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پرداخت مرحله دوم طي يك فقره چك به 

1396/09/16تاريخ
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ــ

                            ريال930,500,000
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ـ

.خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمیگردند توضيحات

زمان تحويل خودرو

قيمت مصوب

تخفيف

مراحل پرداخت

پرداخت های آتی

شرايط فروش

ت
اخ

رد
ش پ

پي

مدل

وضعيت سند

سود مشارکت

(ساليانه)سود انصراف 

تاخير در تحويل خودرو

بدیهی است در .  محاسبه می گردد1396کلیه هزینه ها، مالیات ها، عوارض، بیمه شخص ثالث، مالیات ارزش افزوده و سایر هزینه هایی که قانون پرداخت آن را به عهده مشتری و مصرف کننده گذاشته است بر اساس تعرفه های سال * 

.صورت تغییر قوانین و نرخها در زمان تحویل خودرو مابه التفاوت به عهده متقاضی می باشد

فروش اقساطی

ماهيانه2/5%

يكماهه

1396

ـ

-

تاريخ اولین چك در )اقساط ماهیانه يا هر سه ماه يك چك 

صورت پرداخت اقساط به صورت هر سه ماه يكبار  

(مي باشد96/11/25

سند خودرو تا پايان اقساط در رهن شرکت باقي خواهد ماند و 

.تنها با تسويه حساب نهائي سند خودرو آزاد خواهد شد

                                                                                             ريال930,500,000

پيش فروش

ـ

2

در رهن

ـ

مبلغ اقساط(ماهيانه)

1396

در رهن

18%

                                         ريال350,000,000

(همزمان با صدور دعوتنامه تكميل وجه) مرحله دوم

 ـ

ـ

                                   ريال500,000,000

سند خودرو تا پايان اقساط در رهن شرکت باقي خواهد ماند وتنها با 

.تسويه حساب نهائي سند خودرو آزاد خواهد شد
ـ

15%

ماهيانه2/5 %

96بهمن

کلیه چكهای اقساط  پس از صدور دعوتنامه دريافت میگردد

تاريخ اولین چك )موعد دريافت اقساط ماهیانه يا هر سه ماه يك چك 

(97/01/25در صورت پرداخت اقساط بصورت هر سه ماه يكبار 

.خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمیگردند

-

 مشخصات خودرو

  Hyundai i20 (New Generation): مدل

 سرعته اتوماتیک تیپ ترونیک 4: جعبه دنده

لیتر و استاندارد  50با حجم مخزن  DOHCسوپاپ  16سیلندر،  KAPPA ،1.4CC ،4موتور : مشخصات فنی

 6آالیندگی یورو 
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 1396شرايط فروش   نيمه دوم آبان 

 1396/08/30تا    1396/08/16   :زمان ثبت نام


