شرايط فروش محصوالت پارس خودرو ويژه دهه مبارك فجر
با سالم

بِ اطالع هي رساًذ  ،ضرايط فرٍش هحصَالت پارس خَدرٍ بِ هٌاسبت دِّ هبارك فجر از ساعت 10رٍز سِ ضٌبِ هَرخ  96/11/03بِ ضرح جذاٍل ريل اعالم
هي گردد.
ضرايط بخطٌاهِ
ًَع خَدرٍ

ضرمت تَليذي

تٌذر 90
پارس تٌذر
ساًذرٍ اتَهاتيل ٍ دًذُ اي

ًَع فرٍش

هَعذ تحَيل

پيص فرٍش ًقذي

تير 97

فرٍش فَري (30رٍزُ )  -پيص فرٍش ًقذي

فرٍرديي97

پيص فرٍش ًقذي

ضْريَر 97
فرٍرديي ،

پارس خودرو

گرٍُ برلياًسH200

فرٍش فَري (30رٍزُ )  -فَري اعتباري -پيص فرٍش ًقذي ٍ اعتباري

گرٍُ برلياًسH300

پيص فرٍش ًقذي ٍ اعتباري

ارديبْطت ٍ
خرداد97

برلياًس

CROSS

فرٍرديي ،
ارديبْطت 97

فرٍش فَري (30رٍزُ )  -فَري اعتباري -پيص فرٍش ًقذي ٍ اعتباري

فرٍرديي97

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

شرايط فروش محصوالت پارس خودرو ويژه دهه مبارك فجر
فُري وقذي با مذل : 97

نَع خُدرَ

قيمت خُدرَ

برلياًس  H220گيربنس دستي ( )MTبا ريٌگ فَالدي

399/000/000

برلياًس  H220گيربنس دستي ( )MTبا ريٌگ آلَهيٌيَهي

409/000/000

برلياًس مراس گيربنس اتَهاتيل ( )ATترين هطني

575/000/000

پارس تٌذر با هَلتي هذيا ٍ گيربنس پيطرفتِ JHQ

423/638/000

تُضيحات

بستِ خذهت سِ
ستارُ رايگاى

زمان حتُيم

 30رٍزُ

مشاري
اطالعيً

28630077

---------

مليِ هبالغ بِ ريال هي باضذ

مهسمان فرَظ ايىرتويت






خُدرٌَاي جذَل باال ويس فعال اضت.

بطتً خذمت ضً ضتاري رايگان غامم :
بيمً بذوً عادي يكطانً
امذاد پػتيبان  2ضانً
تكميم ضرَيص اَنيً  6ماًٌ (تعُيض رَغه َ فيهرت رَغه َ اجرهتاي تعُيض َ بازديذٌاي مربُطً)
ضرَيص ٌ 10سار كيهُمرت  24ماًٌ (تعُيض رَغه َ فيهرت رَغه َ فيهرت ٌُا َ اجرهتاي تعُيض َ بازديذٌاي
مربُطً)
ضرَيص ٌ 20سار كيهُمرت  24ماًٌ (تعُيض رَغه َ فيهرت رَغه َ فيهرت ٌُا َ فيهرت بىسيه َ اجرهتاي تعُيض َ
بازديذٌاي مربُطً)

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

شرايط فروش محصوالت پارس خودرو ويژه دهه مبارك فجر
فُري اعتباري:
نَع خُدرَ

قيمت خُدرَ

حذاكثر تطٍيالت

برلياًس  H220گيربنس دستي ( )MTبا ريٌگ فَالدي

399/000/000

150/000/000

برلياًس  H220گيربنس دستي ( )MTبا ريٌگ آلَهيٌيَهي

409/000/000

برلياًس مراس گيربنس اتَهاتيل ( )ATترين هطني

575/000/000

ٍ
200/000/000
(بِ اًتخاب هطتري)

مليِ هبالغ بِ ريال هي باضذ

مبهغ تطٍيالت

150/000/000

200/000/000

زمان بازپرداخت

بازپرداخت

ورخ تطٍيالت

 12ماهه

 3چك 4ماهه

%4

 18ماهه

 3چك  6ماهه

%7

 12ماهه

 3چك 4ماهه

%9

 18ماهه

 3چك  6ماهه

%12

 24ماهه

 6چك 4ماهه

%18

 36ماهه

 9چك 4ماهه

%20

مشاره اطالعيه

26630022

تُضيح:در متامي جذاَل فُقٌ،ريك از خُدرٌَا َ مبانغ تطٍيالت َ وُع باز پرداخت براي مػرتيان قابم اوتخاب مي باغذ ٌَرمػرتي
صرفا" جماز بً ثبت واو يك خُدرَ مي باغذ.

