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 خرید خودرو در لوکزامبورگ  

هر نوع وسیله نقلیه عمومی یا خصوصی جاده ای اعم از اتومبیل، موتورسیکلت، تریلر، مطابق با قانون لوکزامبورگ و اروپا  

جاده ها و اتوبان های  تراکتور و... که خودرو نامیده میشود در صورت ثبت نبودن و دارا نبودن سند ثبتی معتبر حق استفاده از  

  به ثبت سند   ازی بدون ن   لوکزامبورگ و اروپا را ندارد، به استثناء خودرو های وارداتی یا صادراتی که بصورت شخصی رانده شود 

 پالک و بیمه مخصوص ترانسپورت مدت دار معتبر باشد.  دارای ، منتهی می بایست

 

 د: خریداری خودرو در لوکزامبورگ به دو دسته تقسیم میشو

 خودرو های صفر کیلومتر یا تحویل از کارخانه  •

 خودرو های دست دوم یا کار کرده  •

در مورد خودرو های صفر کیلومتر یا تحویل از کارخانه خردیداری شده در یکی از نمایندگی ها در لوکزامبورگ تمامی امور  

هنگام دریافت کلید خودرو سند و کلیه مدارک  خودرو بعهده نماینده فروش محصول کارخانه میباشد و شما    تکنیکی  ثبت و کنترل

به نام شده خودرو را نیز دریافت خواهید کرد. خودروهای صفر کیلومتر خریداری شده در خارج از لوکزامبورگ میبایست تمام  

 مراحل خرید خودرو وارداتی اعم از صفر یا کار کرده را طی نمایند. 

 که خود به دو دسته تقسیم بندی میشوند: اما در مورد خودرو های دست دوم یا کار کرده 

 خودرو های خریداری شده از خارج از لوکزامبورگ یا وارداتی  •

 خودرو های خریداری شده در کشور لوکزامبورگ یا لوکزامبورگی  •

که در پایین به صورت کامل در اینباره بیشتر    گمرک   تمامی مراحل ثبت خودرو در هر دو مرحله مثل هم هستند بجز در مورد

 توضیح داده خواهد شد. 

 

 

 ، سندها ، گواهی کنترل تکنیک ، گواهی استاندارد( فاکتور ،قرارداد  )خرید خودرو 

گاراژها، آگهی  شما میتوانید خودرو یا وسیله نقلیه مورد نظر خود را بصورت خرید از نمایندگی ها خودرو، آژانس های معامالتی،  

روزنامه، اینترنت و .... به دو صورت خرید از فروشنده حرفه ای و خرید از فروشنده خصوصی خریداری کنید. هنگام خریداری  

سند دو برگی خودرو )در لوکزامبورگ سندهای زرد و خاکستری، در آلمان سند بزرگ و سند    مدارکی همچون  ضمن دریافت 

 Certificat de( ، گواهی استاندارد )Certificat de contrôle technique   تبر)معاینه فنیکوچک( ، گواهی کنترل تکنیک مع

conformité   و کلیدهای خودرو باید قرارداد فروش بین خریدار و فروشنده به امضا برسد چه بصورت حرفه ای و چه بصورت )

 ای دریافت فاکتور از فروشنده همراه با شماره مالیاتیخصوصی البته برای خریداری از آژانس های خودرو یا فروشنده های حرفه  

 فعالیت در منطقه اروپا نیز الزم میباشد.  مخصوص 

 

قضای خرید و فروش خودرو بصورت کامل اطالعات ندارند و این باعث سواستفاده عده ای   قوانینمتاسفانه اکثر مردم از   نکته :

دالل و سودجو در این موضوع شده، مراقب باشید؛ هنگام خرید خودرو چه در لوکزامبورگ و چه خارج از لوکزامبورگ اغلب  

