بخشنامه 98-46
طرح های فروش وانت پیکاپ دیزلی یورو5

قابل اجرا از تاریخ

98/12/19
پیش پرداخت دوم نقدی

نوع خودرو

روش فروش

قیمت فروش( با احتساب عوارض قانونی)

پیش پرداخت اول نقدی (زمان ثبت نام)

وانت پیکاپ دیزلی-یورو5

نقدی

4,700,000,000

4,700,000,000

(حداکثر یک ماه بعد از ثبت

( مبالغ به ریال )
سود مشارکت

نام)

-

سالیانه

-

زمان تحویل

تیر 99

توضیحات

-

سایر شرایط و توضیحات :

ثبت نام کلیه طرح ها تا اطالع ثانوی ،صرفا از طریق
فروش اینترنتی امکان پذیر می باشد.
www.esale.ikd.ir

الف -به محض تکمیل ظرفیت این شرکت حق دارد نسبت به توقف طرح اقدام نماید.
ب -هزینه شماره گذاری هر دستگاه به صورت علی الحساب  1/815/000ریال  ،می باشد.
ج -هزینه بیمه شخص ثالت و بدنه بر عهده مشتری می باشد.

د -در 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 .
ه -هیچگونه سود مشارکت و انصراف به مبالغ پرداختی تعلق نمی گیرد اما در صورت تاخیر در تحویل ،جریمه تاخیر به مبالغ پرداختی مطابق ضوابط شرکت به متقاضیان پرداخت خواهد شد.

مدیریت فروش

بخشنامه 98-45
طرح های فروش وانت پیکاپ بنزینی یورو5

قابل اجرا از تاریخ

98/12/19

پیش پرداخت دوم نقدی

نوع خودرو

روش فروش

قیمت فروش( با احتساب عوارض قانونی)

پیش پرداخت اول نقدی (زمان ثبت نام)

وانت پیکاپ بنزینی -یورو5

نقدی

4,300,000,000

4,300,000,000

(حداکثر یک ماه بعد از ثبت

( مبالغ به ریال )

سود مشارکت

نام)

-

زمان تحویل

سالیانه

خرداد 99

-

توضیحات

-

سایر شرایط و توضیحات :

ثبت نام کلیه طرح ها تا اطالع ثانوی ،صرفا از طریق
فروش اینترنتی امکان پذیر می باشد.
www.esale.ikd.ir

الف -به محض تکمیل ظرفیت این شرکت حق دارد نسبت به توقف طرح اقدام نماید.
ب -هزینه شماره گذاری هر دستگاه به صورت علی الحساب  1/815/000ریال  ،می باشد.
ج -هزینه بیمه شخص ثالت و بدنه بر عهده مشتری می باشد.

د -در 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 .
ه -هیچگونه سود مشارکت و انصراف به مبالغ پرداختی تعلق نمی گیرد اما در صورت تاخیر در تحویل ،جریمه تاخیر به مبالغ پرداختی مطابق ضوابط شرکت به متقاضیان پرداخت خواهد شد.

مدیریت فروش

