بخشنامه 96-04/1
طرح پيش فروش ( قيمت قطعی) نقدي و اقساطی شاسی باري کاميونت پرسيکا  6تن -قابل اجرا از تاریخ 96/03/07
نام
خودرو

روش فروش

قيمت (با%9
عوارض قانونی)

پرداخت نقدي
پيش پرداخت

پيش پرداخت دوم (طی یک یا

اول (زمان ثبت

چندمرحله)

اقساط ( ماهيانه)-روش PMT
پيش پرداخت سوم( طی یک یاچندمرحله)

روش اول

1,039,000,000

739,000,000 300,000,000

ظرف سه ماه ازثبت نام

-

نقدي)
(
دوم
روش

1,043,000,000

200,000,000

100,000,000

ظرف یک ماه ازثبت نام

743,000,000

مبلغ

نرخ

-

-

روش سوم

ظرف  2الی 4ماه ازثبت نام

770,000,000

ظرف  2الی 4ماه ازثبت نام

660,000,000

(اقساطی)

روش پنجم
(اقساطی)

روش ششم
(اقساطی)
روش هفتم
(اقساطی)

-

-

-

19.0
18.5
18.0
17.0
13.5
18.5
18.0
17.5
16.0
12.0
18.0
17.5
17.0
15.5
10.0
0.0
16.5
15.5
13.5
6.5
0.0

60
48
36
24
12
60
48
36
24
12
60
48
36
24
12
5
48
36
24
12
8

19,975,000
22,821,000
27,838,000
38,071,000
68,956,000
16,940,000
19,388,000
23,696,000
32,316,000
58,641,000
13,967,000
16,013,000
19,609,000
26,799,000
48,354,000
110,000,000
12,011,000
14,663,000
20,067,000
36,245,000
52,500,000

30
20
12

11,625,000
16,073,000
25,000,000

1,076,000,000

170,000,000

100,000,000

ظرف یک ماه ازثبت نام

256,000,000

ظرف  2الی 4ماه ازثبت نام

550,000,000

1,076,000,000

180,000,000

100,000,000

ظرف یک ماه ازثبت نام

376,000,000

ظرف  2الی 4ماه ازثبت نام

420,000,000

1,076,000,000

190,000,000

100,000,000

ظرف یک ماه ازثبت نام

486,000,000

ظرف  2الی 4ماه ازثبت نام

12.0
8.0 300,000,000
0.0

شهریور ماه  ( 1396درصورت تکميل مالی ظرف2ماه)

چهارم

1,076,000,000

160,000,000

100,000,000

ظرف یک ماه ازثبت نام

اقساط

ازتاریخ تکميل مالی)

وتکميل مالی)
شهریورماه 1396

مهرماه  (1396درصورت تکميل مالی ظرف 3ماه)

روش
156,000,000

بر واریزبموقع پيش پرداخت

آبان ماه  ( 1396در صورت تکميل مالی ظرف 4ماه)

شاسی باري کاميونت پرسيکا  6تن (با کد مدل)482

(اقساطی)

1,076,000,000

150,000,000

100,000,000

ظرف یک ماه ازثبت نام

تعداد

مبلغ هر قسط (با یکماه تنفس

ظرف  2الی  4ماه ازثبت نام

(نقدي)
56,000,000

زمان تحویل از ثبت نام (مشروط

* سایر شرایط :
 )1در روشهاي فروش اقساطی  ،متقاضی می تواند یکی از روشهاي بازپرداخت تسهيالت را انتخاب نماید وهمچنين می تواند تسهيالت کمترویا مدت بازپرداخت کمتري را ( بانرخ سود همان روش) دریافت وتکميل مالی نماید.
 )2با درخواست خریدار ،پرداخت اقساط یکماهه قابل محاسبه وپرداخت بصورت هردو ماه یکبار نيز می باشد(.اقساط یکماهه بانرخ صفر قابل تبدیل نمی باشد)
) 3تخصيص تسهيالت براساس ضوابط شرکت شامل ترهين خودرو/بيمه بدنه « ذینفع شرکت ایران خودرودیزل » با هزینه خریدار/یک ضامن معتبر «کاسب یا کارمند » می باشد (براي خرید یک دستگاه می توان بجاي معرفی ضامن  ،یک فقره چک معادل اصل و فرع مبالغ اقساط ارائه نمود).
 )4پرداخت سود مشارکت (مشروط برگذشت یکماه از ثبت نام ) به ميزان  %24درسال نسبت به کل مبالغ پرداختی و تا تاریخ صدور فاکتور فروش بوده و تا آن تاریخ جریمه تاخيردرتحویل تعلق نمی گيرد و پرداخت سود انصراف مشروط برگذشت یکماه از تاریخ ثبت نام به ميزان  %20درسال  ،تا تاریخ اعالم انصراف ( و حداکثر تا  3ماه ازتاریخ ثبت نام) محاسبه
خواهد گردید.
 )5متقاضی می تواند نسبت به واریز مبلغ پيش پرداخت بعدي ( قبل از موعد مقرر) ویا واریز مبالغی بيش از مبالغ تعيين شده براي پيش پرداخت مذکور در هر روش اقدام و از تاریخ واریز آن ،سود مشارکت مطابق شرایط فوق الذکر بهره مند شوداما زمان تحویل طبق شرایط مندرج درهرروش خواهدبود.
 )6انجام تغيير نام بدون هيچگونه هزینه اي تا قبل از تکميل مالی امکانپذیر می باشد.

مدیریت فروش