مقررات مربوط به  طابق با ماده قانون تعزیرات : )مفروشنده های حرفه ای برای فرار از مالیات و بعهده نگرفتن گارانتی خودرو  
دست دوم    یکه به طور خاص مربوط به کاالها  L-212-6از قانون مصرف کننده ، بند آخر ماده    L-212-1  مادهدر    یضمانت قانون 
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  ش ی بار ب   نی اول  یبرا   هی نقل  له ی وس  نکهی دست دوم دو سال خواهد بود ، مگر ا  خودرو   ک ی   ی برا  یبدان معناست که گارانت   نی ا“:  است  

مطابق    ”نی با توافق طرف  البته   سال محدود شود   ک ی حالت مدت ضمانت ممکن است به    ن ی در ا  که   سال قبل ثبت شده باشد   ک ی از  

که حق قانونی خریدار است به شما پیشنهاد قرارداد خصوصی    همین قانون در قوانین کشور آلمان، بلژیک و هلند نیز موجود است( 

و با بیان جمله آشنا: اگر قرارداد خصوصی ببندیم مقداری دیگر به شما تخفیف خواهم داد یا در هر صورت من در  را خواهد داد 

)به یاد داشته باشید که در قرارداد های حرفه ای با مهر و سربرگ مخصوص  قرارداد خواهم نوشت که خودرو ضماتی ندارد  
شده باشد که خودرو ضمانت ندارد این عمل قانونی نمیباشد و قانون    فروشنده حرفه ای طبق قانون لوکزامبورگ حتی اگر ذکر 

ضمانت برای مشتری طبق مواد قانون پابرجاست ، مگر اینکه خودرو آسیب دیدیه یا تصادفی یا موتورسوخته و .. باشد و عین  

از امضا قرارداد بخوبی قرارداد را  همان موارد و معایب در قراداد ذکر شده باشد؛ با این حساب ما به شما پیشنهاد میدهیم قبل  

یا برای من بهتر    خوانده و بعد امضا کنید در صورت مشکل زبان همیشه میتوانید از سرویس ترجمه انجمن سیمرغ استفاده کنید(

ای  است که مالیات ندهم و برای شما هم ارزانتر تمام خواهد شد، پس مراقب باشید که هنگار خرید خودرو از یک فروشنده حرفه  

به هیچ وجه زیر بار قرارداد خصوصی نروید زیرا مطابق با قانون تعزیرات و مجوز فعالیت بنگاه های خودرو : فروشنده حرفه  

از مشکالت فنی و موتوری آن آگاه و مشکالت را برطرف    ،ای مواظف است که خودرو را قبل از نمایش و به فروش رساندن

 ری و غش در معامله با آگهی از معایب خودرو به فروش برساند. کرده یا اینکه خودرو را بدون پنهان کا

در صورت خرید یا فروش خودرو بصورت معامله شخصی یا خصوصی فراموش نکنید هنگام خرید خودرو از معایب خودرو  

عد از خرید  توسط فروشنده آگاه شوید در غیر اینصورت اگر حتی در قرارداد هم ذکر شده باشد که خودرو ضمانتی ندارد ولی ب 

)عیب باید توسط یک کارشناس مکانیک تایید و گواهی دال بر اینکه این عیب مربوط به زمان قبل از  متوجه عیب مخفی شده  

باره چیزی بروز  این باشید که فروشنده به عمد آن را مخفی کرده و به شما در    فروش خودرو است از طرف متخصص صادر شود( 

 تا شش ماه بعد از خرید حق بازگردانی خودرو به فروشنده یا طرح شکایت نزد دادگاه را دارید. نداده طبق قانون ذکر شده باال 

 

در فایل های بعدی در مورد چگونگی طرح شکایت و برخورداری از امکانات وکیل تسخیری  انجمن سیمرغ در نظر دارد که  )

 ( دهدرایگان به اتخاب شما یا کانون وکال برای شما اطالعات بیشتری در دسترس قرار 

 

ری شده بدون  لطفا مراقب باشید بلعکس اطالعات غلطی که در لوکزامبورگ جا افتاده است رانندگی با خودرو تازه خریدا  نکته : 

