -5-1
مراال ثبت نسم یس یحوعل خودری مماو  بودر ی در صنورت درعسفت یجم ی کس امتیسز یوهن  نمسکادای  

اونم مسننلولیت کس یعهد  متوجم فریشننادر نخواهد بود ی مجسز کس کسرانار ی کس هر شننخص دکگرهی 
 ک اادر اهت.هس  نسشی از اعن موهو  بم رهدر یارعن کلیم مسلولیت

از یحوعننل نند بیمننم -6-1 را قبننل  ار ماتخنن  خرعنندار بننم فریشنننانندر اختیننسر دادر خودری  مورد معننسملننم 
 ک بیمم شخص ثسلث نمودر ی هنعام آن را از خرعدار درعسفت نمسکد. فریشادر

از خرعند جهنت ییمینل فرآکاند   -9-1 شنننرکنت بنم نشننننسنی    زرداخنت بنسکند بنم یبگنسرخرعند ی  خرعنداران ز  
Sales.lamari.ir   مراجعم ی نسنن ت بم ییمیل اطالرست در بخح اسننسب کسربر  ی انتخسب نمسکادای

هنس  مجنسز فریشننناندر بنم شنننرم ز یوهنننتک اقندام  مجنسز جهنت یحوعنل خودری از فهرهنننت نمنسکاندای
 نمسکد.

خرعدار میلم اهنننت ز  از طی فرآکاد خرعد در بورا کسا  اکران ی قطعیت خرعدک ادار ظر اره در   -10-1
هس  فریشادر ی ارائم اهاسد ی مدارک مورد نیسز برا  انجسم  ریز نس ت بم ییمیل اطالرست در هسمسنم

کادای مجسز ماتخ  در زمسن خرعدک اقدام نمسکد. مسلولیت یأخیر در یحوعل  نسم بم نمسرملیست ثبت
خودری ننسشنننی از رندم انجنسم یعهندات اعن باندک بررهندر خرعندار بودر ی فریشننناندر مسنننلولیتی در اعن  
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خصنننود ننداشنننتنم ی مهلنت یحوعنل خودری بنم مینان ینأخیر خرعندارک افناکح خواهند کنسفنت ی کلینم 
 در خرعدار خواهد بود.هس  نسشی از آن بررههنعام

ور مربوط بم مسلیست بر ارز  افنیدرک بیمم ک اادرک یجمیلم اهنننت براهنننسا ارالم ررهنننم  خرعدار  -11-1
 بم صننورت اکاترنتی ی بم اسننسب    هس  قسنونی متعلقمشننخص ثسلثک روارو ی هننسکر هنعام

ً
را صننرفس

اسننسب  یسننوعمیس زسکسن مهلت   شننرکت آرعن زسرا مویور ههننهسمی خسدد ی در قسل  یرار اح یااد
 sales.lamari.irنشننسنی  قرارداد در بورا کسا  اکران از طرعق مراجعم بم یب اسر اکترنتی شننرکت بم

ک ااندر ی نمنسکاندای محنل ثبنت ننسم خود یحوعنل نمنسکند. در  ودر ی مندارک مربوطنم را بنم ررهنننمیارعن نم
التانسیت اخنت منسبنمهنس  منذکور در زمنسن صننندیر اوالنمک خرعندار میلم بنم زردصنننورت افناکح هنعانم

 خواهد بود.
در صنننوریی کنم ز  از درعنسفنت زرینندر ی مسنننعلنداتک بنم رلنت کسنننر  ی کنس نواقص مندارک ی قصنننور   -12-1

اذار  میسنر نبسشندک بعد از اذشنت هنم مسر از زسکسن مهلت یحوعلک فریشنادر  خرعدارک امیسن شنمسرر
 کس خرعدار بسکد جهت فسر قرارداد بم بورا کسا  اکران مراجعم ک ااد.