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

شرايط فروش محصوالت پارس خودرو ويژه دهه مبارك فجر
پيع فرَظ وقذي ايىرتويت:

مليِ هبالغ بِ ريال هيباضذ

مبهغ پيع پرداخت
ثبت واو)

وُع خُدرَ

(زمان

ضُد اوصراف

ضُد مػاركت

زمان ارضال دعُتىامً

تُضيحات

تٌذر 90با گيربنس JHQ

200/000/000

ساًذرٍ با گيربنس اتَهاتيل

250/000/000

ساًذرٍ با گيربنس دًذُ اي

200/000/000

ضْريَر97

پارس تٌذر با گيربنس JHQ

200/000/000

فرٍرديي 97

تير97
%

وُع خُدرَ

مبهغ پيع پرداخت
(زمان ثبت واو)

برلياًس  H230گيربنس دستي ()MT

140/000/000

%

ضُد
مػاركت

ضْريَر97

قيوت رٍز

ضُد
اوصراف

تُضيحات

زمان ارضال
دعُتىامً

مشاري اطالعيً

برلياًس )AT( H330
برلياًس )MT( H330
برلياًس )AT( H320

فرٍرديي ٍ ارديبْطت

170/000/000
18%

15%

97

بيوِ بذًِ

21630062

رايگاى

برلياًس )MT( H320
برلياًس  H220گيربنس دستي ()MT

140/000/000

ارديبْطت 97

برلياًس مراس

200/000/000

فرٍرديي 97

تُضيح:
 )1رَغٍاي پيع فرَظ با قيمت رَز مي باغىذ َ مابقي قيمت خُدرَ براضاش قيمت زمان حتُيم مػخص مي گردد.
 )2مذل ،روگ ،آپػه َ ترمي خُدرٌَا براضاش تُنيذات رَز غركت ،در زمان حتُيم مػخص َ اعالو خُاٌذ غذ.
 )3مهسمان فرَظ ايىرتويت خُدرٌَاي جذَل باال ويس فعال اضت.
 )4در پيع فرَظ ٌاي فُق ،حق خريذ اوصرايف فعال مي باغذ.
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شرايط فروش محصوالت پارس خودرو ويژه دهه مبارك فجر
پيع فرَظ اعتباري اوُاع برنياوص:
مبهغ پيع پرداخت (زمان
ثبت واو )

نَع خُدرَ

برلياًس  H230گيربنس دستي ()MT

150/000/000

برلياًس  H220گيربنس دستي ()MT

ضُد مػاركت
ضاالوً

مبهغ
تطٍيالت

ضُد اوصراف
ضاالوً

150/000/000

فروردين و ارديبهشت 97

200/000/000

خرداد 97

برلياًس  H320گيربنس دستي ()MT
برلياًس  H320گيربنس اتَهاتيل ()AT

150/000/000

180/000/000

برلياًس  H330گيربنس دستي ()MT

200/000/000

برلياًس  H330گيربنس اتَهاتيل ()AT
برلياًس مراس
مبهغ
تطٍيالت

150/000/000

200/000/000

250/000/000

 12ماهه

%18

%15

قيمت
روز

فروردين و ارديبهشت 97

22630128

250/000/000
فروردين 97

200/000/000

زمان
بازپرداخت

تُضيحا
ت

زمان صذَر
دعُتىامً

مشاري
اطالعيً

بازپرداخت

 3چك 4ماهه

ورخ تطٍيالت

%4

 18ماهه

 3چك  6ماهه

%7

 12ماهه

 3چك 4ماهه

%9

 18ماهه

 3چك  6ماهه

%12

 24ماهه

 6چك 4ماهه

%18

 36ماهه

 9چك 4ماهه

%20

 12ماهه

 3چك 4ماهه

%14

 18ماهه

 3چك  6ماهه

%17

 24ماهه

 6چك 4ماهه

%21

 36ماهه

 9چك 4ماهه

%23

تُضيح:
 )1رَغٍاي پيع فرَظ با قيمت رَز مي باغىذ َ مابقي قيمت خُدرَ براضاش
قيمت زمان حتُيم مػخص مي گردد.
 )2مذل ،روگ ،آپػه َ ترمي خُدرٌَا براضاش تُنيذات رَز غركت ،در زمان
حتُيم مػخص َ اعالو خُاٌذ غذ.
 )3مهسمان فرَظ ايىرتويت خُدرٌَاي جذَل باال ويس فعال اضت.
 )4در پيع فرَظ ٌاي فُق ،حق خريذ اوصرايف فعال مي باغذ.
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