شرايط فروظ فىري نقدي واعتباري خىدروي برنيانص كراش با مدل97

باضالم
ششايط فشٍش ًقذي ٍ فَسي اعتثاسي خَدسٍي تشلياًس مشاس تا هذل  97هحصَل ششمت پاسس خَدسٍ اص صهاى اتالغ تخشٌاهِ تا تنويل ظشفيت تِ ششح ريل اعالم هيگشدد:
شرايط فروظ فىري نقدي -با بيمو بدنو رايگان
كليه مبالغ به ريال مي باشد

ًَع خَدسٍ

قيوت خَدسٍ

تَضيحات

تشلياًس  CROSSگيشتنس اتَهاتيل تشين هشني

575/000/000

بيمه بدنه رايگان

شرايط فروظ فىري اعتباري خىدروي برنيانص كراش با مدل 97
نىع خىدرو

قيمت خىدرو

تشلياًس CROSS
گيشتنس اتَهاتيل
تشين هشني

:

ميسان تطهيالت

زمان
بازپرداخت

حنىه باز
پرداخت

( 150/000/000صشفاً ينسالِ)

 12ماهه

 3چك 4ماهه

%16

 18ماهه

 3چك  6ماهه

%19

 24ماهه

 6چك 4ماهه

%21

 36ماهه

 9چك 4ماهه

%23

250/000/000
300/000/000

(تِ اًتخاب هشتشي)

28630079

فوري

نرخ
تطهيالت

200/000/000

575/000/000

صهاى تحَيل

شواسُ اطالعيِ

زمان حتىيم

يل ّفتِ پس اص

مشاره اطالعيو

26630023

پزيشش
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شرايط فروظ فىري نقدي واعتباري خىدروي برنيانص كراش با مدل97

شرايط عمومي فروشهاي اعتباري:

 .1فشاگيش تَدى چل (آًاليي ٍ هناًيضُ)
 .2ششايط فشٍش فَق تذٍى ضاهي هي تاشذ .قاتل رمش است اعتثاس سٌجي هشتشياى تصَست آًاليي دس سيستن فشٍش صَست هي پزيشد.
 .3مٌتشل دسج شواسُ حساب صاحة چل تش سٍي چل (تِ صَست خَاًا ٍ چاپي)
 .4مٌتشل ٍ سٍيت اهضاء صاحة چل ٍ تنويل هذاسك دس حضَس ًوايٌذگي الضاهي است.
 .5فاقذ هخذٍشي هتي چل /فاقذ قلن خَسدگي(ملوات پشسًگ شذُ ًيض هَسد قثَل ًوي تاشذ)
 .6دس صَست اسائِ چل تَسط شخص ثالث ،اخز مپي ماست هلي ٍ شٌاسٌاهِ شخص ثالث الضاهي هي تاشذ.
 .7چٌاًچِ هتقاضي فاقذ چل شخصي جْت پشداخت ٍام تاشذ هي تَاًذ اص

چنْاي شخص ثالث جْت پشداخت استفادُ ًوايذ ٍ تِ ّوشاُ گَاّي اهضاء صادسمٌٌذُ چل مِ تَسط

دفاتش اسٌاد سسوي صادس هي گشدد اص هشتشي دسيافت گشدد.
 .8چل ّا هي تايست دس ٍجِ ششمت پاسس خَدسٍ صادس گشدد.
 .9دس صَستي مِ چنْاي هشتشي دس سشسسيذ هقشس تِ حيطِ ٍصَل دس ًيايذ ،جشيوِ اي تا ًشخ ّ %2.5ش هاُ ًسثت تِ هثلغ چل اص هشتشي ًقذاً دسيافت هي شَد.
 .10تنويل مليِ فشم ّاي پيَست تخشٌاهِ الضاهي تَدُ ٍ ًوايٌذگاى هحتشم هي تايست فشهْاي تنويل شذُ سا ّوشاُ تا سايش هذاسك هشتشي دس صهاى پزيشش چنْا تحَيل ًوايٌذ.
نكات مهم خبشنامو:

 .1هشتشياى هحتشم دس اًتخاب سًگ ثثت ًاهي دقت ًوايٌذ ،اهناى تغييش سًگ هيسش ًوي تاشذ.
 .2هْلت ٍاسيضٍجِ  48ساعت هيثاشذ.
 .3دس فشٍشْاي اعتثاسي مليِ هشتشياى اعتثاسسٌجي خَاٌّذ شذ ٍ دس صَست عذم تاييذ ،اص اعطاي تسْيالت تِ هتقاضي خَدداسي خَاّذ شذ .
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