جدول محاسبات اقساط خودروهای ون و مینی بوس هیوندای (شرکت سروش دیزل مبنا)
پیش پرداخت مرحله پیش پرداخت مرحله
ردیف نوع خودرو

2

مینی بوس

H350
ظرفیت 13+1

H350
ظرفیت 16+1

کلیه اقساط با ارائه یک ضامن معتبر

قرارداد
690,000,000
710,000,000
730,000,000
730,000,000
740,000,000
730,000,000
740,000,000
760,000,000
770,000,000
790,000,000

عقد قرارداد
690,000,000
710,000,000
730,000,000
730,000,000
740,000,000
730,000,000
740,000,000
760,000,000
770,000,000
790,000,000

21%

21%

12
24
36
48
60
12
24
36
48
60

احتساب بیمه بدنه
93,114,000
51,386,000
37,676,000
30,966,000
27,054,000
93,114,000
51,386,000
37,676,000
30,966,000
27,054,000

 120روز کاری

1

سواری کار

برند و مدل

اول همزمان با عقد

دوم یک ماه پس از

نرخ تسهیالت تعداد اقساط

مبلغ هر قسط بدون

زمان تحویل

و با ارائه سه فقره چک تضمین و سفته از مشتری صورت میپذیرد.

کلیه مشتریان باید دارای عدم سوء پیشینه و عدم چک برگشتی و اقساط معوق در بانکها باشند.
پیش پرداخت مرحله دوم طی یک فقره چک یک ماهه پرداخت می گردد.
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 می گردد.
تجهیزات شامل :کولر ،فیلتر جاذب ذرات ( ، )dpfتوربوشارژ ،شیشه برقی ،اینترکولر ،فرمان هیدرولیک ، EBD، ABS ،مه شکن جلو ،مه شکن عقب ،گرمکن
آئینه بغل می باشد
زمان تحویل :پس از انجام مراحل لیزینگ و تأیید نهایی شرکت لیزینگ
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 :

