نحوه فروش خودرو کارکرده
مرحله  : 1ابتدا با انتخاب گزینه ثبت نام در صفحه اصلی اقدام به ثبت نام در وب سایت نمایید( .در صورتی که قبال ثبت نام کرده اید
گزینه ورود را انتخاب نمایید)

مرحله 1

مرحله  : 2پس از ثبت نام و ورود در پایین صفحه اصلی گزینه خودروهای کارکرده را انتخاب نمایید.

مرحله 2

مرحله  : 3انتخاب فروش خودرو

مرحله 3

مرحله  : 4تکمیل اطالعات خودرو (کلیه اطالعات خودرو را به دقت در قسمت های مربوطه وارد نموده و در پایان ثبت مشخصات را بزنید)

نکته ا  :شماره شاسی و شماره موتور باید بصورت صحیح و کامل وارد شود.
نکته : 2در قسمت "انتخاب روش فروش" اگر فروشنده خودرو قصد خرید خودرو نو از شرکت مدیران خودرو را داشته باشد می بایستی گزینه
دوم را انتخاب نماید(قصد جایگزینی خودرو کارکرده با نو را دارم) و در این صورت است که متقاضی خرید خودرو کارکرده می تواند از تسهیالت
استفاده نماید.
نکته  : 3با زدن دکمه "قیمت کارشناسی شرکت" می توانید قیمت های پیشنهادی شرکت را که براساس دو عامل مدل سال و کیلومتر کارکرد
می باشد مالحظه نمایید.

مرحله  : 5انتخاب تصا ویر خودرو (تصاویر خودرو را وارد نموده و در پایان ثبت نهایی را بزنید)

نکته  : 1انتخاب حداقل یک تصویر الزامی می باشد.
نکته  : 2حجم هر تصویر نباید بیشتر از یک مگا بایت باشد.

پس از انجام این پنج مرحله و تایید کارشناسان شرکت مدیران خودرو آگهی جهت نمایش در وب سایت قرار داده می شود و خریداران می توانند
آگهی را مشاهده نموده و پیشنهاد قیمت خود را ارسال نمایند.

مرحله  : 6فروشنده می بایستی با مراجعه به قسمت "مدیریت پروفایل" پیشنهادات ارسالی از جانب خریداران را مشاهده نماید و تایید یا رد
نماید .تایید هرکدام از پیشنهادات به منزله پایان فرآیند بوده و آگهی بصورت خودکار از روی وب سایت حذف می شود و جهت ادامه روند انجام
کار با فروشنده و خریدار تماس گرفته خواهد شد.
نکته مهم در این قسمت این است که با توجه به اینکه اطالعات تماس فروشنده در اختیار خریدار قرار نمی گیرد ،فروشنده قبل از تایید پیشنهاد
می بایستی با خریدار تماس حاصل نماید و پس از انجام هماهنگی های الزم و توافق نهایی قیمت روی گزینه تایید کلیک نماید .