بیمه و شماره پالک ثبت شده و گواهی کنترل تکنیک )معاینه فنی( حتی از محل خریداری شده تا درب منزلتان غیرقانونی میباشد 

و در صورت توقیف توسط پلیس پرونده شما به دادگاه و شامل جریمه نقدی و زندان میباشد. میتوانید به چند روش ساده و قانونی  

 یافت کرده : خودرو خود را در

مالک اصلی خودرو در صورت  از  یا    با پالک قرمز مخصوص ترانسپورت   از گاراژدار یا بنگاه خودرو   روش اول ✓

 . انتقال دهندمعتبر بودن بیمه و همه مدارک بخواهید که خودرو را برای شما تا درب منزل 

مراجعه کرده و با ارائه عقد قرارداد یک پالک قرمز   SNCAثبت خودرو ی ملبعد از عقد قرار داد به مرکز  روش دوم ✓

 . همراه با بیمه جهت ترانسپورت اجاره کنید

یا بعد از خرید خودرو به یکی از شعب ثبت خودرو ملی در لوکزامبورگ یا کشور های اروپای    روش سوم  ✓ قبل و 

 . خریداری کنید  مراجعه کرده و پالک موقت یک هفته ای یا یک ماهه یا چند ماهه همراه با بیمه

به یکی از شرکت های مخصوص حمل خودرو مراجعه کنید که این روش کمی گران و هزینه بر است    روش چهارم ✓

 . البته برای خودرو های لوکس بهترین و مطمئن ترین روش است

 سط یک مترجم ترجمه شود. قرارداد و فاکتور باید به یکی از سه زبان )فرانسوی، آلمانی، انگلیسی( باشد در غیر اینصورت باید تو 

فراموش نکنید حتما سند های دو برگه را از فروشنده تحویل بگیرید، با فقدان یکی از سند ها ثبت و انتقال آن غیر ممکن است.  

حتما مطمئن شوید که خودرو خریداری شده دارای گواهی کنترل تکنیک معتبر و مدت دار میباشد در صورت نداشتن گواهی کنترل  

ا نداشتن مدت اعتبار کافی در قرارداد قید کنید که خودرو خریداری شده به شرط تایید و قبولی در سرویس کنترل تکنیک  تکنیک ی 
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)حتما در قرارداد ثبت کنید به صورت کالمی هیچ ضمانتی  لوکزامبورگ باشد در غیر اینصورت حق بازگردانی آن را داشته باشید  
  2016ثبت خودرو از سال    یمل  برای ثبت در مرکز   ( Certificat de conformité)درو  و گواهی استاندارد خو  را قبول نکنید(

 به بعد اجباری میباشد. 

 

 

 پالک خودرو یا شماره خودرو 

 دریافت پالک یا شماره خودرو در لوکزامبورگ به دو شیوه میباشد : 

)به شماره پالکی که  اعداد و حروف روی آن    Numéro d’immatriculation personnalisé  شماره پالک شخصی  •

 Sociétéبه انتخاب خود شخص و برای هر نوع خودروی قابل استفاده میباشد و به نام شخص در مرکز ثبت ملی خودرو  

Nationale de Circulation Automobile - SNCA   )ثبت گردیده است شماره پالک شخصی گفته میشود   

)به شماره پالکی که به صورت قرعه    Numéro d’immatriculation de la série couranteجاری   شماره پالک •

  جاری برای خودرو شما صادر خواهد شد و بعد از فروش خودرو همچنان باید روی خودرو باقی بماند شماره پالک  

 گفته میشود( 

ای  پستی،  دهید:  ارائه  را  خود  درخواست  روش  سه  به  توانید  می  پالک  شماره  دریافت  ملی  جهت  پرتال  ازطریق  و  میلی، 

MyGuichet.lu    که در هر صورت جهت درخواست شما میبایست فرم مربوطه از وب سایتhttp://www.snca.public.lu 

پر و به همراه کپی کارت اقامت یا کارت شناسائی یا پاسپورت به آدرس پستی یا ایمیلی بوسیله راهنما فارسی  دانلود کرده و آنرا  

 فوق ارسال کنید.  