از یجن -13-1 یجهنی ارز  ارز  افنیدر ی هننننسکر هنعاننمویارعن هراونننم  بر  مننسلیننست  بننم  در  ر مربوط  کننم  هننس 
 یوهن  شنخص خرعدار ی از اسنسب بسنیی   کیوهنیحست اطالریم ررهنم درج اردکدر اهنت

ً
بسکد صنرفس

متعلق بم ی  ادار ظر یس زسکسن مهلت یسنننوعم قرارداد در بورا کسا  اکران بم اسنننسب شنننرکت آرعن  
ننسم یحوعنل  زنسرا مویور یارعن اردکندر ی مندارک مربوطنم بنم نمنسکاندای مجنسز ماتخن  در زمنسن ثبنت

 فریشادر اکجسد نخواهد کرد. نمسکد. یارعن یجم یوه  هسکر اشخسد یعهد  برا 
اذار  یوهنن  خرعدار النامی اهننت ی خرعدار میلم اهننت مدارک  ررسکت مقررات مربوط بم شننمسرر -14-1

انذار  خودری از جملنم اخنذ مندارک ااراز هنننیوننت معتبر از  مورد نینسز جهنت انجنسم مراانل شنننمنسرر
خرعندک ارائنم نمنسکند. در  هنننسمنسننم هنننخنس را در زمنسن ییمینل مندارک بنم نمنسکاندای مجنسز ماتخن  در زمنسن  

کم خرعدار یعهدات خود را بس یأخیر انجسم دهد کس نقص مدارک را در بسزر زمسنی  هات ریز کسر    صننوریی
از زمسن ارالم کسننر  مدارک یوهنن  فریشننادرک مریاد نسننسزدک متعهد اهننت بم ازا  هرریز یأخیر در  

راوان جرعمنم  یی خودری را بنمرفد نواقص ی ییمینل مندارکک ریزاننم کنک دهز درصنننند ارز  معنسمال
یأخیر در یعهداتک بم فریشنننادر زرداخت نمسکد. در چاین شنننراکطی یعهد فریشنننادر بم یخصنننیص ی 
 مطسبق خودری  موهنننو  اطالریم بودر  

ً
یحوعل خودری بم خرعدار ماوط بم یدایم یولید خودری ریاس

ر انجسم یعهدات ی یسخیر در  المظلک ردم الاادک خسننسرت یأخیر داونم یجهی یحت راوان اجرتی هی 
یواند بعد از اذشنت  ایرد ی فریشنادر مییحوعل خودریک افت مدل ی مسناد آنک بم خرعدار یعلق نمی

هنننم منسر از زنسکنسن مهلنت یحوعنل خودریک جهنت فسنننر قرارداد بنم بورا کنسا  اکران مراجعنم نمنسکند ی 
  نمسکد.می خرعدار طرم هراونم ادرسعی را در اعن خصود از خود هل  ی هسق 

صننندیر ی یحوعل زالشک شننناسهننناسمم مسلییت خودریک کسرت خودری ی کسرت هنننوخت یوهننن  مراجد   -15-1
  ولیتی در اعن خصود ندارد.لاونم مسایرد ی فریشادر هی صالم صورت می  
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خرعندار ملنم اهننننت ز یح از ایمنسم مهلنت مجنسز یحوعنل هزنسنندر ریز ز  از ینسرعر یحوعنلد در کیی از   -16-1
کنسر ک نسننن نت بنم مراجعنم بنم نمنسکاندای مجنسز ماتخن  در زمنسن خرعند جهنت یحوعنل ارفتن   ریزهنس  

شنندن مهلت مذکور فریشننادرک  خودری بس ییمیل صننوریجلسننم مربوطمک اقدام نمسکد. ز  از هنن ر   
یواند بم یشننخیص خودک خودری را بم زسرکیاخ رمومی ماتقل  نمسکادر خرعدار محسننوب شنندر ی می

هس  یاردر بم خودری بررهدر  هس  بسرایر ک امل ی نگهدار  ی نین مسنویلیت زعسننمسکد ی کلیم هنعام
م بنم زرداخنت هنعانم نگهندار   خرعندار اهنننت. در صنننورت رندم انتقنسل بنم زنسرکیانخ رمومیک خرعندار ملن

