بخشنامه 98-20/01

طرح فروش پیکاپ دیزلی یورو 5
قیمت فروش( با احتساب

نوع خودرو

روش فروش

وانت پیکاپ دیزلی فوتون -یورو5

نقدی

% 12مالیات و عوارض
قانونی)

3,642,900,000

پیش پرداخت اول نقدی
(زمان ثبت نام)

2,550,000,000

قابل اجرا از تاریخ
پیش پرداخت دوم نقدی

سود

(حداکثر یک ماه بعد از ثبت

مشارکت

نام)

سالیانه

...

...

( مبالغ به ریال )

98/09/12

زمان تحویل (مشروط بر

تسهیالت

پرداخت بموقع و تکمیل

توضیحات

مالی)

...

سایر شرایط و توضیحات :
الف -انجام تغییر نام یک بار بدون هیچگونه هزینه ای تا قبل از تکمیل مالی امکانپذیر می باشد.
ب -به محض تکمیل ظرفیت این شرکت حق دارد نسبت به توقف طرح اقدام نماید.
ج -هزینه شماره گذاری هر دستگاه به صورت علی الحساب  1/815/000ریال ،میباشد .
د -هزینه بیمه شخص ثالت و بدنه بر عهده مشتری می باشد.
ه -در صورت اعمال هر گونه تغییرات در مشخصات فنی خودرو ( قوای محرکه  ،بدنه  ،الزامات جانبی  ،تزئینات و غیره ) که ناشی از الزامات اجباری شرکت میباشد خریدار ضمن پذیرش این تغییر ملزم به پرداخت هزینه های اعالم شده میباشد .

و -قیمت خودرو بصورت قطعی بوده و درزمان تحویل  ،باقیمانده بهای خودرو محاسبه و طی دعوتنامه به متقاضی اعالم می گردد و متقاضی  10روز از تاریخ صدور دعوتنامه فرصت خواهد داشت تا نسبت به تکمیل
باقیمانده بهای خودرو اقدام نماید.

مدیریت فروش

اردیبهشت 99

...

بخشنامه98-19/ 01
طرح فروش پیکاپ بنزینی یورو 5
قیمت فروش( با احتساب

نوع خودرو

روش فروش

وانت پیکاپ بنزینی فوتون -یورو5

پیش فروش با قیمت قطعی

% 12مالیات و عوارض
قانونی)

000ر600ر511ر3

پیش پرداخت اول نقدی
(زمان ثبت نام)

2,460,000,000

قابل اجرا از تاریخ
پیش پرداخت دوم نقدی

سود

(حداکثر یک ماه بعد از ثبت

مشارکت

نام)

سالیانه

...

...

( مبالغ به ریال )

98/09/12

زمان تحویل (مشروط بر

تسهیالت

پرداخت بموقع و تکمیل

توضیحات

مالی)

...

سایر شرایط و توضیحات :
الف -انجام تغییر نام یک بار بدون هیچگونه هزینه ای تا قبل از تکمیل مالی امکانپذیر می باشد.
ب -به محض تکمیل ظرفیت این شرکت حق دارد نسبت به توقف طرح اقدام نماید.
ج -هزینه شماره گذاری هر دستگاه به صورت علی الحساب  1/815/000ریال میباشد.
د -هزینه بیمه شخص ثالت بر عهده مشتری می باشد.
ه -در صورت اعمال هر گونه تغییرات در مشخصات فنی خودرو ( قوای محرکه  ،بدنه  ،الزامات جانبی  ،تزئینات و غیره ) که ناشی از الزامات اجباری شرکت میباشد خریدار ضمن پذیرش این تغییر ملزم به پرداخت هزینه های اعالم شده میباشد .

و -قیمت خودرو بصورت قطعی بوده و درزمان تحویل  ،باقیمانده بهای خودرو محاسبه و طی دعوتنامه به متقاضی اعالم می گردد و متقاضی  10روز از تاریخ صدور دعوتنامه فرصت خواهد داشت تا نسبت به تکمیل
باقیمانده بهای خودرو اقدام نماید.

مدیریت فروش

اردیبهشت99

...

