بخشنامه 98-21

طرح فروش کامیونت HD65
نوع خودرو
شاسی کامیونت باری- HD65
یورو(4بدون کولر)

روش فروش

نقدی

قیمت فروش( با احتساب  9پیش پرداخت اول نقدی
%مالیات برارزش افزوده)

(زمان ثبت نام)

3,180,000,000

...

قابل اجرا از تاریخ
پیش پرداخت دوم نقدی

سود

(حداکثر یک ماه بعد از ثبت

مشارکت

نام)

سالیانه

...

...

( مبالغ به ریال )

98/09/05

زمان تحویل (مشروط بر

تسهیالت

پرداخت بموقع و تکمیل

توضیحات

مالی)

...

فوری

سایر شرایط و توضیحات :
الف -انجام تغییر نام یک بار بدون هیچگونه هزینه ای تا قبل از تکمیل مالی امکانپذیر می باشد.
ب -به محض تکمیل ظرفیت این شرکت حق دارد نسبت به توقف طرح اقدام نماید.
ج -هزینه 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.
د -هزینه بیمه شخص ثالت بر عهده مشتری می باشد.
ه -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 .
و -در صورت نصب کولر بر روی خودرو مبلغ  7میلیون تومان به قیمت مذکور اضافه خواهد شد .

مدیریت فروش

...

بخشنامه 98-13/01
طرح های فروش کامیون باری 1924
نوع خودرو

روش فروش

پیش فروش با قیمت قطعی

قیمت فروش( با احتساب  9پیش پرداخت اول نقدی
%مالیات برارزش افزوده)

(زمان ثبت نام)

6,411,400,000

3,210,000,000

قابل اجرا از تاریخ 98/09/12
پیش پرداخت دوم نقدی

سود

(حداکثر یک ماه بعد از ثبت

مشارکت

نام)

سالیانه

...

...

( مبالغ به ریال )
زمان تحویل (مشروط بر

تسهیالت

پرداخت بموقع و تکمیل

توضیحات

مالی)

...

فروردین 99
در صورت انصراف از خرید  ،سود انصراف  12درصد به

شاسی باری  L 1924یورو4

مبالغ پرداختی ( مشروط بر گذشت یک ماه از ثبت نام ) تا
پیش فروش با قیمت زمان تحویل

...

1,600,000,000

...

16درصد

...

فروردین 99

تاریخ انصراف ( حداکثر تا تاریخ صدور دعوتنامه) تعلق
میگیرد .

سایر شرایط و توضیحات :
الف -انجام تغییر نام یک بار بدون هیچگونه هزینه ای تا قبل از تکمیل مالی امکانپذیر می باشد.
ب -به محض تکمیل ظرفیت این شرکت حق دارد نسبت به توقف طرح اقدام نماید.
ج -در قراردادهای پیش فروش با قیمت زمان تحویل متقاضی می تواند نسبت به واریز مبالغی بیش از مبالغ تعیین شده برای پیش پرداخت های مذکور اقدام و از تاریخ واریز آن ،سود مشارکت مطابق شرایط فوق الذکر بهره مند شود .
د -هزینه 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.
ه -هزینه بیمه شخص ثالت و بدنه ( بیمه بدنه برای تمام مدت باز پرداخت اقساط در طرح های اقساطی الزامی است) بر عهده مشتری می باشد.
و -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 .
ز-در روش اول قیمت خودرو بصورت قطعی بوده و درزمان تحویل  ،باقیمانده بهای خودرو محاسبه و طی دعوتنامه به متقاضی اعالم می گردد و متقاضی  10روز از تاریخ صدور دعوتنامه فرصت خواهد داشت تا نسبت به تکمیل باقیمانده بهای خودرو اقدام نماید.

