
مرحله اول 
(ھمزمان با ثبت نام 

(
قسط چھارمقسط سومقسط دومقسط اولمرحله پنجممرحله چھارممرحله سوممرحله دوم

تخفيف ويژه
10,000,000

 ريال از پرداخت 
مرحله اول كسر 

ميشود

توضيحات :

كليه هاي هزينه ها و مالياتها و عوارض و بيمه شخص ثالث و ماليات ارزش افزوده و ساير هزينه هايي كه قانون پرداخت انرا به عهده مشتري و مصرف كننده گذاشته است بر اساس تعرفه هاي سال 1393 مي باشد بديهي است در صورت تغيير قوانين و نرخها در زمان تحويل خودرو مابه التفاوت به عهده متقاضي مي باشد

بفرمایيد مراجعه شرکت مجاز های نمایندگی به بيشتر جهت کسب اطالعات

شرایط  فروش ليفان X60  ویژه فروردين ماه 1394

 نوع 
فروش

 قيمت 
مصوب

 تعداد 
مراحل

مبلغ پيش پرداخت

توضيحات زمان تحويل تخفيف ویژه
 سود 

انصراف 
(ساليانه)

 مبلغ 
تسھيالت

باز پرداخت تسھيالت 

تاریخ اعتبار از تاریخ :1394/01/01 تا تاریخ : 1394/01/31

 وضعيت 
سند

سود 
مشارکت 
(ساليانه)

 مدل

تحويل خرداد --
آزاد1394

--

--------

21%

--

همزمان با صدور 300,000,000
تحويل مرداد --------دعوتنامه تكميل وجه

آزاد1394

300,000,000

300,000,000

قطعي

604
,00

0,0
00

يك مرحله 
----604,000,000اي

سه مرحله 
همزمان با صدور دعوتنامه تكميل وجه150,000,000150,000,000اي

--همزمان با صدور دعوتنامه تكميل وجه

دو مرحله 
اي

همزمان با صدور 300,000,000
------دعوتنامه تكميل وجه

----

----

----
تحويل 

ارديبهشت 
1394

آزاد

----

-- ------آزاد

--

پرداخت مرحله 
سوم طي يك 
فقره چك به 

تاريخ 94/03/16

----

همزمان با صدور 
------------دعوتنامه تكميل وجه تحويل شهريور --

آزاد1394

--

23%

--

--

همزمان با صدور 
تحويل تير --------دعوتنامه تكميل وجه

1394

54,500,000

54,500,000

1394

--

پرداخت قسط 
اول طي يك فقره 
چك دو ماه پس 
از تحويل خودرو

پرداخت قسط 
دوم طي يك فقره 

چك چهار ماه 
پس از تحويل 

خودرو

پرداخت قسط 
سوم طي يك 

فقره چك شش 
ماه پس از تحويل 

خودرو

پرداخت مرحله 
دوم طي يك فقره 

چك به تاريخ 
94/02/15

------

----

--

پرداخت قسط 
دوم طي يك فقره 

چك چهار ماه 
پس از تحويل 

خودرو

پرداخت قسط 
سوم طي يك 

فقره چك شش 
ماه پس از تحويل 

خودرو

54,500,00054,500,000

پرداخت مرحله 
دوم طي يك فقره 

چك به تاريخ 
94/02/15

--

--

--

----

چهار 
----همزمان با صدور دعوتنامه تكميل وجه100,000,000100,000,000100,000,000مرحله اي

---- تحويل تير 
------آزاد1394 ------

----
تحويل مرداد 

------آزاد1394

پرداخت مرحله 
دوم طي يك فقره 

چك به تاريخ 
94/02/15

----

پرداخت قسط 
اول طي يك فقره 
چك دو ماه پس 
از تحويل خودرو

تحويل تير 
در رهن1394

200
,00

0,0
00

54,500,00054,500,000

تحويل مرداد 
در رهن1394

پرداخت قسط 
اول طي يك فقره 
چك دو ماه پس 
از تحويل خودرو

پرداخت مرحله 
سوم طي يك 
فقره چك به 

تاريخ 94/03/16

پرداخت مرحله 
چهارم طي يك 
فقره چك به 

تاريخ 94/04/15

54,500,000 تحويل شهريور 
در رهن1394

------

سه مرحله 
------همزمان با صدور دعوتنامه تكميل وجه130,000,000130,000,000اي

----

پرداخت مرحله 
دوم طي يك فقره 

چك به تاريخ 
94/02/15

پرداخت مرحله 
سوم طي يك 
فقره چك به 

تاريخ 94/03/16

پرداخت مرحله 
چهارم طي يك 
فقره چك به 

تاريخ 94/04/15

--
تحويل شهريور 

--آزاد1394

پرداخت قسط 
چهارم طي يك 
فقره چك هشت 
ماه پس از تحويل 

خودرو

پنج مرحله 
اي

پرداخت قسط 
دوم طي يك فقره 

چك چهار ماه 
پس از تحويل 

خودرو

پرداخت قسط 
سوم طي يك 

فقره چك شش 
ماه پس از تحويل 

خودرو
پرداخت قسط 
چهارم طي يك 
فقره چك هشت 
ماه پس از تحويل 

خودرو

54,500,00054,500,00054,500,000

پرداخت مرحله 
دوم طي يك فقره 

چك به تاريخ 
94/02/15

پرداخت مرحله 
سوم طي يك 
فقره چك به 

تاريخ 94/03/16

--

54,500,00054,500,000

پرداخت مرحله 
دوم طي يك فقره 

چك به تاريخ 
94/02/15

پنج مرحله 
80,000,00080,000,00080,000,00080,000,000اي

همزمان با 
صدور 

دعوتنامه 
تكميل وجه

چهار 
مرحله اي

پرداخت قسط 
چهارم طي يك 
فقره چك هشت 
ماه پس از تحويل 

خودرو

-- 100,000,000100,000,000100,000,000

--

80,000,00080,000,00080,000,00080,000,000

همزمان با 
صدور 

دعوتنامه 
تكميل وجه

--

----

--


