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ورقه اطالعاتی

خرید و ثبت ماشین
قبل از خرید

برای انتقال ثبت به نام شما:

شما باید خدمات پرس و جوی ثبت خودرو ویکرودز
 Vehicle Registration Enquiry Serviceرا چک کنید .این
خدمات رایگان است و به شما اجازه می دهد وضعیت ثبت
اتومبیل ،موتور سیکلت ،کامیون ،تریلر و کاروان را در ثبت
ویکتوریا تائید کنید .پرس و جو از خدمات پرس و جوی ثبت
خودرو به شما امکان می دهد در مورد اینکه آیا ثبت ماشین
اعتبار دارد ،منقضی شده ،یا به حالت تعلیق یا لغو قرار دارد
اطالعاتی کسب کنید .شما همچنین می توانید اطالعات مربوط به
وسیله نقلیه ،از قبیل شماره شناسایی وسیله نقلیه یا شماره شاسی،
شماره موتور ،و یا مدل ،رنگ ،نوع بدنه و یا سال ساخت را
برای کمک به تائید هویت ماشین به دست آورید .شما می توانید
خدمات پرس و جوی ثبت خودرو را با مراجعه به
 vicroads.vic.gov.auچک کنید.
شما همچنین می توانید ثبت اوراق بهادار دارایی های شخصی
 )PPSR( Personal Property Securities Registerرا چک کنید.
آن یک خدمات ملی رایگان است که به شما این امکان را می دهد
که جزئیات یک وسیله نقلیه را قبل از خرید آن چک کنید .اگر
شما یگ گواهی جستجوی ثبت اوراق بهادار دارایی های شخصی
’VicRoads

Personal Property Securities Register Search Certificate

را خریداری کنید ،می توانید بفهمید که آیا هیچ بدهی (قسط) وجود
دارد یا نه و نیز جزئیات خودرو (ساخت و مدل) ،وضعیت ثبت
 ،وضعیت سرقت شدن و یا وضعیت از رده خارج شدن اش
 written-off statusرا بفهمید .شما می توانید  PSSRرا با تلفن
کردن به شماره  1300 007 777یا نگاه کردن به ppsr.gov.au
چک کنید

خرید یک ماشین که ثبت شده است
هنگام خرید یک ماشین که ثبت شده است ،شما باید:
یک گواهی رودورثی  Certificate of Roadworthinessمعتبر
ازفروشنده بگیرید.
یک فرم درخواست برای انتقال ثبت Application for Transfer
 of Registrationرا با فروشنده پر کنید .فرم را بصورت آنالین
از  vicroads.vic.gov.auیا با تلفن به شماره  13 11 71یا از
یک مرکز خدمات مشتریان ویکرودز بگیرید.

فرم انتقال کامال تکمیل شده ،گواهی رودورثی و هزینه ها
را ظرف مدت  14روز پس از فروش به ویکرودز ارسال
کنید .شما می توانید این کار را با پست کردن همه مدارک
مورد نیاز و هزینه ها (چک یا حواله مانی اوردر) به
 ،VicRoads, GPO Box 1644, Melbourne 3001و یا با
مراجعه به مرکز خدمات مشتریان ویکرودز انجام دهید.
زمانی که یک ماشین از یک نمایشگاه ماشین car dealer
خریداری می شود ،نمایشگاه تمام موارد مورد نیاز را به
ویکرودز می دهد.

هزینه ها:
هزینه انتقال
هزینه عوارض خودرو .Motor Vehicle Duty
هزینه ها را می توان به صورت آنالین در  vicroads.vic.gov.auو
یا با تلفن به  13 11 71محاسبه کرد.
گواهی رودورثی
وقتی که یک ماشین ثبت شده به فروش می رسد و یا یک
ماشین دست دوم مجددا ثبت می شود الزم است.
تنها می تواند توسط یک تست کننده خودرو مجاز
 Licensed Vehicle Testerمورد تائید ویکرودز صادر
شود.
یک بررسی از ماشین است تا اطمینان حاصل شود که آن
برای استفاده در جاده امن است.
به این معنا نیست که خودرو در بهترین وضعیت و بدون
هیچ گونه فرسودگی قرار دارد و قسمت هایی که به امن
بودن آن مربوط نیستند خوب کار می کنند.
به مدت  30روز از تاریخ صدور اعتبار دارد.
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خرید و ثبت ماشین
خرید یک ماشین که ثبت نشده است

