تاریخ اعتبار:
1396/09/15

از :

1396/09/30

تا :

شرایط فروش جیلی  GC6مدل الیت آذر ماه 1396
نوع
فروش

مبلغ پیش پرداخت
قیمت مصوب

تعداد مراحل

مرحله اول
(همزمان با ثبت نام )

(سالیانه)

تحویل (ماهیانه)

یک مرحله ای
یک مرحله ای

68,000,000

1396/12/15

دو

مرحله ای

487,900,000

__

__

__

تحویل فوری

آزاد

ندارد

1396

ندارد

219,555,000

__

__

__

تحویل فوری

در رهن

ندارد

1396

ندارد

)4چک سه ماهه(

__

203,000,000

203,000,000

همزمان با صدور دعوتنامه

__

تحویل بهمن 1396

آزاد

18%

1396

15%

2.5%

--

--

--

--

--

--

__

تحویل بهمن 1396

در رهن

ندارد

1396

ندارد

2.5%

3

50,000,000

97/01/20

97/04/20

97/07/20

) 5چک سه ماهه(

64,920,000

)6چک سه ماهه(
( 8چک سه ماهه )
) 5چک سه ماهه(
)6چک سه ماهه(
( 8چک سه ماهه )
) 12چک سه ماهه (
) 5چک سه ماهه(
)6چک سه ماهه(
( 8چک سه ماهه )
) 12چک سه ماهه (

55,910,000
44,460,000
46,220,000
39,820,000
31,680,000
23,810,000
29,700,000
25,620,000
20,440,000
15,410,000

) 5چک سه ماهه(

64,920,000

تکمیل وجه

همزمان با صدور دعوتنامه

__

تکمیل وجه

275,900,000

487,900,000

292,000,000

__

__

__

تحویل دی1396

در رهن

ندارد

1396

ندارد

2.5%

363,000,000

124,900,000

103,000,000

275,900,000

دعوتنامه تکمیل وجه

با تسهیالت بلند مدت

--

تحویل بهمن 1396

در رهن

ندارد

1396

ندارد

2.5%

195,900,000

143,000,000

همزمان با صدور

--

124,900,000

183,000,000

)6چک سه ماهه(

55,910,000

( 8چک سه ماهه )

44,460,000

) 5چک سه ماهه(

46,220,000

)6چک سه ماهه(
( 8چک سه ماهه )
) 12چک سه ماهه (

39,820,000
31,680,000
23,810,000

) 5چک سه ماهه(
)6چک سه ماهه(
( 8چک سه ماهه )
) 12چک سه ماهه (

29,700,000
25,620,000
20,440,000
15,410,000

1396/12/15

1397/01/20

توضیحات :
 -1کلیه مبالغ به ریال می باشد .
 -2سند خودرو تا پایان بازپرداخت تسهیالت در رهن شرکت خودروسازان بم بوده و سند فاکتور فروش خودروها تا پایان تسویه حساب نزد شرکت خودروسازان بم خواهد ماند.
 -3در شرایط فروش قطعی یا اعطای تسهیالت  ،خودروها با بیمه بدنه بوده و هزینه آن بعهده خریدار میباشد.
 -4کلیه هزینه ها ،مالیات ها  ،بیمه شخص ثالث  ،مالیات ارزش افزوده و سایر هزینه هایی که قانون پرداخت آن را به عهده خریدار و مصرف کننده گذاشته است براساس تعرفه های سال  1396محاسبه می گردد.بدیهی است در صورت هرگونه تغییر قوانین و نرخ ها در زمان تحویل خودرو مابه التفاوت به عهده خریدار می باشد.

www.bamco.ir

یکسال بیمه بدنه رایگان
بعالوه  2.500.000ریال تخفیف

2.5%

با تسهیالت بلند مدت

دو مرحله ای

-

-

-

2.5%

195,900,000

قطعی

باز پرداخت

مبلغ چک

تاریخ اولین چک

-

212,000,000

یک مرحله ای

تسهیالت

268,345,000

ویژه

سوم

چهارم

(سالیانه)

مدل

مبلغ

توضیحات

150,000,000

دو مرحله ای با تسهیالت

مرحله دوم

مرحله

مرحله

زمان تحویل

وضعیت سند

سود مشارکت

سود
انصراف

تاخیر در

شرایط باز پرداخت تسهیالت

#khodros azanbam

@ khodros aznbam

_

__

__

