شرايط فرًش فٌري اعتباري خٌدرًىاي جديد برنيانس  ً H300كراس با مٌتٌر  1650سي سي
با مدل 97

باسالم
شطايط فطٍش فَضي اعتثاضي اًَاع ذَزضٍّاي جسيس تطلياًس  ٍ H300مطاس تا هَتَض  1650سي سي تا هسل  97اظ تاضيد اتالغ ايي ترشٌاهِ تا تنويل ظطفيت تِ شطح شيل اعالم
هي گطزز:
فرًش فٌري اعتباري

انٌاع برنيانس  ً H300كراس با مٌتٌر  1650سي سي

مليِ هثالػ تِ ضيال هي تاشس

نًع خٌدرً

قيمت خٌدرً

حداكثر
تسييالت

تطلياًس  H330گيطتنس اتَهاتيل ( )ATهَتَض  1650تا هَلتي هسيا تطين هشني

607/000/000

( 150/000/000صطفاً

تطلياًس  H330گيطتنس هعوَلي ( )MTهَتَض  1650تطين هشني

501/000/000

تطلياًس  H320گيطتنس اتَهاتيل ( )ATهَتَض  1650تا هَلتي هسيا تطين هشني

582/000/000

تطلياًس  CROSSگيطتنس اتَهاتيل ( )ATهَتَض  1650تطين هشني

619/000/000

جدًل تسييالت مربٌط بو فرًش اعتباري برنيانس  ً H300كراس با مٌتٌر

ينسالِ)
ٍ
200/000/000

زمان حتٌيم

 20ضٍظ
پس اظ پصيطش

مشاره اطالعيو

26630027

(تِ اًتراب هشتطي)

1650

سي سي :

مدت
بازپرداخت

بازپرداخت

نرخ تسييالت

 12ماهه

 3چك  4ماهه

%16

 18ماهه

 3چك  6ماهه

%19

 24ماهه

 6چك  4ماهه

%21

 36ماهه

 9چك  4ماهه

%23
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شرايط فرًش فٌري اعتباري خٌدرًىاي جديد برنيانس  ً H300كراس با مٌتٌر  1650سي سي
با مدل 97

شرايط عمومي فروشهاي اعتباري:

 .1فطاگيط تَزى چل (آًاليي ٍ هناًيعُ)
 .2شطايط فطٍش فَق تسٍى ضاهي هي تاشس .قاتل شمط است اعتثاض سٌجي هشتطياى تصَضت آًاليي زض سيستن فطٍش صَضت هيپصيطز.
 .3مٌتطل زضج شواضُ حساب صاحة چل تط ضٍي چل (تِ صَضت ذَاًا ٍ چاپي)
 .4مٌتطل ٍ ضٍيت اهضاء صاحة چل ٍ تنويل هساضك زض حضَض ًوايٌسگي العاهي است.
 .5فاقس هرسٍشي هتي چل /فاقس قلن ذَضزگي(ملوات پطضًگ شسُ ًيع هَضز قثَل ًوي تاشس)
 .6زض صَضت اضائِ چل تَسط شرص ثالث ،اذص مپي ماضت هلي ٍ شٌاسٌاهِ شرص ثالث العاهي هي تاشس.
 .7چٌاًچِ هتقاضي فاقس چل شرصي جْت پطزاذت ٍام تاشس هي تَاًس اظ چنْاي شرص ثالث جْت پطزاذت استفازُ ًوايس ٍ تِ ّوطاُ گَاّي اهضاء صازضمٌٌسُ چل مِ تَسط زفاتط اسٌاز
ضسوي صازض هي گطزز اظ هشتطي زضيافت گطزز.
 .8چل ّا هي تايست زض ٍجِ شطمت پاضس ذَزضٍ صازض گطزز.
 .9زض صَضتي مِ چنْاي هشتطي زض سطضسيس هقطض تِ حيطِ ٍصَل زض ًيايس ،جطيوِ اي تا ًطخ ّ %2.5ط هاُ ًسثت تِ هثلػ چل اظ هشتطي ًقساً زضيافت هي شَز.
 .10تنويل مليِ فطم ّاي پيَست ترشٌاهِ العاهي تَزُ ٍ ًوايٌسگاى هحتطم هي تايست فطهْاي تنويل شسُ ضا ّوطاُ تا سايط هساضك هشتطي زض ظهاى پصيطش چنْا تحَيل ًوايٌس.
نكات ميم خبشنامو:

هْلت ٍاضيعٍجِ  48ساعت هيثاشس. زض فطٍشْاي اعتثاضي مليِ هشتطياى اعتثاضسٌجي ذَاٌّس شس ٍ زض صَضت عسم تاييس ،اظ اعطاي تسْيالت تِ هتقاضي ذَززاضي ذَاّسشس ٍ هشتطي هحتطم هي تايست ًسثت تِ تنويلهاتِ التفاٍت تِ صَضت ًقسي اقسام ًوايس.

شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) سهامي عام
معاونت بازاريابي و فروش
تلفن096550 :
www.saipagroup.ir

