موضوع  :اعالم شرايط فروش فوري اعتباري پيكاپ ريچ شركت زامياد
باسالم؛

احتراماً  ،بدينوسيله به اطالع مشتريان محترم و نمايندگيهاي مجاز گروه خودروسازي سايپا ميرساند شرايط فروش فوري اعتباري پيكاپ ريچ شركت زامياد از ساعت 01
صبح روز سه شنبه مورخ  19/11/01تا زمان تكميل ظرفيت به شرح جداول ذيل فعال مي باشد.

 شرايط فروش فوري اعتباري اينترنتيشرايط فروش فوري اعتباري اينترنتي

-

نوع خودرو

قيمت خودرو

مبلغ وام

شرايط بازپرداخت

زمان تحويل

پيكاپ دوكابين دو ديفرانسيل ريچ

0/949/111/111

011/111/111

 6چك  4ماهه

 01روز پس از پذيرش

شرايط فروش فوري اعتباري نمايندگي ها
شرايط فروش فوري اعتباري نمايندگي ها
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مبلغ وام

شرايط بازپرداخت

زمان تحويل

اطالعيه

پيكاپ دوكابين دو ديفرانسيل ريچ

0/949/111/111

011/111/111

 6چك  4ماهه

 01روز پس از پذيرش

46911100

نكات مهم :
 در روشهاي فروش اعتباري امكان اخذ چك شخص ثالث صرفاً از اقوام درجه يك ( پدر  ،مادر  ،فرزند  ،خواهر و برادر ) ميسر مي باشد . در فروش هاي فوري اعتباري پس از واريز وجه اوليه مشتري محترم بايد حد اكثر طي مدت دو هفته كليه مدارك مربوطه را به نمايندگي تحويل نموده و مراحل تكميل پرونده را انجام دهد  .الزمبه ذكر است در صورت عدم مراجعه مشتريان محترم به نمايندگي و همچنين عدم تكميل مراحل ثبت نام و يا عدم رعايت تحويل چك مطابق بند فوق امكان پذيرش نهائي پرونده ميسر نبوده و وجه
واريز شده به حساب شركت سايپا  ،به مشتري محترم عودت مي گردد .
 -در صورتيكه خودرو فاقد گارد و الينر عقب باشد مبلغ اين اقالم از پيش پرداخت نقدي مشتري كسر خواهد شد .

نكات مهم استفاده از شرايط اعتباري :


در روشهاي فروش اعتباري از محل ليزينگ پارسيان  ،مبلغ ماليات بر ارزش افزوده در چك اول در پرداخت نقدي مشتري محاسبه و اخذ مي گردد.



محل تامين اعتبار ليزينگ پارسيان مي باشد لذا كليه چك ها در وجه شركت ليزينگ پارسيان بوده و شرايط اختصاصي آن به شرح ذيل و بخشنامه

مي باشد :

الزاميست نام  ،نام خانوادگي و كدملي شخص مشتري بر روي كليه چك ها بصورت چاپي درج گردد .

نكات بخشنامه :


محدوديت كد ملي براي ثبت نام وجود دارد (هركد ملي يك دستگاه )  ،الزم به ذكر است جهت متقاضيان محترم خريد خودروكه از ابتداي سال  19نسبت به ثبت نام يك دستگاه خودرو از محصوالت گروه سايپا اقدام نموده اند ،
امكان ثبت نام در اين شرايط فراهم نمي باشد .



با عنايت به اعمال محدوديت كد ملي  ،در ثبت اطالعات مشتري دقت الزم صورت پذيرد بديهي است در صورت بروز هرگونه اشتباه در ثبت نام  ،ضمن ابطال درخواست خريد مبلغ دريافتي عودت خواهد گرديد .



ثبت نام براي افراد زير  09سال امكان پذير نمي باشد .



امكان صلح ( خريد انصرافي ) وجود ندارد .



فروش محصوالت صرفاً به صورت اينترنتي فعال مي باشد .



كد پستي ثبت نام كننده و ك د نمايندگي انتخابي توسط مشتري مي بايست از يك استان باشند  .بديهي است پس از انتخاب كد نمايندگي امكان تغيير نمايندگي تحويل گيرنده وجود ندارد و مسئوليت آن بر عهده گروه سايپا نمي
باشد .



به محض تكميل ظرفيت امكان ثبت نام غير فعال خواهد گرديد .

