
 شرایط پیش فروش پهپاد با قیمت قطعی و واردات ارزشمند قانونی با تحویل اسناد گمرکی

 برای ثبت پیش سفارش چه کار کنم؟
 نماییدمت قطعی و نهایی درخواست پیش فاکتور با قی 02144114767ق شماره تلفن یاز طرقیمت محصوالت را می توانید روزانه از طریق شماره تلفن شرکت بگیرید، 

 .ارسال کنید 09927251573به شماره واتس اپ  مبلغ پیش فاکتور صادر شده رو به شماره حساب های معرفی شده واریز کنید و رسید واریز وجه رو

 گردد. شروع روز شمار بازه تحویل، یک روز بعد از روز واریز مبلغ پیش فاکتور است. روز کاری تحویل می 45تا  30سفارشات در بازه زمانی  زمان تحویل به چه صورت است؟

در زمان تحویل کاال چه اسناد و خدماتی 

 را نگاه آسمان به من می دهد؟

 صدور فاکتور و پالک پهپاد

)طبق تحویل می گردد.  پهپاد فاکتور معتبر و استاندارد شرکت نگاه آسمان با درج نام کاال و شماره سریال پهپاد، در زمان تحویل

 10ثبت نام در سامانه سازمان هواپیمایی کشوری با فاکتور معتبر صورت می گیرد و پالک استاندارد سازمان هواپیمایی کشوری( 

 ام مراحل را نگاه آسمان برای شما انجام میدهد(صادر و به خریدار داده خواهد شد. )تم رقمی نیز

 ** اسناد ارزشمند واردات قانونی پهپاد

 بسیار مهم و ارزشمند

رقمی، یک نامه حاوی نوع واردات قانونی کاال و  10عالوه بر فاکتور و ثبت در سامانه سازمان هواپیمایی کشوری و صدور پالک 

شرح ریز مراحل انجام شده و مجوزات گرفته شده به خریدار داده میشود که در کنار این نامه سند گمرکی، قبض انبار و بارنامه 

ر ارزشمند بوده و در صورت ضبط پهپاد در حین پرواز و یا ضبط پهپاد در خارج از حالت پرواز به این سند بسیاضمیمه شده است. 

در سال های اخیر گزارش ها و انید وسیله را رفع توقف نمایید. موجب واردات غیر قانونی و قاچاق وسیله، با ارائه این مدارک می تو

و نظارتی واز یا در حین حمل و نقل توسط ارگان ها و سازمانهای امنیتی پرونده های بسیاری با گزارش ضبط پهپادها در حین پر

 و نداشتن سند گمرکی ضبط شده است.گزارش شده است که متاسفانه عمده آنان به دلیل عدم واردات قانونی 

 ز شرکت بر روی پهپادها وجود دارد.به دلیل خرید قانونی و مستقیم اگارانتی یک ساله بی قید و شرط دی جی آی  گارانتی دی جی آی در ایران

 خدمات پس از فروش تعمیرات و تامین قطعات نیز توسط شرکت نگاه آسمان با قدرت ارائه می گردد. خدمات دائمی نگاه آسمان

آموزش استاندارد در آکادمی نگاه 

 آسمان
 د.نگاه آسمان شرکت نمایاپراتوری در دوره های آموزشی خلبانی و  به صورت رایگان خریدار می توانید 

 تعهدات نگاه آسمان

 *** تمامی موارد و تعهدات طی یک قرارداد مهر و امضاء شده و به خریدار همراه با رسید پرداخت وجه تحویل می گردد. م مه 

 تحویل کاال به شماره حساب خریدار واریز می گردد.، طبق نرخ سود بانکی به صورت روز شمار، میزان مبلغ تاخیریه محاسبه و در هنگام در صورت تاخیر در تحویل

روز کاری کاال را تحویل نمایند در صورت درخواست مشتری اصل پول همراه با مبلغ تاخیریه  45در صورتی که شرکت به هر شکل ممکن نتواند در موعد مقرر بیش از 

 ریز می گردد.ساعت به حساب خریدار وا 48روز کاری محاسبه )طبق سود بانکی( و تا  45

و قانونی در کشورمان ایران است. شما می توانید در وب سایت ما  نگاه آسمان به عنوان یکی از قدیمی ترین شرکت های حوزه پهپادهای غیرنظامی در ایران موظف به فروش و عرضه این کاال به صورت استاندارد

 تحویل های رسمی و قانون مند را مشاهده و بررسی نمایید.و همچنین صفحه اینستاگرامی ما، مشتریان و نمونه های مصداقی 

insta: @iranHelicam – web: NAuav.ir 

 



 پیش سفارش چه ویژگی و حسنی دارد؟

 قیمت کمتر نسبت به قیمت موجود در بازار
 موجود در بازار آن را ندارد.مهمترین ویژگی پهپادهای پیش سفارش شده، واردات قانونی و داشتن اسناد گمرکی است که معموال پهپادهای 

 شما در زمان تحویل عالوه بر فاکتور استاندارد و معتبر نگاه آسمان، نامه واردات قانونی و اسناد گمرکی کاال را تحویل می گیرید.
 ز موارد و الزامات خرید پهپاد و ثبت آن خواهد شد.در قوانین آتی فروش پهپادهای غیر نظامی، واردات قانونی یکی ا

 در صورت نداشتن این سند، پهپاد غیر قانونی بوده و استفاده از آن مجاز نخواهد بود.

 

 

 

 

 شرکت فناور بال گستر نگاه آسمان )مرجع تخصصی پهپادمحور(

 (1388از شروع این فناوری با شما بوده ایم )تاسیس 


