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  خریدار محترم خودروي کیا
گـذاري خـودرو در مراکـز    وسیله اطالعات مربوط به اسناد و مـدارك خـودروي خریـداري شـده و رویـه شـماره       با سالم و تشکر از حسن انتخاب شما، بدین        
گذاري سریع خودرو خواهـد   کات ذکر شده، ضامن شمارهمطالعه دقیق این راهنما و رعایت ن. را به شرح ذیل به استحضار می رساندگذاري پلیس راهور ناجا  شماره

  .            بود
  :اند عبارتند از جنابعالی قرار گرفته رتامین و در اختیا که توسط شرکت اطلس خودروهاي پرداختی خودروي شما  صادره و فیشاسناد و مدارك 

  

 )اصل کاردکس(سند وسیله نقلیه  .1

 )گانه شهرداري تهران 22فقط براي ساکنین مناطق (ی رایگواهی پرداخت مالیات و عوارض دا .2
 اصل گواهینامه گمرکی  .3
 کپی برابر اصل پروانه سبز گمرکی .4
 )فقط براي خریداران اعتباري(و بیمه بدنه ) براي کلیه خریداران(بیمه شخص ثالث  .5
 )ي تهرانگانه شهردار 22فقط براي ساکنین مناطق ( اصل فیش بانکی پرداخت شده عوارض شهرداري و پالك .6
 ارزش گمرکی% 10اصل فیش بانکی پرداخت شده  .7
سند خریداران اعتباري پس از پرداخت دیون و در زمان  ( .که تنها به خریداران نقدي تحویل می گردد - برگ سبز کاردکس - سند وسیله نقلیهبرگ دوم  .8

 )فک رهن قابل تحویل می باشد

 ارت گارانتی و کارت سرویس اولیه رایگانک .9
 گارانتیدفترچه  .10
 اصل فاکتور فروش .11

  : الزم و ضروري استنیز ، به همراه داشتن مدارك زیر اه و کپی هر یک از آنالذکر  فوق 7تا  1شماره  گذاري عالوه بر مداركدر زمان مراجعه به مرکز شماره
 اصل و کپی شناسنامه •

  اصل و کپی کارت ملی •
 نام خریدار، ارائه گواهی عدم خالفی کلیه خودروها پالك نصب شده روي خودرو به 5درصورت دارا بودن بیش از  •

  مدارك احراز سکونت •
 :جهت احراز محل سکونت و اخذ پالك تهران، همراه داشتن حداقل یکی از مدارك زیر  الزامی می باشد

 اشخاص حقیقی

  شناسنامه صادره از تهران  ●
 )در صورت مجرد بودن سند می تواند به نام پدر یا مادر نیز باشد( ه یا همسر مالک وسیله نقلینام ه بدر تهران سند منزل مسکونی  تصویر اصل و ●
می تواند به نام پـدر یـا    نامه اجارهدر صورت مجرد بودن (مالک وسیله نقلیه یا همسر نام ه بدر تهران منزل مسکونی  )محضري( رسمی اجاره نامه اصل و تصویر ●

   )مادر نیز باشد
  .باشد) سند فروش وسلیه نقلیه(قبل از تاریخ صدور کاردکس  حداقل یک ماه باید) محضري(نامه رسمی  اریخ تنظیم اجارهالزم به ذکر است ت: تبصره
  مالک وسیله نقلیهنام ه بصادره از تهران  مین اجتماعیادفترچه بیمه ت ●
  ید آموزش و پرورش منطقه تحصیلی رسیده باشده تایکه ب در مقاطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان در تهرانگواهی اشتغال به تحصیل فرزندان  ●
  مالک وسیله نقلیهنام ه بدر تهران کسب معتبر و پروانه جواز  ●
  در تهران) دولترسمی ویژه کارکنان ( یید کارگزینیات محل اشتغال بانامه از اداره  یمعرف ●

  اشخاص حقوقی
چنانچه روزنامه رسمی داراي آدرس نباشد اساسنامه . سال از تاریخ آن نگذشته باشد 2و حداکثر شرکت که آدرس تهران در آن درج شده روزنامه رسمی آخرین  ●

  . نماید ها که آدرس شرکت در تهران درج شده باشد کفایت می یا گواهی ثبت شرکت
  ر شرکت  وسیله نامه با امضاء مدیر عامل و مهه گذاري راهنمایی و رانندگی ب معرفی نماینده شرکت به مرکز شماره ●