خودری در زنسرکیانخ شنننرکنت آرعن زنسرا مویور بنم مبلدی معنسدل کنک دهز درصننند قیمنت معنسمالیی  
 ریز خواهد بود. خودری بم ازا  هر 

ریز از زسکسن مهلت    30در صنورت ارالم فریشنادر مبای بر آمسدر یحوعل بودن خودری ی هن ر  شندن  -17-1
  خودری   خرعندار کنس یکینل رهنننمی ی ک برخی از قطعنستمجنسز یحوعنل یرندم درعنسفنت خودری یوهننن   

هشنننسمنل بنسیر ک ینسکر ی قطعنست زالهنننعویید از شنننمول انسرانتی خنسرج شننندر ی فریشننناندر در قبنسل آن  
 مسلولیتی نخواهد داشت.

 خودری بم هی  یجم بدین زالش بم خرعدار یحوعل دادر نخواهد شد. -18-1
خودری  مورد یقننسهننننس مطننسبق    مشنننخصننننست اننسهر  داخلی ی بیرینی خودری ی هننننسکر امیننسنننست -19-1

 بسشد.مشخصست ارالمی مطسبق کسیسلوگ ز یوهت می
کنم بنم رلنت یینسلیم قنسنونی ی کنس ررنسکنت اهنننتنسننداردهنس  اجبنسر ک نصننن  یجهینات دکگر   در صنننوریی -20-1

هس بررهدر خرعدار  یوهننن  فریشنننادر النامی شنننودک زرداخت قیمت لوازم مذکور ی هنعام نصننن  آن
 اهت.

دک دفترچم شنراک  ی هنواب  اسرانتیک بیمم نسمم الی ترینیییک کسرت اسرانتیک اهناسد خودری شنسمل هنا -21-1
دفترچنم راهامنس  خودریک زالش انتظنسمی ی  یررک در محنل نمنسکاندای مجنسز/ادارر یحوعنلک ارائنم کنس از  

 شود.طرعق زست ارهسل می
بنم هاگنسم یحوعنل خودری شننننسمنل اهنننعونک زازنساک جنکک آچنسر چر ک مظلنث خطرک    متعلقنست النامی -22-1

جلیقم شننبرنخ کک سننول آیح نشننسنی بودر کم در صننورت مدسکرت موارد مذکور بس اطالریم ررهننمک 
 مالش رمل فریشادرک اطالریم ررهم خواهد بود.

ست موجود در باند  نمنسکاندای مجنسز ماتخن  در زمنسن ثبنت ننسم موام بنم یحوعنل خودری ی کلینم متعلقن -23-1
فور بنم خرعندار ی یعنس یکینل قنسنونی ی  یهمآاین آموز  نحور اهنننتانسدر از  یجهینات ی امینسننست 
خودری بم اکشنسن می بسشند. خرعدار بسکد نسن ت بم درج ام نست ی یسئید صنوریجلسنم یحوعل خودری ی 

م مانلم یحوعل  ارالم رهننسکت از نحور یحوعل خودری اقدام نمسکد. لذا ام ننست صننوریجلسننم مذکور ب
 خودری بم خرعدار می بسشد. 

موام بنم (هنس  مجنسز ماتخن   یوانند جهنت کسننن  اطلالرنست از مشنننخصنننست نمنسکاندایخرعندار می -24-1
بنن) یننحننوعننل خننودری نننسمننی خننودک  ثننبننت  زننالش خننودری   ی  قننراردادک صنننندیر هننننانند   میهننننعننیننت 

  .مراجعم نمسکد   Sales.lamari.irکتهس
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هس  اریبسطیهمسناد یلانک آدرا  یمسمی یمسا هسک اطال  رهننسنی ی میسیبست بس خرعدار بر اهننسا رار -25-1
ر هر کک از موارد فورک خرعدار  ی  یررد ارالم شندرک انجسم ی ابال  شندر یلقی می اردد. در صنورت یدیی

اعن صننورت  در  یر  موام اهننت مرای  را بالفسصننلم بم صننورت ک تبی بم اطال  فریشننادر  برهننسند.
هراونم ابال  بم شنمسرر ی کس آدرا مذکور ابال  قسنونی محسنوب ی مسنلولیت رواق  نسشنی از ردم  

