ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺘﺒﺎر از ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣٩٣/٠۵/٠١:ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ١٣٩٣/٠۵/١۶ :

شراﯾط فروش  J5مدل  ١۵٠٠وﯾژه مرداد ماه ١٣٩٣
مبلغ پرداخت
نوع
فروش

تعداد
مراحل

تخفيف وﯾژه

مرحله اول
)ھمزمان با ثبت نام
(

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چھارم

مرحله پنجم

260,000,000

215,000,000

--

--

--

260,000,000

215,000,000

--

--

--

260,000,000

215,000,000

--

--

--

150,000,000

55,000,000

55,000,000

215,000,000

--

65,000,000

65,000,000

65,000,000

65,000,000

215,000,000

زمان تحويل

وضعيت
سند

مدل

سود
انصراف
)ساليانه(

تاخير در
تحوﯾل
)ماھيانه(

توضيحات

ﺗﺨﻔﻴﻒ وﻳﮋه
11,700,000
رﻳﺎل از ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ آﺑﺎن 1393

آزاد

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻛﺴﺮ
ﻣﻴﺸﻮد
ﺗﺨﻔﻴﻒ وﻳﮋه
15,600,000
دو ﻣﺮﺣﻠﻪ
اي

رﻳﺎل از ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ آذر 1393

آزاد

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺻﺪور دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺟﻪ

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻛﺴﺮ
ﻣﻴﺸﻮد
ﺗﺨﻔﻴﻒ وﻳﮋه
19,500,000

ﻗﻄﻌﻲ

رﻳﺎل از ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ دي 1393

آزاد

1393

7%

1.50%

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻛﺴﺮ
ﻣﻴﺸﻮد
ﺗﺨﻔﻴﻒ وﻳﮋه
13,125,000
ﭼﻬﺎر
ﻣﺮﺣﻠﻪ اي

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻃﻲ

رﻳﺎل از ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ آذر 1393

آزاد

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻃﻲ

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم

ﻳﻚ ﻓﻘﺮه ﭼﻚ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ

ﻳﻚ ﻓﻘﺮه ﭼﻚ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺻﺪور دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ

93/06/19

93/07/19

ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺟﻪ

ﻛﺴﺮ ﻣﻴﺸﻮد
ﺗﺨﻔﻴﻒ وﻳﮋه
13,650,000
ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ
اي

رﻳﺎل از ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ دي 1393

آزاد

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻃﻲ

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻃﻲ

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم ﻃﻲ

ﻳﻚ ﻓﻘﺮه ﭼﻚ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ

ﻳﻚ ﻓﻘﺮه ﭼﻚ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ

ﻳﻚ ﻓﻘﺮه ﭼﻚ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ

93/06/19

93/07/19

93/08/19

ﻛﺴﺮ ﻣﻴﺸﻮد
ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ هﺎﯼ ﻣﺠﺎز ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻴﺪ
توضيحات :

در مبالغ پرداختی مشترﯾان ماليات بر ارزش افزوده بر اساس قانون ماليات و عوارض ارزش افزوده در سال  ١٣٩٣معادل  %٨لحاظ شده است
مبلغ بيمه شخص ثالث با توجه به قوانين سال  ١٣٩٣در قيمت کل محاسبه شده لذا در صورت تغيير در تعرفه ھای بيمه شخص ثالث مابه التفاوت بعھده متقاضی خواھد بود
در صورت تکميل ظرفيت فروش  ,بدون اطالع قبلی شراﯾط لغو خواھد شد.

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺑﺎ ﺻﺪور دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺟﻪ

