موضوع  :اعالم شرايط فروش اينترنتي مورخ 89/07/17
باسالم؛

احتراماً  ،به اطالع نمايندگان محترم ميرساند شرايط فروش اينترنتي انواع محصوالت گروه سايپا از طريق اعتبارات شركت ليزينگ پارسيان و ليزينگ رايان سايپا در روز
چهارشنبه مورخ  98/01/71رأس ساعت  70صبح به شرح جدول ذيل فعال خواهد شد.
شرايط فروش اعتباري :
رديف

خودرو

قيمت ( ريال )

مبلغ تسهيالت ( ريال )

1

سايپا 151

04.01.40444

0404440444

2

تيبا رينگ فوالدي

0.000.40444

5404440444

.

تيبا رينگ آلومينيومي

00000.40444

5404440444

شرايط بازپرداخت

محل تأمين اعتبار

زمان تحويل

ليزينگ پارسيان
.چك0ماهه

ليزينگ رايان سايپا

.4روز پس از پذيرش

نكات بخشنامه :


محدوديت كد ملي براي ثبت نام وجود دارد(هر كد ملي يك دستگاه) .الزم به ذكر است جهت متقاضيان محترم خريد خودرو كه از ابتداي سال  79نسبت به ثبت نام يك دستگاه خودرو از محصوالت گروه سايپا اقددام نمدوده اندد،
امكان ثبت نام در اين شرايط فراهم نمي باشد.



با توجه به اعمال محدوديت كد ملي  ،در ثبت اطالعات مشتري دقت الزم صورت پذيرد بديهي ا ست در صورت بروز هر گونه اشتباه در ثبت نام  ،ضمن ابطال درخواست خريد  ،مبلغ دريافتي عودت خواهد گرديد .



امكان صلح (خريد انصرافي) وجود ندارد .



ثبت نام براي افراد زير  11سال امكان پذير نمي باشد.



كدپستي ثبت نام كننده و كد نمايندگي انتخابي توسط مشتري ميبايست از يك استان باشند  .بديهي است پس از انتخاب كد نمايندگي  ،امكان تغيير نمايندگي تحويل گيرنده وجود ندارد و مسوليت آن بر عهده گروه سايپا نمي باشد.



در فروشهاي اعتباري امكان اخذ چك شخص ثالث صرفاً از اقوام درجه يك ( پدر  ،مادر  ،فرزند  ،خواهر و برادر ) ميسر مي باشد .



خودروهاي اعتباري داراي امكان انتخاب بسته گارانتي بدنه پايه بصورت اختياري بوده و اسناد خودروهاي اعتباري تا تسويه كامل چك ها در رهن شركت سايپا خواهد بود .بديهي است امكان تسويه پيش از موعد و فك رهدن بده
هيچ عنوان ميسر نمي باشد.



در فروش هاي فوري اعتباري پس از واريز وجه اوليه ،مشتري محترم بايد حداكثر طي مدت دو هفته كليه مدارك مربوطه را به نمايندگي تحويل نموده و مراحل تكميل پرونده را انجام دهد .الزم به ذكر است در صورت عدم مراجعه
مشتريان محترم به نمايندگي و عدم تكميل مراحل ثبت نام  ،امكان پذيرش نهايي پرونده ميسر نمي باشد و وجه واريز شده به حساب شركت سايپا ،به مشتري محترم عودت مي گردد.



در روش فروش فوري اعتباري از محل ليزينگ رايان سايپا  ،مبلغ ماليات بر ارزش افزوده و بسته گارانتي بدنه پايه در پرداخت نقدي مشتري محاسبه و اخذ مي گردد.



در روش فروش فوري اعتباري از محل ليزينگ پارسيان  ،مبلغ ماليات بر ارزش افزوده در چك اول و بسته گارانتي بدنه پايه در پرداخت نقدي مشتري محاسبه و اخذ مي گردد.

در خصوص شرايطي كه محل تامين اعتبار آن ليزينگ رايان سايپا مي باشد ،كليه چك ها در وجه ليزينگ رايان سايپا بوده و شرايط اختصاصي آن به شرح ذيل و بخشنامه

مي باشد :

الف) مداركي كه مي بايست در پرونده مشتري درج و به شركت رايان سايپا ارسال گردد :
 .1فرم درخواست واگذاري  .2صورتحساب خريد كاال و خدمات  ..رسيد اسناد مالي  .0قرارداد  .5فرم شرح خدمات ليزينگ  .0گواهي امضاء  .9پرينت تائيديه گواهي امضاء .
ب) مداركي كه مي بايست نزد نمايندگي بايگاني گردد :
 .1پرينت حساب  .2قبض تلفن  ..قرارداد و شرح خدمات نسخه دوم .
در خصوص شرايطي كه محل تامين اعتبار آن ليزينگ پارسيان مي باشد  ،كليه چك ها در وجه ليزينگ پارسيان بوده و شرايط اختصاصي آن به شرح ذيل و بخشنامه
الزاميست نام  ،نام خانوادگي و كدملي شخص مشتري بر روي كليه چك ها بصورت چاپي درج گردد .

مي باشد :

