بخشنامه 96-19
طرح پیش فروش( با قیمت زمان تحویل) تعداد محدودی شاسی کامیون باری  L1924یورو 4مجهز به فیلتر جاذب دوده  -DPFقابل اجرا از تاریخ 96/12/22

( مبلغ به ریال )

پیش پرداخت نقدی
نوع خودرو

روش پیش فروش

شاسی کامیون باری L1924

روش اول

تخفیف مشارکت درتولید داخلی ( با
 9%مالیات برارزش افزوده)

15,000,000

پیش پرداخت اول (زمان ثبت

پیش پرداخت دوم (ظرف

نام)

 45روز از ثبت نام )

1,100,000,000

-

سود مشارکت
سالیانه

 18درصد

سود انصراف سالیانه

زمان تحویل( از

 15درصد

تاریخ ثبت نام )

چهار ماهه

یورو 4مجهز به فیلتر جاذب دوده
DPF

روش دوم

10,000,000

680,000,000

420,000,000

 18درصد

 15درصد

پنج ماهه

سایر شرایط :
 -1قیمت و باقیمانده بهای خودرو :سه هفته قبل ازتحویل خودرو  ،باقیمانده بهای خودرو براساس قیمت روز شرکت (و با کسر سود مشارکت ) محاسبه و طی دعوتنامه به متقاضی اعالم می گرددو متقاضی دوهفته از تاریخ صدور دعوتنامه فرصت خواهد
داشت تا نسبت به تكمیل باقیمانده بهای خودرو اقدام نماید.
 -2تخفیف خرید محصول ایرانی صرفا در صورت واریز نقدی مابه التفاوت نهایی در مهلت تعیین شده در دعوتنامه و دریافت خودرو پرداخت می گردد و در صورت منقضی شدن دعوتنامه و یا انصراف قرارداد قابل ارائه نمی باشد.
 -3به مبالغ پرداختی  ،سود مشارکت درتولید مطابق جدول فوق الذکر تا زمان صدور دعوتنامه تعلق می گیرد (.دعوتنامه سه هفته قبل از تحویل خودرو صادر خواهدگردید).
 -4درصورت انصراف از خرید ،به مبالغ پرداختی (در صورت گذشت یكماه ازثبت نام) سود انصراف طبق جدول فوق الذکر تاتاریخ انصراف (حداکثر تا تاریخ صدور دعوتنامه) تعلق می گیرد.
 -5متقاضی می تواند نسبت به واریز مبلغ پیش پرداخت بعدی ( قبل از موعد مقرر) ویا واریز مبالغی بیش از مبالغ تعیین شده برای پیش پرداخت مذکور اقدام و از تاریخ واریز آن ،سود مشارکت مطابق شرایط فوق الذکر بهره مند شود .
 - 6انجام تغییر نام بدون هیچگونه هزینه ای تا قبل از تكمیل مالی امكانپذیر می باشد.

مدیریت فروش

