
DUSTER
داستر

6،250،000

12%

12%

6 _ دو  ماهه 12 ماهه

18% 12 _دو  ماهه3،770،000 24 ماهه

19% 12 _ سه  ماهه2،780،000 36 ماهه

149،500،00074،500،00075،000،000 2000
2WD

SE
2017

5،000،000
تخفیف

شرایط فروش نقدى و اقساطى(تا پایان اردیبهشت ماه)

KOLEOS
کولئوس

TALISMAN4،000،000
تخفیف

4،000،000
تخفیف

تلیسمان

2018

2018

30 روز کارى

15 روز کارى

بدون کارمزد20،000،000

بدون کارمزد

بدون کارمزد

10،710،000

16،670،000

8،925،000

3،600،000

3،000،000

120،000،000

120،000،000

100،000،000

100،000،000

6 ماهه

12 ماهه

6 ماهه

12 ماهه

329،000،000

275،000،000

3،600،000-

3،126،600

175،000،000

209،000،000

 هدیه ویژه
خرید نقدى

پیش پرداخت
در زمان ثبت نام

3،000،000

2،250،000

2،250،000

2،250،000

1،470،000

1،470،000

1،470،000

-

2،628،200

2500
4WD

1600
TURBO

6 _ یک  ماهه

6 _ یک  ماهه

6  _  دو ماهه

6  _  دو ماهه

مدل
قیمت خودروسال

با احتساب کلیه هزینه ها
(مالیات بر ارزش افزوده،

 هزینه شماره گذارى و 10%)

شرایط نقدى

زمان تحویل

 هزینه ترهین و
بیمه اعتبارى

(اجبارى)

بیمه بدنه یکساله
(اجبارى)

شرایط اقساطى

حجمخودرو
موتور

1_ کلیه پرداختى ها به تومان مى باشد.
2_در صورت کاهش تعرفه واردات، قیمت نهایى در زمان صدور دعوتنامه بر اساس تعرفه جدید محاسبه شده و کاهش خواهد یافت.

3_ در خرید هاى اقساطى سند خودرو تا پایان پرداخت اقساط با وکالتنامه نزد شرکت نگین خودرو مى باشد.
4_ قیمت خودرو شامل هزینه هاى شماره گذارى (اداره دارایى + فیش %10 + مالیات بر ارزش افزوده ) و بیمه شخص ثالث سال اول براى کلیه خودرو ها مى باشد که در قیمت نهایى لحاظ شده است.

5_ در کلیه شرایط فروش، در صورت تاخیر شرکت در تحویل خودرو در زمان مقرر، سود تاخیر با نرخ % 18 محاسبه و پس از پالك خودرو به خریدار پرداخت خواهد شد.
6_ مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام شامل: اصل کارت ملى و شناسنامه، پرینت حساب از دسته چک فاقد برگشتى با مهر، چکهاى اقساط، گواهى ضامن و مدارك شغلى و وکالت فک پالك مى باشد.

7_ در فروش هاى اقساطى هزینه ترهین، بیمه اعتبارى و بیمه بدنه در زمان تکمیل وجه محاسبه و از مشترى اخذ خواهد شد.
8- هزینه بیمه بدنه خودرو با پوشش کامل (شامل شکست شیشه، سیل و زلزله و بالیاى طبیعى،پاشیدگى رنگ و اسید و مواد شیمیایى، سرقت لوازم و قطعات، هزینه ایاب و ذهاب در مدت تعمیر

 اتومبیل) مى باشد. 
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توضیحات

باز پرداخت تسهیالت

 مدتتسهیالت
بازپرداخت

 تعداد و
فاصله اقساط نرخ تسهیالتمبلغ هر قسط


