
 

 خريدار محترم خودروي
  

ز با سالم و تشكر از حسن انتخاب شما بدينوسيله اطالعات مربوط به اسناد و مدارك خودروي خريداري شده و رويه شماره گذاري خودرو در مراك

 ماره گذاري پليس راهور ناجا اعالم ميگردد.مطالعه دقيق اين راهنما و رعايت نكات ذكر شده ضامن شماره گذاري سريع خودرو خواهد بود.ش

 الف(اسنادو مدارك خودروي شما كه توسط شركت جيلران موتور صادر شده به شرح زير ميباشد:
 

 اصل كاردكس 

 تحويل سند خريداران اعتباري پس از پرداخت ديون و در زمان فك رهن انجام ميشود(. سند وسيله نقليه )فقط براي خريداران نقدي ، 

  گانه شهرداري تهران(. 22گواهي پرداخت ماليات و عوارض دارايي )فقط براي ساكنين مناطق 

  اصل گواهينامه گمركي 

 كپي برابر اصل پروانه سبز گمركي 

 نه)فقط براي خريداران اعتباري(بيمه شخص ثالث)براي كليه خريداران( و بيمه بد 

 كارت گارانتي و كارت سرويس اوليه رايگان 

 

 :ب(زمان مراجعه به مركز شماره گذاري
 

با توجه به اينكه دستورالعمل شماره گذاري خودروها داراي محدوديت زماني بوده و منقضي ميگردند،لذا لطفا در كوتاه ترين زمان به 

 ار ميباشد.مراكز شماره گذاري بر عهده خريد
 

 ج( در زمان مراجعه به مركز شماره گذاري عالوه بر مدارك فوق به همراه داشتن مدارك زير الزم و ضروري است:

 اصل وكپي شناسنامه 

 اصل و كپي كارت ملي 

  روها.واهي عدم خالفي كليه اين خودپالك آزاد و نصب شده روي خودرو به نام خريدار ، ارائه گ 4در صورت دارا بودن بيش از 

 

 س(جهت احراز محل سكونت و اخذ پالك تهران،همراه داشتن حد اقل يكي از مدارك زير الزامي ميباشد:
 

 اشخاص حقيقي

 شناسنامه هاي صادره از تهران 

 فقط ارائه اصل شناسنامه يا كارت ملي 

 

 شناسنامه هاي صادره از شهرستان:
 

  يا پدر،مادر،همسر و فرزند به همراه فيش آب و برق و گاز به آدرس محل سكونتسند منزل مسكوني در تهران به نام مالك وسيله نقليه 

  اجاره نامه رسمي )محضري( منزل مسكوني در تهران به نام مالك وسيله نقليه يا پدر،مادر،همسر و فرزند به همراه فيش برق،گاز يا آب به

 آدرس محل سكونت.

 يهجواز كسب معتبر در تهران به نام مالك وسيله نقل 

 .گواهي اشتغال به تحصيل فرزندان در مقاطع دبستان،راهنمايي و دبيرستانهاي تهران كه به تائيد آموزش و پرورش رسيده باشد 

 معرفينامه از اداره محل اشتغال با تائيد كار گزيني )ويژه كاركنان دولت( در تهران 
 

 اشخاص حقوقي
 

  سال از تاريخ آن نگذشته باشد.چنانچه  2ران در آن درج شده و حد اگثر روزنامه رسمي شركت كه آدرس تهبريده آخرين روزنامه

 روزنامه رسمي داراي آدرس نباشد اساسنامه يا گواهي ثبت شركتها كه آدرس شركت در تهران درج شده باشد كفايت ميكند.

  عامل و مهر شركت.معرفي نماينده شركت به مركز شماره گذاري راهنمايي و رانندگي بوسيله نامه يا امضاي مدير     

                                                                                                                                                                            

 1از  1صفحه                                                                                                                                                                                  

 

 راهنماي شماره گذاري خودروهاي جيلي
 )مطالعه اين راهنما قبل از مراجعه به اداره شماره گذاري الزامي است(

 



 

اهور ناجا ، مبناي تحويل پالك در تهران. دارا بودن مدارك احراز سكونت در تهران ميباشد و صرف دارا بودن پالك فك شده توجه:مطابق مقررات پليس ر

 تهران براي احراز سكونت كفايت نميكند.

