پيص فروش انىاع

وانت نيسان زامياد ويژه مطرتيان

با سالم
ضطايط پيص فطيش ياوت ويسان با تسُيالت اظ تاضيد ابالغ ايه برطىامٍ تا اطالع ثاوًي بٍ ضطح جسايل شيل اعالم مي گطزز:

ضرايط عمومي تسهيالت انواع پيص فروش هاي اعتباري (مبلغ تسهيالت  ،ضرايط بازپرداخت و نرخ تسهيالت)

مبلػ تسُيالت

وحًٌ باظپطزاذت

80,000,000

2چك 6ماٍَ

100,000,000

2چك 5ماٍَ

120,000,000

2چك 4ماٍَ

140,000,000

2چك 3ماٍَ

تسُيالت

وطخ كاضمعز

لطض الحسىٍ

بسين بُطٌ

مبلػ تسُيالت
160,000,000

180,000,000

190.000.000

200,000,000

220,000,000

210,000,000

باظپطزاذت
2چك 6ماٍَ

14%

18%

19%

4چك 6ماٍَ

19%

21%

22%

6چك 6ماٍَ

21%

23%

24%

نكتو مهم:
ضطايط تسُيالت جسيل فًق بطاي كليٍ ضيش َاي اعتباضي يكسان مي باضس ي زض ظمان صسيض زعًتىامٍ تًسط مطتطيان محتطم تا سمف تسُيالت اعالم ضسٌ لابل اوتراب مي باضس .بىابط ايه
وياظي بٍ اوتراب تسُيالت زض ظمان ثبت وام يجًز وساضز .بعىًان مثال زض صًضتي كٍ سمف تسُيالت بطاي يك ضيش

 220.000.000ضيال باضس عاليٌ بط اضسال ضطايط بسين بُطٌ  ،بطاي كليٍ ظمان

َاي باظپطزاذت اظ  160.000.000ضيال تا  220.000.000ضيال زعًتىامٍ صازض ذًاَس ضس.
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پيص فروش انىاع

الف – پيص فروش اعتباري

وانت نيسان زامياد

ذًزضي

مبلػ پيصپطزاذت

ويسان تك سًظ

90.000.000

ويسان زيگاوٍ سًظ

100.000.000

ب– پيص فروش نقدي

وًع ذًزضي
ويسان تكسًظ ي
زيگاوٍسًظ

وانت نيسان زامياد ويژه مطرتيان

سًز مطاضكت

(كليو مبالغ بو ريال مي باضد)

سًز اوصطاف

18%

وانت نيسان زامياد

مبلػ پيص پطزاذت

750.000

190.000.000

830.000

220.000.000

15%

32600048

آبان 96

(كليو مبالغ بو ريال مي باضد)

سًز مطاضكت

سًز اوصطاف

100.000.000
140.000.000

ترفيف

حساكثط تسُيالت

مًعس تحًيل

اطالعيٍ

ترفيف

مًعس تحًيل

اطالعيٍ

1.000.000
18%

15%

180.000.000

1.400.000

آبان 96

31600008

1.800.000

نكات مهم خبطنامو
 - 1پس اظ تكميل ظطفيت َط يك اظ ضيش َاي فطيش برسىامٍ ،چاپ حًالٍ متًلف ذًاَس ضس.
 - 2ياضيع يجٍ اظ ططيك حًالٍ POS ،ي زضگاٌ ايىتطوتي امكان پصيط مي باضس.
 - 3زض پيص فطيش َاي اعتباضي زض ظمان صسيض زعًتىامٍ كليٍ مطتطيان َماوىس فطيش َاي  30ضيظٌ اعتباضسىجي ذًاَىس ضس ي زض صًضت عسم تاييس اظ اعطاي تسُيالت بٍ متماضي ذًززاضي ذًاَس ضس
ي مطتطي مي بايست وسبت بٍ تكميل مابٍ التفايت بصًضت ومسي السام ومايىس.
 - 4مابمي ليمت ذًزضي زض ظمان تحًيل بط اساس ليمت ضيظ ضطكت محاسبٍ ي اظ مطتطي اذص ذًاَس ضس.
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