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ریال150،000،000ریال200،000،000ریال300،000،000ریال600،000،000مرحله اول (هم زمان با ثبت نام)

ریال150،000،000ریال200،000،000ریال300،000،000مرحله دوم( همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه) 

ریال150،000،000ریال200،000،000مرحله سوم( همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه) ـ

ریال150،000،000مرحله چهارم( همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه) ــ

مرحله پنجم( همزمان با صدور دعوتنامه ـــ
تکمیل وجه) 

مبلغ نقد طبق دعوتنامه تکمیل وجهمبلغ نقد طبق دعوتنامه تکمیل وجهمبلغ نقد طبق دعوتنامه تکمیل وجهمبلغ نقد طبق دعوتنامه تکمیل وجه

مبلغ تسهیالت :مبلغ تسهیالت :مبلغ تسهیالت :مبلغ تسهیالت :

ریال                                           400،000،000ریال                                           500،000،000ریال                                           600،000،000ریال                                           700،000،000

آبان99آبان99شهریور99شهریور99

ـ

ــ

ـــ
پرداخت مرحله چهارم طی یک فقره چک به 

تاریخ98/12/15

مبلغ اقساط بصورت هر سه ماه در زمان صدور 
دعوتنامه محاسبه خواهد گردید و تاریخ اولین چک 

می باشد. 99/08/25

مبلغ اقساط بصورت هر سه ماه در زمان صدور 
دعوتنامه محاسبه خواهد گردید و تاریخ اولین چک 

می باشد. 99/08/25

مبلغ اقساط بصورت هر سه ماه در زمان صدور 
دعوتنامه محاسبه خواهد گردید و تاریخ اولین چک 

می باشد. 99/10/25

مبلغ اقساط بصورت هر سه ماه در زمان صدور 
دعوتنامه محاسبه خواهد گردید و تاریخ اولین چک 

می باشد. 99/10/25

%1ماهیانهتاخیر در تحویل خودرو

زمان تحویل خودرو

توضیحات

پرداخت مرحله دوم طی یک فقره چک به تاریخ98/10/15

پرداخت مرحله سوم طی یک فقره چک به تاریخ98/11/15

کلیه چکهاي اقساط پس از صدور دعوتنامه دریافت میگردد

خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمیگردند، و هزینه آن در زمان صدور دعوتنامه به مبلغ اقساط اضافه خواهدگردید.

سند خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت باقی خواهد ماند وتنها با تسویه حساب نهائی سند خودرو آزاد خواهد شد.

محاسبه شده است، بدیهی است در صورت  * کلیه هزینه ها، مالیات ها، عوارض، بیمه شخص ثالث، مالیات ارزش افزوده و سایر هزینه هایی که قانون پرداخت آن را به عهده مشتري و مصرف کننده گذاشته است بر اساس تعرفه هاي سال 1398
تغییر قوانین و نرخها در زمان تحویل خودرو مابه التفاوت به عهده متقاضی می باشد.

ماهه و بدون بهره می باشد. باز پرداخت اقساط 18

دررهنوضعیت سند

%18سود مشارکت

%12سود انصراف (سالیانه)

1399

پیش فروششرایط فروش

قیمت مصوب

تخفیف

مراحل پرداخت

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله پنجم

پرداخت هاي آتی

مدل

مشخصات خودرو
S٣مدل ١۶٠٠ AT

1398شرایط فروش نیمه دوم آذر
1398/09/30تا 1398/09/23:زمان ثبت نام


