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 با سالم؛

به شرح  تعداد محدودبه  20/20/8931مورخ  دوشنبهاز روز سپهر صادرات  شرکتاز طریق  79مدل   ExcellentTiggo 7 DCTخودروی فوری اعتباری  احتراما، بدینوسیله شرایط فروش         

 جدول ذیل اعالم می گردد:

 

 

 خودروی  اعتباری فروش شرایطExcellentgo 7 DCT Tig  ( یک بار ماهبازپرداخت اقساط هر سه : )واسپاری سپهر صادرات شرکتاز طریق    79مدل 

 

 

 اینچی می باشد. 8چرم و مانیتور لمسی تودوزی  ایربگ، سیستم کنترل پایداری، 6 ،سرعته DCT 6سی سی ، گیربکس اتوماتیک  0011موتور ، شامل Excellentمدل  مشخصات خودرو-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبلغ خودرو )ریال( مدل
 بیمه+پرداخت پیش مبلغ

 بدنه
 مالیات تسهیالت

 میزان تسهیالت

01% 
 بیمه چک مبلغ قسط هر مبلغ مدت)ماه(

تعداد چک 

 بیمه

نرخ سود  مدل) سال(

 تسهیالت
 ن تحویلزما

TIGGO 7  
Excellent 

3.929.111.111 

1,909,929,999 22,675,000 

0.863.011.111 

02  625,656,000 - - 

79 20%  
روز  31

 کاری

 چک فقره 0 62,237,000 291,276,000   22 71,952,000 1,916,737,000

 چک فقره 2 67,159,000 213,226,000   36 52,655,000 1,917,559,000

 چک فقره 3 66,135,000 176,019,000   28 57,313,000 1,915,535,000
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 ز:مدارک مورد نیا

 تهیه و همراه پرونده ارسال گردد: A4مدارک زیر میبایست از متقاضی و ضامن اخذ و توسط نمایندگی رویت و کپی آنها در صفحه 

 کپی تمام صفحات شناسنامه و پشت و روی کارت ملی .0

 فحه اول دفترچه بیمهکپی ص -کپی حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار  -در صورتی که شخص کارمند باشد: آخرین فیش حقوقی  .2

 پرینت گردش سه  –کپی سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر محل کسب  –قبض تلفن یا برق محل کسب  –در صورتی که شخص دارای شغل آزاد باشد: کپی جواز کسب معتبر ) یا پروانه مباشرت(  .3

 آخر حساب جاری ماهه

 گواهی امضاء محضری خطاب به شرکت واسپاری سپهر صادرات  .2

 آخر مربوط به حسابی که چک های اقساط و بیمه بدنه صادر شده است ماههرینت گردش سه پ .0

 وکالت فک پالک از سیستم )فقط از خریدار اخذ گردد( .6

 برگه سیستمی ثبت نام مدیران خودرو حاوی اطالعات هویتی خریدار، ضامن و اطالعات چک های اقساط .9

 1019021902112ک میلیون ریال )یک صد هزار تومان( میباشد که در هنگام تکمیل پرونده میبایست اصل فیش واریزی این مبلغ به شماره حساب هزینه اعتبار سنجی متقاضی و ضامن برابر با ی .8

 د(به نام شرکت واسپاری سپهر صادرات )نزد بانک صادرات( ارسال گردد. )در صورت عدم تائید اعتبار خریدار و یا ضامن این هزینه اخذ نمیگرد

و ضامن و و فرمهایی که به پیوست بخشنامه ارسال گردیده است میبایست بدون خط خوردگی )یا الک گرفتگی( تکمیل و دارای امضاء و اثر انگشت خریدار  کلیه صفحات قراردادنسخه از یک  .7

 مهر نمایندگی باشد.
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 : نکات مهم

 می باشد. یک دستگاه خودروهر کد ملی مجاز به ثبت نام  .0

 % می باشد.02انصراف و جریمه تاخیر سود  .2

 روز کاری پس از تحویل خودرو و بنا به درخواست مشتری می باشد. 9زمان پرداخت خسارت تاخیر   .3

 اعطای تسهیالت به متقاضیان و ضامنینی که خانه دار و یا فاقد شغل باشند امکان پذیر نمی باشد. .2

 واجدالشرایط معرفی نماید و معرفی بیش از یک ضامن مقدور نمیباشد. یک ضامنصرفاً برای استفاده از این شرایط خریدار میبایست  .0

 سال بیشتر باشد. 91سن متقاضی / ضامن + مدت باز پرداخت، نباید از  .6

 باشد. کمترسال  08، نباید از سن متقاضی / ضامن  .9

 % حقوق متقاضی می بایست مبلغ اقساط را پوشش دهد.61 .8

 صادر گردد. "بت کد ملی )کد ملی متقاضی(شرکت واسپاری سپهر صادرات با"توسط خریدار و یا ضامن در وجه :  سیستمیچک های اقساط میبایست به صورت  .7

 تکمیل و ارسال گردد. سیستمیچک های بیمه بدنه در وجه شرکت مدیران خودرو و به صورت  .01

 .گرددمی داد محاسبه راز تاریخ قراهای اقساط  چکسر رسید تاریخ  .00

 ک ها ضامن میباشد پشت کلیه چک ها توسط خریدار امضاء میگردد.اگر صادر کننده چک ها خریدار میباشد، پشت کلیه چک ها توسط ضامن و اگر صادر کننده چ .02

 
 
 
 

 

 

 
 


