بخشنامه 1400-17
طرح های اقساطی فروش "با قیمت قطعی" ون وانا  3TZیورو 5ویژه عید سعید فطر قابل اجرا از تاریخ

نوع خودرو

قیمت فروش (با احتساب مالیات و

روش فروش

عوارض قانونی)

نقدی

پیش پرداخت اول نقدی
(زمان ثبت نام)

1400/02/18

پیش پرداخت دوم

پیش پرداخت سوم

تسهیالت شرکت (با ضوابط جاری )

-

-

-

9,140,000,000

ون وانا  - 3TZیورو5

مبلغ  3/656/000/000ریال با نرخ سالیانه 23درصد(طی  12فقره چک

روش اول اقساطی

ماهیانه  347/480/000ریالی از تاریخ عقد قرارداد)

9,140,000,000
روش دوم اقساطی

( مبالغ به ریال )

3,199,000,000

مبلغ  1/142/500/000ریال

مبلغ  1/142/500/000ریال

مبلغ  3/656/000/000ریال با نرخ سالیانه 23.5درصد(طی  18فقره چک

به سررسید 1400/03/25

به سررسید 1400/04/25

ماهیانه  246/560/000ریالی از تاریخ عقد قرارداد)

روش سوم اقساطی

مبلغ  3/656/000/000ریال با نرخ سالیانه 24درصد(طی  24فقره چک
ماهیانه  196/980/000ریالی از تاریخ عقد قرارداد)

زمان تحویل (مشروط بر
پرداخت بموقع و تکمیل مالی)

تیر 1400

مرداد 1400

شهریور 1400

شهریور 1400

سایر شرایط و توضیحات:
 -1تغییر نام بدون هیچگونه هزینه ای برای یکبار تا قبل از صدور فاکتور امکانپذیر می باشد.
 -2به محض تکمیل ظرفیت این شرکت حق دارد نسبت به توقف طرح اقدام نماید.
 -3هزینه شماره گذاری هر دستگاه به صورت علی الحساب  4/301/150ریال می باشد.

ثبت نام از طریق سایت ایران خودرو دیزل به آدرس
 www.esale.ikd.irامکانپذیر می باشد.
اطالعات فروش  021-55272460-61 :فکس021-51245110 :

 -4هزینه بیمه شخص ثالت بر عهده مشتری می باشد.
 -5هیچگونه سود مشارکت به مبالغ پرداختی تعلق نمی گیرد.
-6در صورت تاخیر در تحویل خودرو ،جریمه تاخیر به میزان سالیانه  %14محاسبه و به خریدار پرداخت خواهد شد.
 -7در روش فروش نقدی در صورت انصراف از خرید ،سود انصراف  %10به مبلغ پیش پرداخت اول (مشروط بر گذشت یکماه از ثبت نام) تا تاریخ انصراف تعلق می گیرد.
 -8در 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 می باشد .
 -9برای واریز هر یک از مراحل دوم و سوم پرداخت ،یک فقره چک (به سررسید تعیین شده) در زمان ثبت نام دریافت می شود.
 -10در فروش اینترنتی ،متقاضی می بایست حداکثر تا یک هفته نسبت به ارائه چک های مراحل پرداختی روش فروش انتخابی به نمایندگی مورد نظر اقدام نماید.
 -11تسهیالت فروش اقساطی با آخرین شرایط و ضوابط جاری شرکت بوده و چک های ماهانه قابل تبدیل و محاسبه به چکهای دو ماهه می باشد.
* تضمین اقساط به یکی از روش ها خواهد بود )1 :ضمانتنامه بانکی

 )2ترهین خودرو با هزینه خریدار و بیمه بدنه خودرو برای مدت اقساط به ذینفعی شرکت ایران خودرو دیزل

مدیریت فروش