برای ثبت ماشین شما باید:

هنگام خرید یک ماشین که ثبت نشده است شما باید:

یک وقت بگیرید:

قبل از اینکه یک ماشین ثبت نشده را به منظور تعمیر کردن
یا تست کردن برای گواهی رودورثی برانید ،شما باید مجوز
خودرو ثبت نشده دریافت بکنید:
این مجوز به شما اجازه می دهد تا برای دریافت یک
گواهی رودورثی و آماده سازی خودرو برای ثبت در جاده
رانندگی کنید.
مجوز را می توان با تماس با ویکرودز به شماره 13 11 71
یا از هر مرکز خدمات مشتریان ویکرودز خریداری کرد.
شما باید شرحی از ماشین با شماره موتور یا شماره شناسایی
خودرو ( )VINارائه کنید.
این یک جرم است که یک ماشین ثبت نشده را بدون
گرفتن مجوز خودرو ثبت نشده برانید ،مگر اینکه شما یک
وقت گرفته باشید و در حال رانندگی به ویکرودز برای
ثبت کردن آن باشید.

خودرو را برای بازرسی بیاورید.
یک گواهی رودورثی معتبر ارائه کنید.
شواهدی ازهویت خود را ارائه کنید (گواهینامه رانندگی مورد
نیاز است ،یا اگر شما گواهینامه ندارید ،باید شواهد متعددی برای
تشخیص هویت تان نشان دهید).
رسید خرید تان را بیاورید که نشان دهد شما می توانید ماشین را
بطور قانونی ثبت کنید.
اگر شما یک کارت تخفیف  concession cardدارید به ویکرودز
اطالع بدهید.
هزینه ها را بپردازید.

هزینه ها:
هزینه ثبت (نرخهای تخفیف دار موجود هستند)
هزینه صدور پالک ماشین (در صورت لزوم)
هزینه بازرسی (در صورت لزوم ،به طور معمول در زمان
گرفتن وقت پرداخت می شود)
هزینه کمیسیون حوادث حمل و نقل Transport Accident
( Commissionبیمه اجباری صدمه شخصی شخص ثالث)
هزینه عوارض خودرو .Motor Vehicle Duty
هزینه را می توانید به صورت آنالین در  vicroads.vic.gov.auو یا
با تلفن به  13 11 71محاسبه کنید.
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مجوز خودرو ثبت نشده

در زمان حضور در وقت مالقات خود:

VRPIN02900

یک رسید امضا دار و تاریخ دار از فروشنده بگیرید که شامل
ساخت ،مدل و شماره شناسایی خودرو ( )VINهست و نام و آدرس
شما و فروشنده را نشان می دهد.
ترتیبی برای یک مجوز خودروی ثبت نشده Unregistered
 Vehicle Permitرا بدهید.
یک گواهی رودورثی بگیرید.
مدرکی از ثبت قبلی وسیله نقلیه مثل گواهی ثبت قبلی فراهم کنید
یک وقت برای ثبت بگیرید و ماشین را برای بازرسی به مرکز
خدمات مشتریان ویکرودز بیاورید (برای ثبت ماشین ،شما باید
 17ساله یا بزرگتر باشید).

با ویکرودز به شماره  13 11 71تماس بگیرید (فقط با پرداخت
از طریق ویزا کارت یا مستر کارت) یا به هر مرکز خدمات
مشتریان ویکرودز مراجعه کنید (پرداخت نقد ،چک ،افتپاس
 ، EFTPOSویزا کارت یا مستر کارت) تا وقت بگیرید و هزینه
وقت مالقات را بپردازید.
در هنگام گرفتن وقت ،شما به شماره شناسایی خودرو (،)VIN
شماره موتور و شماره پالک (اگر موجود باشد) نیاز خواهید
داشت.

برای اطالعات بیشتر به  vicroads.vic.gov.auنگاه کنید یا با
شماره تلفن  13 11 71تماس بگیرید یا به مرکز خدمات مشتریان
ویکرودز مراجعه کنید.
اطالعات ارائه شده در این برگه اطالعاتی در زمان چاپ صحیح است و
ممکن است مشمول تغییر باشد.
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