شرایط ویژه با تخفیف ویژه به مناسبت

بخشنامه 96-05

عرضه اولیه خودرو به بازار
نام
خودرو

روش فروش

قيمت فروش
(با%9عوارض قانونی)

فروش نقدي و اقساطي شاسي کشنده فوتون " یورو 4مجهز به - " DPFقابل اجرا از تاریخ 96/03/03
تخفيف

پيش پرداخت نقدي

قيمت (با %9عوارض

(با%9عوارض

قانونی)

پيش پرداخت اول (زمان ثبت

تسهيالت با اقساط ماهيانه-روش PMT

شاسی کشنده فوتون " یورو 4مجهز به " DPF

پيش پرداخت دوم (ظرف یکماه )

مبلغ

نرخ

-

-

-

-

-

-

-

17.3

48

44,970,000

16.5

36

54,880,000

15.0

24

75,150,000

10.4

12

136,560,000

17.4

60

33,840,000

16.8

48

38,810,000

15.9

36

47,400,000

14.0

24

64,820,000

8.7

12

117,870,000

0.0

6

225,000,000

16.2

48

31,860,000

14.9

36

38,770,000

12.5

24

52,980,000

6.0

12

96,390,000

0.0

8

140,000,000

12.5

30

36,260,000

9.2

20

50,330,000

0.0

10

93,000,000

قانونی)

روش اول (نقدي)

2,590,000,000 40,000,000 2,630,000,000

1,450,000,000

1,140,000,000

روش دوم(نقدي)

2,595,000,000 35,000,000 2,630,000,000

1,050,000,000

1,545,000,000

-

2,630,000,000

0

2,630,000,000

650,000,000

430,000,000

1,550,000,000

2,630,000,000

0

2,630,000,000

750,000,000

530,000,000

1,350,000,000

2,630,000,000

0

2,630,000,000

850,000,000

660,000,000

1,120,000,000

2,630,000,000

0

2,630,000,000

950,000,000

750,000,000

930,000,000

(اقساطی)

روش چهارم
(اقساطی)

روش پنجم
(اقساطی)

روش ششم
(اقساطی)

مبلغ هر قسط (با یکماه تنفس ازتاریخ

تعداد اقساط

نام)

روش سوم

(مبلغ به ریال)

تکميل مالی)

* سایر شرایط وتوضيحات :
 )1در روشهاي فروش اقساطی ،متقاضی ميتواند یکی از روشهاي بازپرداخت تسهيالت را انتخاب نمایدوهمچنين ميتواند تسهيالت کمترویا مدت بازپرداخت کمتري را( بانرخ سود همان روش) دریافت وتکميل مالی نماید.
 )2در صورت پرداخت پيش پرداخت دوم زودتر از موعد تعيين شده تاثيري در زمان تحویل خودرو نخواهد داشت.و با درخواست خریدار ،پرداخت اقساط یکماهه قابل محاسبه وپرداخت بصورت هردو ماه یکبار نيز می باشد.
)3تخصيص تسهيالت بر اساس ضوابط شرکت شامل ترهين خودرو/بيمه بدنه" ذینفع شرکت ایران خودرو دیزل"با هزینه خریدار /یک ضامن معتبر "کاسب یا کارمند" می باشد(.براي خرید یک دستگاه می توان به جاي معرفی ضامن ،یک فقره
چک معادل اصل و فرع مبالغ اقساط را ارائه نمود.
 )4انجام تغيير نام بدون هيچگونه هزینه اي تا قبل از تکميل مالی امکانپذیر می باشد.
 )5پرداخت سود مشارکت(مشروط به گذشت یک ماه از ثبت نام ) به ميزان  %22در سال نسبت به کل مبالغ پرداختی و تا تاریخ صدور فاکتور فروش بوده و تا آن تاریخ جریمه تاخير تعلق نمی گيرد.پرداخت سود انصراف مشروط به گذشت یک
ماه از تاریخ ثبت نام به ميزان %19ساليانه  ،تا تاریخ اعالم انصراف (و حداکثر تا  3ماه از تاریخ ثبت نام )محاسبه خواهد شد.
)6به محض تکميل ظرفيت  ،این شرکت حق دارد نسبت به توقف طرح اقدام نماید.

زمان تحویل

مدیریت فروش

دو ماهه (از تاریخ مقرر براي
واریز پيش پرداخت دوم)

