
                              ريال1,499,000,000

ـ                                ريال20,000,000                               ريال40,000,000                               ريال60,000,000
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هم زمان با ثبت )مرحله اول 

(نام
                               ريال120,000,000                               ريال150,000,000                              ريال200,000,000                             ريال450,000,000

                               ريال120,000,000                               ريال150,000,000                              ريال200,000,000(همزمان با صدور دعوتنامه تكميل وجه) مرحله دوم

                               ريال120,000,000                               ريال150,000,000(همزمان با صدور دعوتنامه تكميل وجه) مرحله سومـ

                               ريال120,000,000(همزمان با صدور دعوتنامه تكميل وجه) مرحله چهارمــ

 ـــ
همزمان با صدور دعوتنامه ) مرحله پنجم

(تكميل وجه

 مبلغ نقد طبق دعوتنامه تكميل وجه مبلغ نقد طبق دعوتنامه تكميل وجه مبلغ نقد طبق دعوتنامه تكميل وجه مبلغ نقد طبق دعوتنامه تكميل وجه

: مبلغ تسهيالت : مبلغ تسهيالت : مبلغ تسهيالت : مبلغ تسهيالت 

400,000,000 ريال                                       500,000,000 ريال                                       600,000,000 ريال                                       700,000,000 ريال                                       

99ارديبهشت99ارديبهشت98بهمن98بهمن

ـ

ــ

ـــ
پرداخت مرحله چهارم طي يك فقره چك به 

98/11/15تاريخ

مبلغ اقساط بصورت هر سه ماه در زمان صدور 

دعوتنامه محاسبه خواهد گرديد و تاريخ اولين چك 

. مي باشد99/01/25

مبلغ اقساط بصورت هر سه ماه در زمان صدور 

دعوتنامه محاسبه خواهد گرديد و تاريخ اولين چك 

. مي باشد99/01/25

مبلغ اقساط بصورت هر سه ماه در زمان صدور 

دعوتنامه محاسبه خواهد گرديد و تاريخ اولين چك 

. مي باشد99/04/25

مبلغ اقساط بصورت هر سه ماه در زمان صدور 

دعوتنامه محاسبه خواهد گرديد و تاريخ اولين چك 

. مي باشد99/04/25

1398مدل

پيش فروششرايط فروش

قيمت مصوب

تخفيف

مراحل پرداخت

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله پنجم

پرداخت هاي آتي

تاخير در تحويل خودرو

زمان تحويل خودرو

توضيحات

وضعيت سند

سود مشارکت

(ساليانه)سود انصراف 

 محاسبه شده است، بديهي است 1398کليه هزينه ها، ماليات ها، عوارض، بيمه شخص ثالث، ماليات ارزش افزوده و ساير هزينه هايي که قانون پرداخت آن را به عهده مشتری و مصرف کننده گذاشته است بر اساس تعرفه های سال * 

.در صورت تغيير قوانين و نرخها در زمان تحويل خودرو مابه التفاوت به عهده متقاضي مي باشد

.سند خودرو تا پايان اقساط در رهن شرکت باقي خواهد ماند وتنها با تسويه حساب نهائي سند خودرو آزاد خواهد شد

.خودروها بدون بيمه بدنه واگذار نميگردند، و هزينه آن در زمان صدور دعوتنامه به مبلغ اقساط اضافه خواهدگرديد

کليه چكهای اقساط پس از صدور دعوتنامه دريافت ميگردد 

98/10/15پرداخت مرحله سوم طي يك فقره چك به تاريخ

. ماهه و بدون بهره مي باشد18باز پرداخت اقساط 

1399

98/09/16پرداخت مرحله دوم طي يك فقره چك به تاريخ

ماهيانه1%

12%

18%

دررهن

 مشخصات خودرو  

   j4 1500 CVTمدل  

 

 

 1398شرايط فروش ويژه آبان 

    1398/08/30تا   1398/08/12   :زمان ثبت نام


