بخشنامه 99-34
طرح های فروش شاسی کشنده فوتون

نوع خودرو

قیمت فروش

( با

احتساب مالیات و عوارض قانونی)

شاسی کشنده فوتون -یورو4

17,150,000,000

قابل اجرا از تاریخ

( مبالغ به ریال )

99/05/12

نحوه پرداخت

روش فروش

تخفیف نقدی

پیش پرداخت اول

(زمان

پیش پرداخت دوم

(یکماه

زمان تحویل (از تاریخ ثبت
(دوماه

پیش پرداخت سوم

باقیمانده

(سه

نام)

ثبت نام)

بعد از ثبت نام)

بعد از ثبت نام)

ماه بعد از ثبت نام)

نقدی

100,000,000

17,050,000,000

-

-

-

آبان 99

نقدی مرحله ای روش اول

80,000,000

14,500,000,000

2,570,000,000

-

-

آذر 99

نقدی مرحله ای روش دوم

-

12,900,000,000

1,640,000,000

2,610,000,000

-

دی 99

نقدی مرحله ای روش سوم

-

12,300,000,000

2,800,000,000

2,050,000,000

-

دی 99

نقدی مرحله ای روش چهارم

-

12,000,000,000

1,500,000,000

1,200,000,000

2,450,000,000

بهمن 99

نقدی مرحله ای روش پنجم

-

12,000,000,000

600,000,000

2,400,000,000

2,150,000,000

بهمن 99

سایر شرایط و توضیحات :
 -1تغییر نام یکبار بدون هیچگونه هزینه ای تا قبل از صدور فاکتور امکانپذیر می باشد.

ثبت نام از طریق سایت ایران خودرو دیزل به آدرس

 -2به محض تکمیل ظرفیت این شرکت حق دارد نسبت به توقف طرح اقدام نماید.

ذیل امکانپذیر می باشدwww.esale.ikd.ir .

 -3هزینه شماره گذاری هر دستگاه به صورت علی الحساب  2/820/000ریال می باشد.
 -4هزینه بیمه شخص ثالت بر عهده مشتری می باشد.
 -5در 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 .
 -6هیچگونه سود مشارکت به مبالغ پرداختی تعلق نمی گیرد اما در صورت تاخیر در تحویل ،با یکماه تنفس جریمه تاخیر به میزان سالیانه " %12به مبالغ پرداختی" به متقاضیان پرداخت خواهد شد(.در صورت انصراف" ،پس از یکماه" سود انصراف به میزان سالیانه  %12به مبالغ پرداختی تعلق می گیرد)
 -7برای واریز مراحل دوم ،سوم و باقیمانده پرداخت ،یک فقره چک (به سررسید تعیین شده) در زمان ثبت نام دریافت خواهد شد.
 -8در 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.

مدیریت فروش

