ﺣﻮاﻟﻪ ﭘﮋو  2008ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻃﺮح ﭘﯿﺶﻓﺮوش ﭘﮋو  2008اﻣﮑﺎن اﻧﺼﺮاف وﺟﻮد دارد ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻮاﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﻓﺮوش
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻮاﻟﻪ و درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ ،ﺑﺪون اﻃﻼع ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﻋﻼم اﻧﺼﺮاف ،ﻣﺒﻠﻎ وارﯾﺰی
اوﻟﯿﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران ﺣﻮاﻟﻪ ﭘﮋو  2008در ﺑﺎزار ﻫﺸﺪار داد و
اﻋﻼم ﮐﺮد ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻓﺮوش اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻃﺮح ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﭘﮋو  2008ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
ﻧﯿﺴﺖ و در ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻮاﻟﻪ ﻫﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ،آﮔﻬﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺣﻮاﻟﻪ ﭘﮋو  2008درج ﺷﺪه و ﺗﻌﺪادی از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﯾﻦ ﺣﻮاﻟﻪ ﻫﺎ اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﭘﮋو  2008اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺻﻠﺢ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﭘﮋو  2008ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﺘﯿﺎز و ﺣﻮاﻟﻪ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪام ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﺻﻠﯽ و واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ اﻋﻼم اﯾﺮان ﺧﻮدرو ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﮑﺎن ﺻﻠﺢ در اﯾﻦ ﻃﺮح وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺷﯿﻮه وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ای را
ﺑﺮای اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﺮﯾﺪار
ﺣﻮاﻟﻪ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺛﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺤﻀﺮی ﻧﺪارد.
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﺶ در ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوش اﯾﺮان
ﺧﻮدرو درج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻃﺮح ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﭘﮋو  2008اﻣﮑﺎن اﻧﺼﺮاف ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ،ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻮاﻟﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻮاﻟﻪ و درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ ،ﺑﺪون اﻃﻼع ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎ
اﻋﻼم اﻧﺼﺮاف ،ﻣﺒﻠﻎ وارﯾﺰی اوﻟﯿﻪ را ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻗﺮارداد اوﻟﯿﻪ ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﻮاﻟﻪ ای ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺮﯾﺪار اﺳﺖ ،ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ارزﺷﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ
ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ و ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
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