بخشنامه98-02 /4
طرح پیش فروش انواع محصوالت ( با قیمت زمان تحویل )
نوع خودرو

روش پیش فروش

قابل اجرا از تاریخ 98/05/01

پیش پرداخت نقدی زمان ثبت نام

( مبالغ به ریال )

سود مشارکت سالیانه سود انصراف سالیانه

زمان تحویل ( مشروط بر پرداخت بموقع مراحل
و تکمیل مالی )

شاسی باری هیوندا  HD-65یورو 4

پیش فروش

900,000,000

16درصد

12درصد

شهریور 1398

شاسی باری  L 1924یورو4

پیش فروش

1,600,000,000

16درصد

12درصد

مهر 1398

شاسی کمپرسی  LK 1924یورو4

پیش فروش

1,650,000,000

16درصد

12درصد

آبان 1398

شاسی کمپرسی  LK2624یورو4

پیش فروش

2,250,000,000

16درصد

12درصد

دی 1398

شاسی کشنده فوتون یورو 4

پیش فروش

2,100,000,000

16درصد

12درصد

آبان 1398

مینی بوس آرین  -یورو 4

پیش فروش

1,000,000,000

16درصد

12درصد

شهریور1398

سایر شرایط و توضیحات :
الف -قیمت و نحوه پرداخت  :قیمت خودرو بر اساس نرخ ارز تخصیصی ( نرخ بازار ثانویه ) در زمان تحویل خودرو تعیین شده و بر مبنای آن  ،باقیمانده بهای خودرو با کسر سود مشارکت محاسبه و طی دعوتنامه به متقاضی اعالم میگردد و متقاضی طی دو هفته از تاریخ
صدور دعوتنامه فرصت خواهد داشت تا نسبت به تکمیل باقیمانده بهای خودرو اقدام نماید .
ب -سود مشارکت در تولید  :به مبالغ پرداختی سود مشارکت در تولید طبق جدول فوق الذکر تا زمان صدور دعوتنامه تعلق میگیرد .
ت -سود انصراف  :در صورت انصراف از خرید  ،طبق جدول فوق الذکر سود انصراف به مبالغ پرداختی ( مشروط بر گذشت یک ماه از ثبت نام ) تا تاریخ انصراف ( حداکثر تا تاریخ صدور دعوتنامه) تعلق میگیرد .
ث -متقاضی می تواند نسبت به واریز مبالغی بیش از مبالغ تعیین شده برای پیش پرداخت مذکور اقدام و از تاریخ واریز آن ،سود مشارکت مطابق شرایط فوق الذکر بهره مند شود .
ج -انجام تغییر نام یک بار بدون هیچگونه هزینه ای تا قبل از تکمیل مالی امکانپذیر می باشد.

مدیریت فروش