 شماره گذاري خودروهاي جيلي

 گانه شهرداري تهران باشد: 22در صورتيكه آدرس كاردكس جزو مناطق -1

انجام  ميشوددرصورتيكه خودرو به هر دليل شماره گذاري نشود تا رفع  11:11صبح تا ساعت  8ت شماره گذاري فقط از ساعت توجه:پذيرش خودرو جه

 مشكل و ايجاد امكان شماره گذاري،خودرو بايد از شركت خارج شود.

 .وچه دوم غربينبش ك-جنوبي خيابان شانزدهم -)شهيد لشگري(جاده مخصوص كرج 8كيلومتر -ميدان آزادي-آدرس:تهران

 

 
 

شامل:كرج،شهريار،شهر قدس،اسالمشهر،رباط جزو ساير شهرستانهاي استان تهران باشد:در صورتيكه آدرس كاردكس -2

 كريم،ورامين،شهرري،هشتگرد،ساوجبالغ،انديشه،لواسانات،دماوند و فيروزكوه.

مور شماره گذاري خريداران ميبايست به شماره گذاري ميثم واقع در صورتيكه آدرس كاردكس جزو شهرستانهاي رودهن و بومهن باشد جهت انجام ا-1

 جاده مخصوص كرج خيابان داروپخش مراجعه نمايند. 11در كيلومتر 

 مراجعه به اداره شماره گذاري شهرستان كرج به آدرس ميدان طالقاني،خيابان طالقاني جهت بازديد خودرو.-2

رس سه راه گوهردشت،روبروي بيمه ايران،طبقه باال جهت اخذ مهر دارايي روي كاردكس در مقابل ارائه مراجعه به اداره دارايي شهرستان كرج به آد-1

 فيشهاي مربوط به اداره داراييدريافت شده از جيلران موتور.

در سطح شهر كرج جهت اخذ دفاتر بيمه مراجعه به بيمه آسيا مركزي كرج به آدرس خيابان شهيد بهشتي،جنب نمايشگاه دهكده اتوموبيل و يا يكي از -4

 مهر بيمه روي مدارك مربوطه

 مراجعه به اداره شماره گذاري كرج جهت طي مراحل اداري شماره گذاري-5

 س مراجعه به آدرس كرج،جاده زندان قزل حصار جهت دريافت پالك.مراجعه به اداره شماره گذاري در روز بعد جهت اخذ مدارك و سپ-6

 غير از استان تهران و براي ساير استانهاي كشور باشد:در صورتيكه آدرس كاردكس -3

بند س( كه مربوط به  1بند الف و ج( به همراه داشتن يكي از مدارك احراز سكونت )صفحه  1عالوه بر مدارك هويت مالك و خودرو )صفحه .1

 استان محل سكونت مالك ميباشد.براي شماره گذاري ضروري ميباشد.

 ز استان محل سكونت و ارائه قبوض ماليات و عوارض دارايي و اخذ مهر دارايي روي كاردكس.مراجعه به اداره دارائي مرك .2

 توجه:درصورتيكه مدارك ارائه شده به خريدار از سوي شركت فاقد فيشهاي پرداختي دارائي و شهرداري استان مندرج در كاردكس باشد.

با هماهنگي فروشنده نسبت به پرداخت وجوه سوي شركت ميباشند لطفا  با توجه به اينكه برخي از استانها فاقد فيشهاي پرداختي از)

و در صورتيكه خريدار راسا به پرداخت هزينه هاي موصوف اقدام نمايد.هزينه هاي پرداخت شده جهت عوارض اقدام نماييد.(

هي پرداخت كه به تائيد فروشنده شهرداري و هزينه هاي ماليات و عوارض دارايي پس از انجام شماره گذاري و يا ارائه فيش و گوا

 رسيده باشد توسط امور مالي شركت در وجه خريدار مسترد خواهد شد.

 

 راهنماي شماره گذاري خودروهاي جيلي
 )مطالعه اين راهنما قبل از مراجعه به اداره شماره گذاري الزامي است(

 



 .مراجعه به اداره شماره گذاري مركز استان محل سكونت و طي مراحل شماره گذاري تا زمان دريافت و نصب پالك 1

 

 

 

 واحد فروش -شركت جيلران موتور -با احترام 

  2از 2صفحه 