 در مسلولیتی ندارد.اطال  هر کک از یدییرات صورت ارفتم بررهدر خرعدار بودر ی فریشا
ز یگیر  اطالرنست مربوط بنم خودری  خود بنس یااند فری  اعن  خرعندار می -26-1 یوانند جهنت درعنسفنت ی 

ی کنس بنم نمنسکاندای مجنسز ماتخن  زمنسن ثبنت ننسم   یمنسا انسصنننل نمودر  021-48491000شنننرکنت بنس یلان 
 مراجعم نمسکد.

 
 شرایط و ضوابط گارانتی -2 ماده

 کیلومترههرکدام زیدیر فرا برهدد می بسشد.  60000هسل کس  3بم مدت  دیرر اسرانتی خودری امسر  اکمس  -1-2
مسر  6کیلومتر ی بس فسصننلم هر   40000هننسل کس  2دارا  هننریع  دیرر ا  راکگسن بم مدت  خودری امسر  اکمس   -2-2

 کیلومتر می بسشد.  5000کس  
 

 مدارک مورد نیاز متقاضی هنگام مراجعه به نمایندگی مجاز پس از ثبت نام -3 ماده
 :ی ک ی مدارک اصل  -1-3

 صاحم یوهیحست هدر صورت یجود یوهیحست د شسمل :کسرت ملی کشاسهاسمم خرعدارک
  رهید یسک یدکم زرداخت مسلیست بر ارز  افنیدر ی هسکر هنعام هس از یبگسر فری  شرکت -2-3
 فرم ااراز هیونت از هسمسنم هخسهدارا  یسئیدکم  یوه   زست ی کس راهورد -3-3
 

 و ظاهری مشخصات فنی  -4 ماده
مشنننخصنننست فای کاسهر  ی امیسنست خودری  ماطبق بس کسیسلوگ محصنننول کم بم ز یوهنننت هنننمیمم اردکدر   -1-4

 مالش یحوعل خواهد بود. اهتک
یسلوگ بخسطر اریقس  فایک مهادهی  بدعهی اهنت هراونم مدسکرت ااتمسلی مشنخصنست خودری  یحوعلی بس کس -2-4

ی اکمای ی یدییرات ی النامنست جندکند ارالمی یوهننن  دهنننتگنسر هنس  اجراعی از جملنم هنننسزمنسن ملی اهنننتنسندارد  
 یوه  شرکت مجسز میبسشد.

 
 مدکر رسمل                                                                            مدکر فری                                                                                                                        

 محمد رهس هیای                                                                           هید رلی موهو  خرم                                                                                            
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 خودروی الماری ایمافنی  مشخصات   
4A95TD )میتسوبیشی(    مدل موتور  

 حجم موتور  لیتر توربوشارژ 1.5
 آرایش سوپاپ هاتعداد سیلندر و  سوپاپ   16سیلندر خطی/4

 نوع و نحوه تزریق سوخت   (GDIبنزینی ک نترل الک ترونیکی با پاشش مستقیم )
 حداک ثر قدرت موتور  دور در دقیقه  5600اسب بخار در   195

 حداک ثر گشتاور موتور  دور بر دقیقه  4000~1500نیوتن متر در   285
 نوع گیربکس  ( WDCTسرعته دو کالچه )    7

 نوع سیستم تعلیق جلو / تعلیق عقب   فرسون/مستقل مولتی لینک مستقل مک 
 استاندارد آالیندگی  5یورو

 ظرفیت مخزن سوخت  لیتر  55
 ابعاد خودرو )طول×عرض×ارتفاع(  میلی متر  1690×1860×4565
 فاصله دو محور میلی متر  1690×1860×4565

 فاصله تا سطح زمین  میلی متر   195
 خالصوزن  کیلوگرم 1550

 تعداد سرنشین  نفره  5
 حجم صندوق عقب  لیتر  480

235/55R19-  سایز رینگ و تایر  اینچی 19رینگ آلومینیومی 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                   تور آرین پارس موشرکت های مجاز  نمایندگیلیست : 2پ یوست شماره