و  مطابق مقررات پلیس راهور ناجا، مبناي تحویل پالك در تهران، دارا بودن مدارك احراز سکونت در تهران می باشد و صرف دارا بـودن پـالك   : توجه
  .دماین ن، براي احراز سکونت کفایت نمیفک شده تهرا پالك
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  ي کیاهاگذاري خودرو راهنماي شماره
  

  : گانه شهرداري تهران باشد 22که آدرس کاردکس جزو مناطق  در صورتی -الف
 :در آدرس ذیل صورت می پذیرد تا زمان نصب پالك "آسان موتورشرکت "جنب گذاري مستقر در  شمارهمرکز گذاري در  مراحل شمارهانجام   •

  از سه راهی اول بعد  –کوچه شانزدهم -بعد از تقاطع اتوبان آزادگان –جاده مخصوص کرج  8کیلومتر  –تهران 
کـه خـودرو بـه هـر      در صورتی پذیرد و انجام می  11:30تا ساعت  8از ساعت روزهاي شنبه تا چهارشنبه گذاري  پذیرش خودرو جهت شماره :توجه 

  .گرددخارج  گذاري ارهممرکز شگذاري، خودرو باید از  گذاري نشود، تا رفع مشکل و ایجاد امکان شماره دلیل شماره
  

  
 

  
می باشد مانند  3هایی که رقم اول کد پستی آنها  شهرستان( :باشدو یا استان البرز هاي استان تهران  سایر شهرستانمربوط به که آدرس کاردکس  در صورتی -ب

  ) اوند و فیروزکوهشـهریار، شـهرقدس، اسالمشـهر، رباط کریم،  ورامین، شهرري، هشتگرد، ساوجبالغ، اندیشه، لواسانات، رودهن، بومهن، دمکرج، 
  :می باشد گذاري به شرح زیر مراحل شمارهانجام  •

  خیابان طالقانی جهت بازدید خودرو  گذاري شهرستان کرج به آدرس میدان طالقانی، مراجعه به اداره شماره .1
ی روي کـاردکس در مقابـل ارائـه    مهر دارایـ ؛ جهت اخذ روبروي بیمه ایران، طبقه باال  سه راه گوهردشت،ی شهرستان کرج به آدرس یمراجعه به اداره دارا .2

 هاي مربوط به اداره دارایی  فیش
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گذاري و با ارائـه  ، پس از انجام شمارهو پالك هاي پرداخت شده جهت عوارض شهرداري ، همچنین هزینهو مالیات عوارض وجوه پرداخت شده  :توجه 
  .گردیدیک فقره چک در وجه خریدار مسترد خواهد هاي بانکی ذینفع، توسط امور مالی شرکت طی  فیش پرداخت به حساب

   جهت اخذ مهر بیمه روي مدارك مربوطه یکی از دفاتر بیمه در سطح شهر کرجمراجعه به  .3
  گذاريمراحل اداري شمارهانجام جهت کرج  گذاري مراجعه به اداره شماره .4
  ه مرکز تعویض پالك به آدرس کرج، جاده زندان قزل حصار و تحویل پالكگذاري در روز بعد، جهت اخذ مدارك و سپس مراجعه بمراجعه به اداره شماره .5

  :باشدو البرز که آدرس کاردکس غیر از استان تهران  در صورتی - ج
  

  ی روي کاردکسپرداخت قبوض مالیات و عوارض دارایی و اخذ مهر دارایی شهرستان محل سکونت و مراجعه به اداره دارای •
گذاري و بـا ارائـه   ، پس از انجام شمارهو پالك هاي پرداخت شده جهت عوارض شهرداري ، همچنین هزینهارض و مالیاتعووجوه پرداخت شده  :توجه 

  .گردیدفیش پرداخت به حسابهاي بانکی ذینفع، توسط امور مالی شرکت طی یک فقره چک در وجه خریدار مسترد خواهد 
 گذاري تا زمان نصب پالكمراحل شمارهگذاري شهرستان محل سکونت و طی مراجعه به اداره شماره •
  

  .باشد پاسخگوي سواالت شما می 61234445شرکت اطلس خودرو با شماره تلفن 
  2609و  2608داخلی هاي  : گذاري ارتباط با مرکز شماره

                              

  با احترام
  اطلس خودروشرکت 

  )سهامی خاص(


