طرح فروش نیوکوراندو -تیپ پرمیوم پالس  -مدل( 7102نقدی)
تحویل  27روز کاری

محصوالت سانگ یانگ
تاریغ ابالغ69/20/02 :

تاریخ اجراء69/20/02 :

قیمت علی الحساب پایه زمان تحویل
کد طرح
(روز کاری)
( قیمت به ریال )

ودیعه اول

فاصله زمانی

ودیعه دوم
بصورت چک

پایان طرح :تا اطالع ثانوی

نرخ سود

نرخ سود

مشارکت

انصراف

% 40

% 41

سیستم تصویریDVD

% 41

بیمه بدنه رایگان
رکاب خودرو
-

( زمان ثبت نام )
(مبلغ به ریال )

پرداخت دوم

3069

1,056,666,666

55

366,666,666

--------

--------

3060

1,056,666,666

55

566,666,666

--------

--------

% 40

3065

1,056,666,666

55

566,666,666

 05روز بعد

466,666,666

% 40

% 41

3060

1,056,666,666

55

956,666,666

 05روز بعد

956,666,666

% 40

% 41

(مبلغ به ریال )

هدیه طرح

توضیحات

الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوتنامه
و قبل از تحویل خودرو در وجه
شرکت رامک خودرو کارسازی می گردد.

توضیحات:









نرخ سود عدم تحویل و یا تاخیر  45درصد ساالنه می باشد.
خودروهای تحویلی دارای دارای  9سال یا  060666کیلومتر گارانتی می باشند.
مالیات بر ارزش افزوده براساس ضوابط قانونی موجود بطور جداگانه محاسبه و از متقاضی خرید دریافت خواهد شد.
تمامی هزینه های شماره گذاری و بیمه شخص ثالث ) به استثناء هزینه ی فلز پالک و عوارض شهرداری ( برای کلیه خودروها به عهده شرکت بوده و متقاضی خرید درتهران هیچگونه هزینه دیگری را جهت تحویل خودرو و
شماره گذاری آن پرداخت نخواهد نمود ،همچنین امور شماره گذاری در شهرستانها با کسر هزینه شماره گذاری اعالمی توسط شرکت رامک خودرو در زمان تکمیل وجه دعوتنامه صورت می پذیرد.
روزهای کاری شامل پنجشنبه و جمعه و روزهای تعطیل رسمی نمی باشد.
شرکت رامک خودرو مجاز است به محض تکمیل ظرفیت بدون اطالع قبلی نسبت به توقف طرح فروش اقدام نماید.
تمامی قیمت ها بصورت علی الحساب می باشند.
در صورت انصراف پیش از موعد تحویل خودرو ،مبلغ  46/666/666ریال بابت هزینه های بازاریابی و فروش (شامل :کمیسیون فروش ،تبلیغات و  ) ...از محل سود انصراف مشتریان کسر خواهد شد.

