بخشنامه 96-06
طرح فروش نقدي و اقساطی وانت پیکاپ بنزینی  -قابل اجرا از تاریخ 96/03/11
نام

روش فروش

خودرو

روش اول (نقدي )

قیمت فروش (با%12

تخفیف (با%12

قیمت با اعمال تخفیف

مالیات و عوارض شماره

مالیات و عوارض

(با %12مالیات و عوارض

گذاري)

شماره گذاري)

شماره گذاري)

مبلغ به ریال
تسهیالت شرکت

زمان تحویل( از

پیش پرداخت
(زمان ثبت نام)

مبلغ

روش بازپرداخت ( با یکماه تنفس ازتاریخ تکمیل مالی)

950,000,000

20,000,000

930,000,000

930,000,000

-

-

950,000,000

0

950,000,000

390,000,000

560,000,000

950,000,000

0

950,000,000

520,000,000

430,000,000

950,000,000

0

950,000,000

650,000,000

300,000,000

تاریخ تکمیل
مالی)

الف) طی 48فقره چک ماهیانه  16/430/000ریالی (نرخ سالیانه)% 20

روش دوم
وانت پیکاپ بنزینی(کد مدل)828

(اقساطی)

ب) طی 36فقره چک ماهیانه  20/110/000ریالی (نرخ سالیانه)%19
ج) طی  24فقره چک ماهیانه  27/470/000ریالی (نرخ سالیانه)%17
د )  360/000/000ریال طی 24فقره چک ماهیانه  17/810/000ریالی و 200/000/000ریال
طی 4فقره چک  61/250/000ریالی هر6ماه یکبار (نرخ سالیانه ) %18
الف) طی 42فقره چک ماهیانه 13/540/000ریالی(نرخ سالیانه)% 18

روش سوم
(اقساطی)

ب) طی 36فقره چک ماهیانه 15/070/000ریالی(نرخ سالیانه)% 17
ج) طی 24فقره چک ماهیانه 20/720/000ریالی (نرخ سالیانه) %15
د)  250/000/000ریال طی24فقره چک ماهیانه  12/150/000ریالی و 180/000/000ریال طی4
فقره چک 54/000/000ریالی هر6ماه یکبار (نرخ سالیانه ) %16

روش چهارم
(اقساطی)

الف) طی 36فقره چک ماهیانه 10/130/000ریالی(نرخ سالیانه)% 14
اب) طی 24فقره چک ماهیانه 13/930/000ریالی(نرخ سالیانه)% 11
ج) طی 12فقره چک ماهیانه 25/000/000ریالی (نرخ سالیانه صفر)

* سایر شرایط :
 )1در روشهاي فروش اقساطی  ،متقاضی می تواند یکی از روشهاي بازپرداخت تسهیالت را انتخاب نماید وهمچنین می تواند تسهیالت کمترویا مدت بازپرداخت کمتري را( بانرخ سود همان روش) دریافت وتکمیل مالی نماید.
)2تخصیص تسهیالت بر اساس ضوابط شرکت شامل ترهین خودرو/بیمه بدنه" ذینفع شرکت ایران خودرو دیزل" با هزینه خریدار/یک ضامن معتبر " کاسب یا کارمند"( براي خرید یک دستگاه می توان به جاي معرفی ضامن،یک فقره چک معادل اصل و فرع مبالغ اقساط ارائه نمود).
 )3با درخواست خریدار  ،پرداخت اقساط یکماهه قابل محاسبه وپرداخت بصورت هردو ماه یکبار نیز می باشد.
 )4انجام تغییر نام بدون هیچگونه هزینه اي تا قبل از تکمیل مالی امکانپذیر می باشد.

مدیریت فروش

دو ماهه