مدیریت فروش

بخشنامه 98-14/01
طرح های فروش کامیون کمپرسی 1924
نوع خودرو

روش فروش

پیش فروش با قیمت قطعی

قیمت فروش( با احتساب  9پیش پرداخت اول نقدی
%مالیات برارزش افزوده)

(زمان ثبت نام)

6,452,100,000

3,230,000,000

قابل اجرا از تاریخ

پیش پرداخت دوم نقدی

سود

(حداکثر یک ماه بعد از ثبت

مشارکت

نام)

سالیانه

...

...

( مبالغ به ریال )

98/09/12

زمان تحویل (مشروط بر

تسهیالت

پرداخت بموقع و تکمیل

توضیحات

مالی)

...

فروردین 99

شاسی کمپرسی  LK 1924یورو4

در صورت انصراف از خرید  ،سود انصراف  12درصد به
پیش فروش با قیمت زمان تحویل

...

1,650,000,000

...

16درصد

...

مبالغ پرداختی ( مشروط بر گذشت یک ماه از ثبت نام ) تا

فروردین 99

تاریخ انصراف ( حداکثر تا تاریخ صدور دعوتنامه) تعلق
میگیرد .

سایر شرایط و توضیحات :
الف -انجام تغییر نام یک بار بدون هیچگونه هزینه ای تا قبل از تکمیل مالی امکانپذیر می باشد.
ب -به محض تکمیل ظرفیت این شرکت حق دارد نسبت به توقف طرح اقدام نماید.
ج -در قراردادهای پیش فروش با قیمت زمان تحویل متقاضی می تواند نسبت به واریز مبالغی بیش از مبالغ تعیین شده برای پیش پرداخت های مذکور اقدام و از تاریخ واریز آن ،سود مشارکت مطابق شرایط فوق الذکر بهره مند شود .
د -هزینه 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.
ه -هزینه بیمه شخص ثالت و بدنه ( بیمه بدنه برای تمام مدت باز پرداخت اقساط در طرح های اقساطی الزامی است) بر عهده مشتری می باشد.
و -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 .
ز-در روش اول قیمت خودرو بصورت قطعی بوده و درزمان تحویل  ،باقیمانده بهای خودرو محاسبه و طی دعوتنامه به متقاضی اعالم می گردد و متقاضی  10روز از تاریخ صدور دعوتنامه فرصت خواهد داشت تا نسبت به تکمیل باقیمانده بهای خودرو اقدام نماید.

مدیریت فروش

بخشنامه 98-15/01
طرح هاي فروش کامیون باري 2624
نوع خودرو

روش فروش

پیش فروش با قیمت قطعی

قیمت فروش( با احتساب  9پیش پرداخت اول نقدي
%مالیات برارزش افزوده)

(زمان ثبت نام)

000ر500ر527ر8

4,270,000,000

قابل اجرا از تاریخ
پیش پرداخت دوم نقدي

سود

(حداکثر یک ماه بعد از ثبت

مشارکت

نام)

سالیانه

...

...

( مبالغ به ریال )

98/09/12

زمان تحویل (مشروط بر

تسهیالت

پرداخت بموقع و تكمیل

توضیحات

مالی)

...

اردیبهشت 99
در صورت انصراف از خرید  ،سود انصراف  12درصد به

شاسی باري  L2624یورو4

مبالغ پرداختی ( مشروط بر گذشت یک ماه از ثبت نام ) تا

پیش فروش با قیمت زمان تحویل

...

2,200,000,000

...

16درصد

...

خرداد 99

تاریخ انصراف ( حداکثر تا تاریخ صدور دعوتنامه) تعلق
میگیرد .

