بخشنامه 98-08/3
شرایط فروش ( نقدی/اقساطی /لیزینگی ) کامیونت سبک
نام خودرو

روش فروش

قیمت مصوب فروش با تخفیف (با
 9%مالیات برارزش افزوده)

نقدی روش

شاسی کامیونت باری  -HD 65یورو4

اول
نقدی روش

3,520,000,000

تخفیف

270,000,000

قابل اجرا از تاریخ 98/04/10
نحوه پرداخت

قیمت نهایی فروش با اعمال

تخفیف(با  %9مالیات برارزش افزوده) مرحله اول ( زمان ثبت نام)

3,250,000,000

3,250,000,000

مرحله دوم (حداکثر

تسهیالت شرکت ( با نرخ تقریبی ساالنه  25در صد )

یکماه بعد از ثبت نام)

-

 -78یورو4

شاسی کامیونت باری HD

250,000,000

3,270,000,000

1,500,000,000

1,770,000,000

اقساطی

3,520,000,000

220,000,000

3,300,000,000

1,200,000,000

500,000,000

لیزینگی

3,520,000,000

170,000,000

3,350,000,000

950,000,000

400,000,000

277,000,000

3,400,000,000

3,400,000,000

-

دوم

( مبلغ به ریال )

-

سقف تسهیالت
لیزینگ

*

ریالی ویا طی  24قسط ماهانه000ر080ر 87ریالی از تاریخ

تیر 98

*

مبلغ 000ر000ر600ر 1ریال ((بازپرداخت طی  36قسط ماهانه
000ر340ر 65ریالی ویاطی  30قسط ماهانه 000ر960ر73

زمان تحویل

مرداد 98
*

تکمیل مالی ))
مبلغ 000ر000ر000ر2
ریال (اقساط 60ماهه با
ضوابط و شرایط لیزینگ)
نقدی روش
اول
نقدی روش

3,677,000,000

دوم

257,000,000

3,420,000,000

1,710,000,000

1,710,000,000

227,000,000

3,450,000,000

1,350,000,000

500,000,000

-

اقساطی

تکمیل مالی
مرداد 98

مبلغ 000ر000ر600ر 1ریال ((بازپرداخت طی  36قسط ماهانه

3,677,000,000

فوری پس از

000ر340ر 65ریالی ویاطی  30قسط ماهانه 000ر960ر73
ریالی ویا طی  24قسط ماهانه000ر080ر 87ریالی از تاریخ
تکمیل مالی ))

* توضیحات :
 )1تخصیص تسهیالت بر اساس ضوابط شرکت ایران خودرو دیزل بوده و شامل ترهین خودرو  ،بیمه بدنه ( به نفع شرکت ایران خودرو دیزل ) با هزینه خریدار ،معرفی یک ضامن معتبر ( کاسب یا کارمند ) میباشد  .برای خرید یک دستگاه میتوان بجای معرفی ضامن  ،یک فقره چک معادل اصل و فرع تسهیالت ارائه نمود .

 )2انجام تغییر نام بدون هیچگونه هزینه ای تا قبل از تکمیل مالی امکانپذیر است.
 )3هزینه شماره گذاری هر دستگاه به صورت علی الحساب  1/815/000ریال  ،بعالوه مبلغ  13/000/000ریال هزینه سامانه سپهتن می باشد .که جمعا  14/815/000ریال به قیمت خودرو افزوده می گردد.
 ) 4هزینه بیمه شخص ثالت و بدنه ( بیمه بدنه برای تمام مدت باز پرداخت اقساط در طرح های اقساطی الزامی است) بر عهده مشتری می باشد.
 )5به محض تکمیل ظرفیت این شرکت حق دارد نسبت به توقف طرح اقدام نماید.
 )6در فروش اقساطی  ،چکهای ماهانه با درخواست خریدار طبق ضوابط و محاسبه فروشنده قابل تبدیل به چکهای دو ماهه ( هر دو ماه یکبار ) میباشد .
)7هیچ گونه سود مشارکت به مبالغ پرداختی تعلق نمیگیرد اما در صورت تاخیر در تحویل خودروها  ،جریمه تاخیر به میزان سالیانه  12درصد نسبت به مبلغ پرداختی  ،مطابق جدول فوق محاسبه و به خریدار پرداخت خواهد شد .
 )8در 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 .

)9با توجه به اینکه اعطای تسهیالت لیزینگی بر اساس شرایط و ضوابط لیزینگ اعتبار دهنده می باشدلذا در صورت عدم احراز شرایط دریافت وام شرکت ایران خودرو دیزل تعهدی مبنی
براعطای تسهیالت نداشته و خریدار خود موظف به تکمیل و پرداخت مبلغ قرارداد خواهد بود.

مدیریت فروش

شهریور 98

