جدول محاسبات اقساط خودروهای ون و مینی بوس هیوندای (شرکت سروش دیزل مبنا)
ردیف

نوع خودرو

1

سواری کار

2

سواری کار

3

سواری کار

4

)مینی بوس(

5

)مینی بوس(

6

)مینی بوس(

برند و مدل

قیمت خودرو

مبلغ پیش پرداخت

مبلغ تسهیالت

نوع تسهیالت

نرخ تسهیالت

H350
ظرفیت 13+1

1,830,000,000

550,000,000

1,280,000,000

نوسازی

6%

(تیپ )1
H350
ظرفیت 13+1

1,920,000,000

580,000,000

1,340,000,000

نوسازی

6%

(تیپ )2
H350
ظرفیت 13+1

2,120,000,000

670,000,000

1,450,000,000

نوسازی

6%

(تیپ )3
H350
ظرفیت 16+1

1,870,000,000

570,000,000

1,300,000,000

نوسازی

6%

(تیپ )1
H350
ظرفیت 16+1

1,980,000,000

630,000,000

1,350,000,000

نوسازی

6%

(تیپ )2
H350
ظرفیت 16+1

2,180,000,000

680,000,000

1,500,000,000

(تیپ )3

کلیه مشتریان باید دارای عدم سوء پیشینه و عدم چک برگشتی و اقساط معوق در بانکها باشند.

نوسازی

6%

تعداد اقساط

12
24
36
48
60
12
24
36
48
60
12
24
36
48
60
12
24
36
48
60
12
24
36
48
60
12
24
36
48
60

مبلغ هر قسط بدون
احتساب بیمه بدنه

110,165,000
56,730,000
38,940,000
30,061,000
24,746,000
115,330,000
59,390,000
40,766,000
31,470,000
25,906,000
124,796,000
64,265,000
44,112,000
34,053,000
28,033,000
111,886,000
57,617,000
39,549,000
30,531,000
25,133,000
116,190,000
59,833,000
41,070,000
31,705,000
26,099,000
129,100,000
66,481,000
45,633,000
35,228,000
28,999,000

مبلغ  %9ارزش افزوده قیمت نقدی در اقساط محاسبه و  %9ارزش افزوده سود تسهیالت در زمان عقد قرارداد به شرکت لیزینگ بصورت نقدی پرداخت می گردد.
مبلغ بیمه بدنه در اقساط فوق محاسبه نگردیده است که مبلغ یاد شده مطابق با بیمه مرکزی و بدون سود محاسبه و به اقساط اضافه و 50درصد سال اول بصورت نقدی دریافت می گردد.
کلیه خودروها دارای بیمه شخص ثالث سال اول می باشد.
شماره گذاری کلیه خودروهای فوق بصورت پالک عمومی می باشد.
نرخ تسهیالت بابت توسعه ناوگان حمل و نقل شهری 10درصد سالیانه و بابت نوسازی ناوگان  6درصد سالیانه است که در طرح نوسازی ارائه اسقاط یکدستگاه مینی بوس الزامیست.
مکان تحویل :کارخانه شرکت سروش دیزل واقع در منطقه ویژه سلفچگان قم می باشد.
گارانتی خودرو200 :هزار کیلومتر یا  3سال (هرکدام که زودتر حادث شود) می باشد.
شماره حساب های شرکت برای واریز مبلغ فوق در وجه شرکت سروش دیزل مبنا به شرح ذیل می باشد:
بانک ملت :حساب جام به شماره1189591085 :
ساتنا بانک ملتIR020120000000001189591085 :
بانک سپه2000800383507 :

زمان تحویل

 3ماه

 4ماه

 6ماه

 3ماهه

 4ماهه

 6ماه

جدول محاسبات اقساط خودروهای ون و مینی بوس هیوندای (شرکت سروش دیزل مبنا)
ردیف

نوع خودرو

1

سواری کار

2

سواری کار

3

سواری کار

4

)مینی بوس(

5

)مینی بوس(

6

)مینی بوس(

برند و مدل

قیمت خودرو

مبلغ پیش پرداخت

مبلغ تسهیالت

نوع تسهیالت

نرخ تسهیالت

1,830,000,000

550,000,000

1,280,000,000

توسعه

10%

H350
ظرفیت 13+1
(تیپ )1
H350
ظرفیت 13+1

1,920,000,000

580,000,000

1,340,000,000

توسعه

10%

(تیپ )2
H350
ظرفیت 13+1

2,120,000,000

670,000,000

1,450,000,000

توسعه

10%

(تیپ)3
H350
ظرفیت 13+1

1,870,000,000

570,000,000

1,300,000,000

توسعه

10%

(تیپ )1
H350
ظرفیت 16+1

1,980,000,000

630,000,000

1,350,000,000

توسعه

10%

(تیپ )2
H350
ظرفیت 16+1

2,180,000,000

680,000,000

(تیپ )3

1,500,000,000

توسعه

10%

تعداد اقساط

12
24
36
48
60
12
24
36
48
60
12
24
36
48
60
12
24
36
48
60
12
24
36
48
60
12
24
36
48
60

مبلغ هر قسط بدون
احتساب بیمه بدنه

112,532,000
59,066,000
41,302,000
32,464,000
27,196,000
117,808,000
61,835,000
43,239,000
33,986,000
28,472,000
127,478,000
66,910,000
46,787,000
36,776,000
30,808,000
114,291,000
59,988,000
41,947,000
32,971,000
27,621,000
118,686,000
62,296,000
43,561,000
34,239,000
28,684,000
131,874,000
69,217,000
48,401,000
38,044,000
31,871,000

کلیه مشتریان باید دارای عدم سوء پیشینه و عدم چک برگشتی و اقساط معوق در بانکها باشند
مبلغ  %9ارزش افزوده قیمت نقدی در اقساط محاسبه و  %9ارزش افزوده سود تسهیالت در زمان عقد قرارداد به شرکت لیزینگ بصورت نقدی پرداخت می گردد.
مبلغ بیمه بدنه در اقساط فوق محاسبه نگردیده است که مبلغ یاد شده مطابق با بیمه مرکزی و بدون سود محاسبه و به اقساط اضافه و 50درصد سال اول بصورت نقدی دریافت می گردد.
کلیه خودروها دارای بیمه شخص ثالث سال اول می باشد.
شماره گذاری کلیه خودروهای فوق بصورت پالک عمومی می باشد.
نرخ تسهیالت بابت توسعه ناوگان حمل و نقل شهری 10درصد سالیانه و بابت نوسازی ناوگان  6درصد سالیانه می باشد که در طرح نوسازی ارائه اسقاط یک دستگاه مینی بوس الزامیست.
مکان تحویل :کارخانه شرکت سروش دیزل واقع در منطقه ویژه سلفچگان قم می باشد.
گارانتی خودرو200 :هزار کیلومتر یا  3سال (هرکدام که زودتر حادث شود) می باشد.
شماره حساب های شرکت برای واریز مبلغ فوق در وجه شرکت سروش دیزل مبنا به شرح ذیل می باشد:
بانک ملت :حساب جام به شماره1189591085 :
ساتنا بانک ملتIR020120000000001189591085 :
بانک سپه2000800383507 :

زمان تحویل

 3ماه

 4ماه

 6ماه

 3ماهه

 4ماهه

 6ماه