پیشنهاد دهید که در صورت آزاد بودن یکی از شماره ها پیشنهادی شماره  برای انتخاب شماره پالک شخصی میتوانید  سه شماره را  

پنج عدد یا چهار عدد و یا دو حرف و چهار    مجموعی از  مربوط به نام شما ثبت و صادر خواهد شد )شماره های پیشنهادی باید

 عدد باهم باشد( 

Société Nationale de Circulation Automobile – SNCA 

B.P. 23 

L-5201 SANDWEILER 

nplaques@snca.lu 

 

بعد از دریافت برگه صدور شماره پالک بصورت رایگان باید به یکی از دفاتر چاپ پالک در سطح کشور جهت چاپ شماره  

   مخصوص بر روی دو پالک )عقب و جلو( مراجعه کنید. 

 زامبورگ لینک آدرس های دفاتر چاپ پالک در لوک

plaques.html-https://snca.public.lu/fr/support/liens/fabricants 

 

 بیمه خودرو 

https://www.services-publics.lu/login/TAMLoginServlet?TAM_OP=cert_login&USERNAME=unauthenticated&ERROR_CODE=0x00000000&ERROR_TEXT=HPDBA0521I%20%20%20Successful%20completion&METHOD=GET&URL=%2Ffpgun-iep%2Fjsp%2Factivate_service.action%3FserviceType%3DPCH_CONTESTATION_PRISEDEPOSITION&REFERER=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&HOSTNAME=www.services-publics.lu&AUTHNLEVEL=5&FAILREASON=&PROTOCOL=https
http://www.snca.public.lu/
mailto:nplaques@snca.lu
https://snca.public.lu/fr/support/liens/fabricants-plaques.html
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اطالعات مفید زیادی در اینباره بی شک داشتن بیمه حوادث در رانندگی امری واجب و اجتناب ناپذیر می باشد و کم وبیش همه ما  

داریم، هنگام خریداری خودرو تا زمانیکه کارت سبز بیمه برای خودرو مربوطه صادر نشده باشد شما به هیچ عنوان حق رانندگی 

یب و هر  و استفاده از آن خودرو را ندارید ، البته تنها بیمه برای راندن خودرو کافی نیست به مدارک بیشتری نیاز دارید که به ترت 

یک را در بند خود توضیح خواهیم داد. با کمی تحقیق میان اطرافیان بیمه ی را با سابقه درخشان و پشتیبانی های عالی تر را  

انتخاب کرده و جهت بیمه خودرو خود با در دست داشتن قرارداد خرید خودرو به آن مراجعه فرمائید و کارت سبز بیمه را دریافت  

 کنید.

 

آژانس های ارائه دهنده بیمه باشید، شرکت های بیمه به خودی خود هیچ یک بد نیستند اما مراقب آژانس ها یا همان    مراقب   نکته :

نمایندگی های شرکت های بیمه باشید، از آنجای که این نمایندگی ها یا آژانس ها بصورت درصدی یا پورسانتاژ با شرکت اصلی  

دریافت میکنند باید کمی بیشتر مراقب بود، قبل از امضا قرارداد بیمه از نماینده بیمه از روی مشتری و بسته به نوع قرارداد سود 

مقدار    ، پرداخت خسارت  میزان  و حداکثر  حداقل   ، استفاده  امکانات  از  اعم  بیمه  قرارداد  موارد  بند  بند  مورد  در  که  بخواهید 

اموش نکنید شما بعنوان مشتری نزد نماینده هستید و این  فرانشیز،.... هر یک را بصورت کامل و دقیق برای شما توضیح دهد، فر

حق شماست که از تمامیت قرارداد خود آگاه باشید. یک پیشنهاد شخصی : سعی کنید قبل از امضا قرارداد از چندین بیمه مختلف  

ای شما کامال توضیح دهند، پیش فاکتور دریافت کنید و از هر یک از صادر کننده ها بخواهید در مورد بند های بسته پیشنهادی بر

از یک یا چند نفر از افراد نزدیک که بیشتر از ده سال در لوکزامبورگ ساکن هستند مشورت بگیرید و بیمه بهتر را با پیشنهاد 

های بهتر انتخاب کنید. حتما قبل از امضا قرارداد شخصا قرارداد را یکبار بخوانید و یا در صورت مشکل زبان از سرویس ترجمه  

 خوب فکر کنید و درست انتخاب کنید.  نجمن سیمرغ استفاده کنید. اول تحقیق کنید بعدا

 

 

 فرم ثبت خودرو یا فرم انتقال سند 

با توجه به    https://snca.public.luثبت خودرو را از وب سایت  ی  ملمخصوص ثبت خودرو در مرکز    فرم دانلود کرده و 

 و امضا کنید.  راهنمای فارسی پر

 

 

 گواهی گمرک 

خارج از لوکزامبورگ میباشد که برای دریافت آن با در دست    این گواهی فقط مخصوص خودرو های وارداتی یا خریداری شده از

داشتن مدارک )سند دو برگی مالکیت خودرو، قرارداد و فاکتور خرید همراه با شماره مالیاتی اروپا، فرم ثبت خودرو، گواهی بیمه،  

عه کنید. افسر مربوطه بعد  شماره پالک، کارت شناسائی( به یکی از شعب گمرک در سطح کشور همراه با خودرو مربوطه مراج

کتور فروشنده گواهی گمرکی را برای شما صادر  ااز کنترل شماره شاسی خودرو و مدارک شما و بررسی کد مالیاتی مندرج در ف

 خواهد کرد. 

 لینک آدرس های شعب گمرک در لوکزامبورگ 

etranger.html-voiture-https://douanes.public.lu/fr/vehicules/acheter 

 

https://snca.public.lu/fr/publications/formulaire-imm/obtention-certificat-immatriculation.html
https://douanes.public.lu/fr/vehicules/acheter-voiture-etranger.html
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 گرفتن وقت قبلی برای ثبت خودرو 

ثبت خودرو لوکزامبورگ اجباری میباشد.    ی مل  کز ابه بعد گرفتن وقت قبلی برای ثبت خودرو و انتقال سند در مر  2015از سال  

در چهار استان لوکزامبورگ وقت قبلی بگیرید. البته جدیدا    SNCAمیتوانید به دو صورت آنالین ، تلفنی یا ایمیلی از یکی از شعب  

 انجام خواهند داد. اکثر نماینده های بیمه هنگام مراجعه برای بیمه خودرو و اخذ قرارداد این کار را برای شما بصورت داوطلبانه 

 لینک آنالین گرفتن وقت قبلی برای ثبت خودرو و انتقال سند همراه با شماره تماس و ایمیل 

Société Nationale de Circulation Automobile – SNCA 

https://ws.snca.lu/rdv/home 

Tél: (+352) 26626400 

info@snca.lumail:  -E 

 

 

 مدارک ثبت خودرو و انتقال سند 

بعد از طی مراحل باال و داشتن وقت قبلی به شعبه مورد نظر همراه با کلیه مدارک فوق جهت ثبت خودرو و انتقال سند با نامه  

 مالک جدید مراجعه فرمایید

 

- Le formulaire 'Demande en obtention d'un certificat d'immatriculation' complété et signé 

 فرم مخصوص ثبت خودرو پر شده و امضا شده  -1

- Le ou les timbres 'Droit de chancellerie' 

