
---100,000,0005,450,000,000نقدی

-80,000,0004,300,000,000590,000,000580,000,000(روش اول)نقدی مرحله ای

-60,000,0003,500,000,0001,000,000,000990,000,000(روش دوم)نقدی مرحله ای

40,000,0003,300,000,000730,000,000740,000,000740,000,000(روش سوم)نقدی مرحله ای

40,000,0003,000,000,000900,000,000800,000,000810,000,000(روش چهارم)نقدی مرحله ای

روش اول اقساطی

روش دوم اقساطی

روش سوم اقساطی

روش چهارم اقساطی

روش پنجم اقساطی

روش ششم اقساطی

2,500,000,000500,000,000500,000,000230,000,000روش هفتم اقساطی

2,400,000,000600,000,000550,000,000780,000,000روش هشتم اقساطی

مدیریت فروش

 فقره چک ماهیانه  6طی ) درصد23نرخ سالیانه  - ریال1ر200ر000ر000مبلغ 

( ریالی با دوماه تنفس ازتاریخ عقد قرارداد218ر440ر000

تخفیف نقدی
با احتساب )قیمت فروش 

(مالیات و عوارض قانونی

670,000,000

(مبالغ به ریال  )                99/04/17        قابل اجرا از تاریخ            5طرح های فروش وانت پیکاپ دیزلی یورو 

99-32بخشنامه 

.تغییر نام بدون هیچگونه هزینه ای تا قبل از تکمیل مالی امکانپذیر می باشد- 1

.که ناشی از الزامات اجباری شرکت میباشد خریدار ضمن پذیرش این تغییر ملزم به پرداخت هزینه های اعالم شده میباشد  (قوای محرکه ، بدنه ، الزامات جانبی ، تزئینات و غیره  )در صورت اعمال هر گونه تغییرات در مشخصات فنی خودرو -  5

.هزینه بیمه شخص ثالت و بدنه بر عهده مشتری می باشد-  4

مشروط بر ) زمان تحویل

(پرداخت بموقع و تکمیل مالی

99مرداد 

99شهریور 

99شهریور 

.به محض تکمیل ظرفیت این شرکت حق دارد نسبت به توقف طرح اقدام نماید- 2

روش فروشنوع خودرو
 پیش پرداخت اول نقدی   

(زمان ثبت نام)

   پیش پرداخت دوم نقدی    

(یکماه بعد از ثبت نام)

در روشهای نقدی )باقیمانده 

مرحله ای قبل از تحویل و در 

(روشهای اقساطی سه ماه بعد

99مهر 

99مهر 

(با ضوابط جاری )تسهیالت شرکت 

250,000,000 2,500,000,000500,000,000500,000,000

   پیش پرداخت سوم نقدی    

(دوماه بعد از ثبت نام)

-

-

-

-

-

.چک دریافت خواهد شد (در زمان ثبت نام)همچنین در ستون مربوط به واریز باقیمانده وجه، برای مبلغ فروش اقساطی .در زمان ثبت نام دریافت می شود (به سررسید تعیین شده)برای واریز مراحل دوم و سوم پرداخت، یک فقره چک - 7

99آبان و آذر 

99آبان و آذر 

99آبان و آذر 

 فقره چک ماهیانه  12طی ) درصد23.5نرخ سالیانه  - ریال1ر500ر000ر000مبلغ 

( ریالی با دوماه تنفس ازتاریخ عقد قرارداد145ر340ر000

 فقره چک ماهیانه  12طی ) درصد23نرخ سالیانه  - ریال1ر200ر000ر000مبلغ 

( ریالی با دوماه تنفس ازتاریخ عقد قرارداد115ر950ر000

 فقره چک ماهیانه  24طی ) درصد25نرخ سالیانه - ریال1ر800ر000ر000مبلغ 

( ریالی با دوماه تنفس ازتاریخ عقد قرارداد99ر600ر000

 فقره چک ماهیانه  18طی ) درصد24.5نرخ سالیانه  - ریال1ر800ر000ر000مبلغ 

(ریالی با دوماه تنفس ازتاریخ عقد قرارداد124ر390ر000

 فقره چک ماهیانه  18طی ) درصد24نرخ سالیانه  - ریال1ر500ر000ر000مبلغ 

( ریالی با دوماه تنفس ازتاریخ عقد قرارداد103ر250ر000
2,400,000,000

2,300,000,000

600,000,000

700,000,000
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520,000,000

20,000,000

( دستگاه و توسط عاملیت حداکثر برای یکدستگاه2توسط نمایندگی حداکثر برای )عاملیت / ظهر نویسی و تضمین چکها توسط نمایندگی( 3ترهین خودرو با هزینه خریدار        ( 2ضمانتنامه بانکی        (1:   تضمین اقساط به یکی از روش ها خواهد بود* 

 ریالی 83ر250ر000 فقره چک ماهیانه  18طی ) درصد25نرخ سالیانه  - ریال1ر200ر000ر000مبلغ 

طی سه فقره )درصد  24.5 ریال با نرخ 600ر000ر000و مبلغ  (با دوماه تنفس ازتاریخ عقد قرارداد 

99آبان و آذر ( ماه یکبار 5ریالی باسررسید هر 245ر950ر000چک 
 فقره چک 5طی ) درصد25نرخ سالیانه  - ریال1ر200ر000ر000مبلغ 

(ماه یکبار 3ریالی باسررسید هر 291ر030ر000

-

-

5,550,000,000

.می باشد (هر دو ماه یکبار)فروش اقساطی با شرایط و ضوابط جاری شرکت بوده و چک های ماهانه با درخواست خریدار طبق ضوابط و محاسبه فروشنده قابل تبدیل به چکهای دو ماهه - 9

. ریال می باشد2/820/000هزینه شماره گذاری هر دستگاه به صورت علی الحساب - 3

:سایر شرایط و توضیحات

.می باشد "بوده و همچنین مبلغ و مدت اقساط نیز قابل کاهش% 25نرخ اقساط، قابل افزایش تا حداکثر سالیانه "در هر روش اقساطی، با نظر قائم مقام مدیر عامل در بازرایابی و فروش - 8

.واریز نماید زمان تحویل یکماه جلوتر خواهد بود (یکماه جلوتر)در روش های فروش نقدی مرحله ای، چنانچه خریدار مبلغ مذکور در مرحله آخر را همزمان با مرحله قبلی - 6

نام از طریق سایت ایران خودرو دیزل به   ثبت

  www.ikd.ir.آدرس ذیل امکانپذیر می باشد