 آدرس  نمایندگی  لفن تماست نمایندگی مدیر  نمایندگینام  شهر  استان  نمایندگیکد  ردیف

 اصفهان / بزرگراه خلیج فارس روبروی شماره گذاری نبش خیابان پنجم  03138838 ترابی  ضاعلیر الماس جاوید پارس  اصفهان اصفهان 3101 1
 کرج / پل فردیس ابتدای جاده مالرد  02636615027 علمداریهادی  علمداری  کرج  البرز  2601 2

3 
 تالش خودرو ایرانیان تبریز آذربایجان شرقی  2103

 مجید منیف 
04133868686  تهران/ سعادت آباد سرو غربی ضلع جنوبی بلوار سرو چهارراه سرو  

 کدپستی   1پالک-فلکه معلم-خیابان خوابگاه-تبریز/یابان ولیعصر  02122386294 تالش خودرو ایرانیان تهران  تهران  2103
 جاده مخصوص کرج خیابان عاشوری بلوار تعاون10تهران/ کیلومتر  02144907900 فرزام صولتی آرتان موتور آریایی  تهران  تهران  2102 4
 تهران /خیابان آزادی خیابان استاد معین روبروی معین مال   02154118 داود جاللیان کارنو وزین سریر  تهران  تهران  2104 5
 اتوبان مدرس ابتدای میرداماد تهران /  02187160 اکبر گلستانه گلستانه تهران  تهران  2101 6
 201نیاوران روبروی پمپ بنزین نبش کوچه هیراد پالک  02122814040 علی خسروانی  خسروانی   تهران  تهران  2105 7
 49مشهد / بزرگراه پ یامبر اعظم پ یامبر اعظم  05136666750 مبین امامی  امامی مشهد خراسان رضوی  5101 8
05143353216 مهدی حسینی مهدی حسینی نیشابور  خراسان رضوی  5102 9  نیشابور/ خیابان شریعتی نرسیده به خیابان سی متری طالقانی  
 شاهرود / میدان هفت تیر جنب کارخانه قند مغان فرعی اول سمت راست  02335255227 محسن رضایی  محسن رضایی  سمنان سمنان 2301 10
 سمنان /میدان امام حسین روبه روی ترمینال مسافربری 02333469401 امیرعبدالشاه  عبدالشاه   سمنان سمنان 2302 11

71382201000 احمد قاسم پور  قاسم پور  شیراز فارس 7101 12  49امیرکبیر نبش کوچه شیراز / بلوار  
 قم/ ابتدای جاده قدیم قم تهران بعد از پل شهید دستغیب  02536618614 اسماعیل آخوندی  تجارت پ یشگان زمین قم قم 2501 13
 کرمان / بلوار صدوقی بعد از چهارراه فیروز روبروی بانک مسکن   03432527439 سلیمه استیالیی  استیال خودرو  کرمان کرمان 3401 14
 کرمانشاه / خیابان سوم دیزل اباد انتهای خیابان چوب فروش ها  08338271111 امیررضا ملکشاهی  ملکشاهی  کرمانشاه  کرمانشاه  8301 15
 1/1نبش جرجان گرگان / بلوار جرجان  01732150485 محمد جاللی  جاللی  گرکان گلستان 1701 16
 رشت /ابتدای جاده انزلی بعد از هالل احمر سمت راست  01333732711 کامبیز جوی پردیس اسب بخار رشت  گیالن 1301 17
 آمل /خیابان محمود آباد نرسیده به هتل نیلوفر جنب شرکت توحید سوله  01144834752 بابک صادقی  صادقی  آمل مازندران  1102 18
 20بابل / بلوار امام رضا ) جاده قائم شهر ( نبش خداداد  01132257011 کریم کمالی جو  کمالی جو  بابل  مازندران  1101 19
 خرداد  15یزد/ آیت االه کاشانی بعد از میدان شهدای محراب بعد از خیابان  03538243842 محمدرضا عبدالرضا زاده  عبدالرضا زاده یزد یزد 3501 20