 پرداخت هزینه ثبت خودرو در مرکز ملی ثبت خودرو هنگام ارائه پرونده )باطل کردن تمبر(  -2
- La facture originale, en cas de vente par une entreprise, ou le contrat de vente 

original, en cas de vente entre particuliers. En cas de besoin, une traduction du 

document peut être exigée 

گ  قرارداد و فاکتور فروش صادر شده از طرف فروشنده، ترجمه آن درصورتی که به یکی از سه زبان اصلی لوکزامبور  -3

 نیست
- Une attestation d'assurance en cours de validité 

 گواهی بیمه -4
- Le document douanier, vignette «705» 

 داری شده باشد ی در صورتی که خودرو از خارج از لوکزامبورگ خر گواهی گمرک  -5
- Le document d’immatriculation. En cas de besoin, une traduction du document peut 

être exigée 

 ست ی لوکزامبورگ ن  ی از سه زبان اصل یکی که به  ی، ترجمه آن درصورت سند خودرو  -6

https://ws.snca.lu/rdv/home
mailto:info@snca.lu
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- La présentation d’un passeport, d’une carte d’identité du propriétaire et/ou 

détenteur du véhicule 

 ارائه اصل پاسپورت یا کارت شناسائی یا کارت اقامت رسمی  -7
- Le certificat de conformité européen 

 گواهی استاندارد اروپا -8
- Le certificat de contrôle technique en cours de validité 

 گواهی کنترل تکنیک یا معاینه فنی معتبر -9

 

دید  درصورتی که نقصی در مدارک وجود نداشته باشد همان روز بعد از ثبت در سیستم سند های جدید خودرو را با مالکیت ج

وال برای آن دسته از خودروها که کنترل تکنیک معتبر ندارند بعد از ثبت در سیستم کپی از مدارک به  مدریافت خواهید کرد. مع

خواهند   (SNCT - Société Nationale de Contrôle Techniqueشما داده خواهد شد و شما را به سرویس کنترل تکنیک )

یست برای انجام کنترل تکنیک نیز وقت قبلی داشته باشید( و بعد از انجام کنترل تکنیک در  فرستاد )طبق تغییر قوانین جدید میبا

 برای شما صادر خواهد شد. به نام شدهصورتی که خودرو دارای هیچ مشکلی نباشد گواهی کنترل تکنیک جدید همراه با سندها 

 آدرس های مراکز ملی ثبت خودرو در لوکزامبورگ 

Société Nationale de Circulation Automobile 

11, rue de Luxembourg 

L-5230 Sandweiler 

 -------- 

22 Rue Jos Kieffer 

L-4176 Esch-sur-Alzette 

 -------- 

2, rue de Marbourg 

L-9764 Marnach 

 

 

 وقت قبلی برای کنترل تکنیک 

لوکزامبورگ    کنترل تکنیک  ی خودرو در مرکز مل  کنترل تکنیکدریافت گواهی    ی برا  ی به بعد گرفتن وقت قبل  2015از سال  

  ی در چهار استان لوکزامبورگ وقت قبل SNCT از شعب  یکی از    یلی می ا  ای   ی، تلفن   نی به دو صورت آنال  دی توان ی . مباشدی م  یاجبار

 . دی ری بگ

 ل ی می همراه با شماره تماس و ا یگرفتن وقت قبل نی آنال نکی ل
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SNCT - Société Nationale de Contrôle Technique 

https://www.snct.lu 

Tél : +352 26 15 62 222  

rdv@snct.lu:  mail-E 

 

 

   https://www.snct.lu    /      http://www.snca.public.lu      :  مأخذمنبع و 

  

 

 

 تهیه و تنظیم :  هیئت تحریریه انجمن سیمرغ در لوکزامبورگ 

 

 
 

گونه کپی برداری و سواستفاده از تمامی حقوق قانونی کپی رایت این سند متعلق به انجمن سیمرغ می باشد و هر  

 این سند پیگرد قانونی دارد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.snct.lu/
mailto:rdv@snct.lu
https://www.snct.lu/
http://www.snca.public.lu/
http://www.simourq.com/
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