بخشنامه 99-08/01
طرح های فروش نقدی و پيش فروش با قيمت قطعی شاسی کشنده فوتون

نوع خودرو

روش های

قيمت فروش( با احتساب % 9ماليات برارزش

فروش

افزوده)

نقدی
مرحله ای (روش اول)

قابل اجرا از تاریخ

( مبالغ به ریال )

99/02/30

پيش پرداخت دوم نقدی

باقيمانده با صدور دعوتنامه در زمان تکميل

(حداکثر دو ماه بعد از ثبت نام)

مالی (قبل از تحویل خودرو)

11,340,000,000

-

-

آبان 99

8,500,000,000

-

2,840,000,000

آذر 99

پيش پرداخت اول نقدی (زمان ثبت نام)

زمان تحویل

11,340,000,000

شاسی کشنده فوتون یورو4
مرحله ای (روش دوم)

8,500,000,000

1,000,000,000

1,840,000,000

آذر 99

مرحله ای (روش سوم)

9,500,000,000

1,000,000,000

840,000,000

آذر 99

سایر شرایط و توضيحات :

ثبت نام از طریق سایت ایران خودرو دیزل به

 -1به محض تکميل ظرفيت این شرکت حق دارد نسبت به توقف طرح اقدام نماید.

آدرس ذیل امکانپذیر می باشدwww.ikd.ir .

 -2تغيير نام بدون هيچگونه هزینه ای تا قبل از صدور فاکتور امکانپذیر می باشد.
 -3هزینه شماره گذاری هر دستگاه به صورت علی الحساب  1/815/000ریال  ،بعالوه مبلغ  28/820/000ریال هزینه سامانه سپهتن ( در صورت نصب) می باشد .که جمعا  30/635/000ریال به قيمت خودرو افزوده می گردد.
 -4هزینه بيمه شخص ثالت و بدنه بر عهده مشتری می باشد.

 -5در صورت اعمال هر گونه تغييرات در مشخصات فنی خودرو ( قوای محرکه  ،بدنه  ،الزامات جانبی  ،تزئينات و غيره ) که ناشی از الزامات اجباری شرکت ميباشد خریدار ضمن پذیرش این تغيير ملزم به پرداخت هزینه های اعالم شده ميباشد .
 -6هيچگونه سود مشارکت به مبالغ پرداختی تعلق نمی گيرد اما در صورت تاخير در تحویل ،با یکماه تنفس جریمه تاخير به ميزان ساليانه " %12به مبالغ پرداختی" به متقاضيان پرداخت خواهد شد(.در صورت انصراف" ،پس از یکماه" سود انصراف به ميزان ساليانه  %12به مبالغ پرداختی تعلق می گيرد)

مدیریت فروش

بخشنامه 99-05/01

طرح فروش نقدی با قیمت قطعی کامیون کمپرسی 1924

نوع خودرو

روش های فروش

شاسی کمپرسی  1924LKیورو4

نقدی

قابل اجرا از تاریخ

قیمت فروش( با احتساب مالیات و

پیش پرداخت اول نقدی (زمان

عوارض قانونی)

ثبت نام)

8,032,500,000

8,032,500,000

99/02/30

پیش پرداخت دوم نقدی

( مبالغ به ریال )

باقیمانده با صدور دعوتنامه در زمان
تکمیل مالی(قبل از تحویل خودرو)

-

-

زمان تحویل

آذر 99

سایر شرایط و توضیحات :
 -1به محض تکمیل ظرفیت این شرکت حق دارد نسبت به توقف طرح اقدام نماید.

ثبت نام از طریق سایت ایران خودرو دیزل به

 -2تغییر نام بدون هیچگونه هزینه ای تا قبل از صدور فاکتور امکانپذیر می باشد.

آدرس ذیل امکانپذیر می باشدwww.ikd.ir .

 -3هزینه شماره گذاری هر دستگاه به صورت علی الحساب  1/815/000ریال  ،بعالوه مبلغ  28/820/000ریال هزینه سامانه سپهتن ( در صورت نصب) می باشد .که جمعا  30/635/000ریال به قیمت خودرو افزوده می گردد.
 -4هزینه بیمه شخص ثالت و بدنه 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)

مدیریت فروش

بخشنامه 99-06/01

طرح فروش نقدی با قیمت قطعی کامیون باری 2624

نوع خودرو

روش فروش

شاسی باری  L 2624یورو4

نقدی

قیمت فروش( با احتساب مالیات و عوارض
قانونی)

10,605,000,000

قابل اجرا از تاریخ

99/02/30

پیش پرداخت اول نقدی (زمان ثبت نام)

پیش پرداخت دوم نقدی

10,605,000,000

-

( مبالغ به ریال )
باقیمانده با صدور دعوتنامه در زمان تکمیل
مالی (قبل از تحویل خودرو)

-

زمان تحویل

دی 99

سایر شرایط و توضیحات :

ثبت نام از طریق سایت ایران خودرو دیزل به

 -1به محض تکمیل ظرفیت این شرکت حق دارد نسبت به توقف طرح اقدام نماید.