سایر شرایط و توضیحات :
الف -انجام تغییر نام یک بار بدون هیچگونه هزینه اي تا قبل از تكمیل مالی امكانپذیر می باشد.
ب -به محض تكمیل ظرفیت این شرکت حق دارد نسبت به توقف طرح اقدام نماید.
ج -در قراردادهاي پیش فروش با قیمت زمان تحویل متقاضی می تواند نسبت به واریز مبالغی بیش از مبالغ تعیین شده براي پیش پرداخت هاي مذکور اقدام و از تاریخ واریز آن ،سود مشارکت مطابق شرایط فوق الذکر بهره مند شود .
د -هزینه شماره گذاري 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.
ه -هزینه بیمه شخص ثالت و بدنه ( بیمه بدنه براي تمام مدت باز پرداخت اقساط در طرح هاي اقساطی الزامی است) بر عهده مشتري می باشد.
و -در صورت اعمال هر گونه تغییرات در مشخصات فنی خودرو ( قواي محرکه  ،بدنه  ،الزامات جانبی  ،تزئینات و غیره ) که ناشی از الزامات اجباري شرکت میباشد خریدار ضمن پذیرش این تغییر ملزم به پرداخت هزینه هاي اعالم شده میباشد .
ز -در روش اول قیمت خودرو بصورت قطعی بوده و درزمان تحویل  ،باقیمانده بهاي خودرو محاسبه و طی دعوتنامه به متقاضی اعالم می گردد و متقاضی  10روز از تاریخ صدور دعوتنامه فرصت خواهد داشت تا نسبت به تكمیل باقیمانده بهاي خودرو اقدام نماید.

مدیریت فروش

بخشنامه 98-16/01
طرح های فروش کامیون کمپرسی 2624
نوع خودرو

روش فروش

پیش فروش با قیمت قطعی

قیمت فروش( با احتساب  9پیش پرداخت اول نقدی
%مالیات برارزش افزوده)

(زمان ثبت نام)

8,549,000,000

4,280,000,000

قابل اجرا از تاریخ
پیش پرداخت دوم نقدی

سود

(حداکثر یک ماه بعد از ثبت

مشارکت

نام)

سالیانه

...

...

( مبالغ به ریال )

98/09/12

زمان تحویل (مشروط بر

تسهیالت

پرداخت بموقع و تکمیل

توضیحات

مالی)

...

اردیبهشت 99

…
در صورت انصراف از خرید  ،سود انصراف  12درصد به

شاسی کمپرسی  LK2624یورو4

مبالغ پرداختی ( مشروط بر گذشت یک ماه از ثبت نام ) تا

پیش فروش با قیمت زمان تحویل

...

2,250,000,000

...

16درصد

...

خرداد 99

تاریخ انصراف ( حداکثر تا تاریخ صدور دعوتنامه) تعلق
میگیرد .

سایر شرایط و توضیحات :
الف -انجام تغییر نام یک بار بدون هیچگونه هزینه ای تا قبل از تکمیل مالی امکانپذیر می باشد.
ب -به محض تکمیل ظرفیت این شرکت حق دارد نسبت به توقف طرح اقدام نماید.
ج -در قراردادهای پیش فروش با قیمت زمان تحویل متقاضی می تواند نسبت به واریز مبالغی بیش از مبالغ تعیین شده برای پیش پرداخت های مذکور اقدام و از تاریخ واریز آن ،سود مشارکت مطابق شرایط فوق الذکر بهره مند شود .
د -هزینه 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.
ه -هزینه بیمه شخص ثالت و بدنه ( بیمه بدنه برای تمام مدت باز پرداخت اقساط در طرح های اقساطی الزامی است) بر عهده مشتری می باشد.
و -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 .
ز -در روش اول قیمت خودرو بصورت قطعی بوده و درزمان تحویل  ،باقیمانده بهای خودرو محاسبه و طی دعوتنامه به متقاضی اعالم می گردد و متقاضی  10روز از تاریخ صدور دعوتنامه فرصت خواهد داشت تا نسبت به تکمیل باقیمانده بهای خودرو اقدام نماید.

مدیریت فروش

بخشنامه 98-17/02
طرح های فروش کشنده فوتون
نوع خودرو

روش فروش

قیمت فروش( با احتساب  9پیش پرداخت اول نقدی
%مالیات برارزش افزوده)

(زمان ثبت نام)

قابل اجرا از تاریخ
پیش پرداخت دوم نقدی

سود

(حداکثر یک ماه بعد از ثبت

مشارکت

نام)

سالیانه

( مبالغ به ریال )

98/09/12

زمان تحویل (مشروط بر

تسهیالت

پرداخت بموقع و تکمیل

توضیحات

مالی)

نقدی

8,209,600,000

8,209,600,000

...