آدرس ذیل امکانپذیر می باشدwww.ikd.ir .

 -2تغییر نام بدون هیچگونه هزینه ای تا قبل از صدور فاکتور امکانپذیر می باشد.

 -3هزینه شماره گذاری هر دستگاه به صورت علی الحساب  1/815/000ریال  ،بعالوه مبلغ  28/820/000ریال هزینه سامانه سپهتن ( در صورت نصب) می باشد .که جمعا  30/635/000ریال به قیمت خودرو افزوده می گردد.
 -4هزینه بیمه شخص ثالت و بدنه 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)

مدیریت فروش

بخشنامه 99-07/02

طرح فروش نقدی با قیمت قطعی کامیون کمپرسی 2624

نوع خودرو

روش های فروش

شاسی کمپرسی  Lk 2624یورو4

نقدی

قیمت فروش( با احتساب مالیات و
عوارض قانونی)

10,710,000,000

قابل اجرا از تاریخ

99/02/30

پیش پرداخت اول نقدی (زمان ثبت نام)

پیش پرداخت دوم نقدی

10,710,000,000

-

( مبالغ به ریال )
باقیمانده با صدور دعوتنامه در زمان
تکمیل مالی(قبل از تحویل خورو)

-

موعد تحویل

بهمن 99

سایر شرایط و توضیحات :

ثبت نام از طریق سایت ایران خودرو دیزل به
 -1به محض تکمیل ظرفیت این شرکت حق دارد نسبت به توقف طرح اقدام نماید.

آدرس ذیل امکانپذیر می باشدwww.ikd.ir .

 -2تغییر نام بدون هیچگونه هزینه ای تا قبل از صدور فاکتور امکانپذیر می باشد.

 -3هزینه شماره گذاری هر دستگاه به صورت علی الحساب  1/815/000ریال  ،بعالوه مبلغ  28/820/000ریال هزینه سامانه سپهتن ( در صورت نصب) می باشد .که جمعا  30/635/000ریال به قیمت خودرو افزوده می گردد.
 -4هزینه بیمه شخص ثالت و بدنه 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)

مدیریت فروش

بخشنامه 99-09/01
طرح های فروش نقدی و پیش فروش با قیمت قطعی مینی بوس آرین یورو4

نوع خودرو

روش های

قیمت فروش( با احتساب % 9مالیات برارزش

فروش

افزوده)

نقدی

پیش پرداخت اول نقدی (زمان ثبت نام)

6,000,000,000

قابل اجرا از تاریخ

( مبالغ به ریال )

99/02/30

پیش پرداخت دوم نقدی

باقیمانده با صدور دعوتنامه در زمان تکمیل

(حداکثر دو ماه بعد از ثبت نام)

مالی(قبل از تحویل خودر)

-

-

زمان تحویل

تیر 99

6,000,000,000

مینی بوس آرین یورو4
مرحله ای

4,200,000,000

1,800,000,000

-

مرداد 99

سایر شرایط و توضیحات :
 -1به محض تکمیل ظرفیت این شرکت حق دارد نسبت به توقف طرح اقدام نماید.

ثبت نام از طریق سایت ایران خودرو دیزل به

 -2تغییر نام بدون هیچگونه هزینه ای تا قبل از صدور فاکتور امکانپذیر می باشد.

آدرس ذیل امکانپذیر می باشدwww.ikd.ir .

 -3هزینه شماره گذاری هر دستگاه به صورت علی الحساب  1/815/000ریال می باشد.
 -4هزینه بیمه شخص ثالت و بدنه 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)

مدیریت فروش

بخشنامه 99-04/01
طرح فروش نقدی با قیمت قطعی کامیون باری 1924

نوع خودرو

روش های فروش

شاسی باری  L 1924یورو4

نقدی

قابل اجرا از تاریخ

قیمت فروش( با احتساب

پیش پرداخت اول نقدی

مالیات و عوارض قانونی)

(زمان ثبت نام)

7,980,000,000

7,980,000,000

99/02/30

پیش پرداخت دوم نقدی

( مبالغ به ریال )
باقیمانده با صدور دعوتنامه در زمان تکمیل
مالی(قبل از تحویل خورو)

-

-

موعد تحویل

آذر 99

سایر شرایط و توضیحات :
 -1به محض تکمیل ظرفیت این شرکت حق دارد نسبت به توقف طرح اقدام نماید.

ثبت نام از طریق سایت ایران خودرو دیزل به

 -2تغییر نام بدون هیچگونه هزینه ای تا قبل از صدور فاکتور امکانپذیر می باشد.

آدرس ذیل امکانپذیر می باشدwww.ikd.ir .

 -3هزینه شماره گذاری هر دستگاه به صورت علی الحساب  1/815/000ریال  ،بعالوه مبلغ  28/820/000ریال هزینه سامانه سپهتن ( در صورت نصب) می باشد .که جمعا  30/635/000ریال به قیمت خودرو افزوده می گردد.
 -4هزینه بیمه شخص ثالت و بدنه 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)

مدیریت فروش