...

...

اردیبهشت 99

پیش فروش با قیمت قطعی

8,209,600,000

6,150,000,000

...

...

...

خرداد99

شاسی کشنده فوتون یورو 4
در صورت انصراف از خرید  ،سود انصراف  12درصد به
پیش فروش با قیمت زمان تحویل

...

2,100,000,000

...

16درصد

...

خرداد99

مبالغ پرداختی ( مشروط بر گذشت یک ماه از ثبت نام ) تا
تاریخ انصراف ( حداکثر تا تاریخ صدور دعوتنامه) تعلق
میگیرد .

سایر شرایط و توضیحات :
الف -انجام تغییر نام یک بار بدون هیچگونه هزینه ای تا قبل از تکمیل مالی امکانپذیر می باشد.
ب -به محض تکمیل ظرفیت این شرکت حق دارد نسبت به توقف طرح اقدام نماید.
ج -در قراردادهای پیش فروش با قیمت زمان تحویل متقاضی می تواند نسبت به واریز مبالغی بیش از مبالغ تعیین شده برای پیش پرداخت های مذکور اقدام و از تاریخ واریز آن ،سود مشارکت مطابق شرایط فوق الذکر بهره مند شود .
د -هزینه 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.
ه -هزینه بیمه شخص ثالت و بدنه ( بیمه بدنه برای تمام مدت باز پرداخت اقساط در طرح های اقساطی الزامی است) بر عهده مشتری می باشد.
و -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 .
ز-در روش دوم قیمت خودرو بصورت قطعی بوده و درزمان تحویل  ،باقیمانده بهای خودرو محاسبه و طی دعوتنامه به متقاضی اعالم می گردد و متقاضی  10روز از تاریخ صدور دعوتنامه فرصت خواهد داشت تا نسبت به تکمیل باقیمانده بهای خودرو اقدام نماید.

مدیریت فروش

بخشنامه 98-18
طرح فروش مینی بوس آرین
نوع خودرو

روش فروش

مینی بوس آرین  -یورو 4

پیش فروش با قیمت زمان تحویل

قیمت فروش( با احتساب  9پیش پرداخت اول نقدی
%مالیات برارزش افزوده)

(زمان ثبت نام)

...

1,000,000,000

قابل اجرا از تاریخ
پیش پرداخت دوم نقدی

سود

(حداکثر یک ماه بعد از ثبت

مشارکت

نام)

سالیانه

...

16درصد

( مبالغ به ریال )

98/09/05

زمان تحویل (مشروط بر

تسهیالت

پرداخت بموقع و تکمیل

توضیحات

مالی)
در صورت انصراف از خرید  ،سود انصراف  12درصد به
مبالغ پرداختی ( مشروط بر گذشت یک ماه از ثبت نام ) تا

...

بهمن 98

تاریخ انصراف ( حداکثر تا تاریخ صدور دعوتنامه) تعلق
میگیرد .

سایر شرایط و توضیحات :
الف -انجام تغییر نام یک بار بدون هیچگونه هزینه ای تا قبل از تکمیل مالی امکانپذیر می باشد.
ب -به محض تکمیل ظرفیت این شرکت حق دارد نسبت به توقف طرح اقدام نماید.
ج -در قراردادهای پیش فروش با قیمت زمان تحویل متقاضی می تواند نسبت به واریز مبالغی بیش از مبالغ تعیین شده برای پیش پرداخت های مذکور اقدام و از تاریخ واریز آن ،سود مشارکت مطابق شرایط فوق الذکر بهره مند شود .
ه -هزینه 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.
و -هزینه بیمه شخص ثالت بر عهده مشتری می باشد.
ح -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 .
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