
 
 

 

FR-530-00 کد فرم:   

  شماره :  تاریخ:     /     /

   1بزرگراه فتح نبش خیابان سپاه اسالم پالك  12آدرس: کیلومتر   021-49713             تلفن:           فروشنده: شرکت نیرو خودرو آسیا

  خریدار (شخصیت حقیقی):

  تاریخ تولد:  شماره شناسنامه:  نام پدر:  نام و نام خانوادگی:

  :تلفن محل کار  شغل:  جنسیت:  محل صدور:

  کدملی:  کد پستی:  همراه:  تلفن ثابت:

  نشانی محل کار:

  نشانی منزل:
  

  :)شخصیت حقوقیخریدار (

  محل ثبت(شهر):  شماره ثبت:  نام شرکت:

  محل شهر شماره گذاري:  عمومی      تعاونی       خصوصی         نوع مالکیت: دولتی    
  

  :شرایط پرداخت

  اینجانب                               با پرداخت با مشخصات ذیل

  تاریخ پرداخت                      مبلغ (ریال)                               نام بانک                          ردیف              نوع پرداخت                      شماره سند                    تاریخ          

  با شرایط نقدي        پیش فروش           اقساط         را دارم.                                    بابت بهاي خرید خودرو، با آگاهی و قبول شرایط زیر، تقاضاي خرید یک دستگاه خودرو 

1-  

2-  

  ................................سایر -4مشکی      -3سفید روغنی      -2سفید صدفی متالیک        -1الویت رنگ:   

  مشخصات فنی:   

  حداکثر قدرت موتور:  حجم موتور:  SUVوانت             نوع خودرو:  سدان           هاچ بک         

  مصرف سوخت:  نوع گیربگس:  ابعاد خودرو:                                            

  استاندارد آالیندگی:  نوع رینگ خودرو:  تودوزي:رنگ 

  ظرفیت باك:  تعداد ایربگ:  سان روف:   دارد           ندارد

  مراجعه فرمایید. www.nirookhodro.comجهت اطالع از مشخصات کامل ظاهري و داخلی خودرو لطفا ً  به آدرس اینترنتی: 

  مفاد قرارداد:

 بر اساس الویت فیش واریزي خواهد بود. ( در طرح فروش فوري و نقدي)روز کاري 30تاریخ انعقاد قرارداد فروش    /     /      و تاریخ تحویل خودرو  -1

 روز از تاریخ انصراف به خریدار مسترد خواهد گردید. 7وز شمار و ظرف مدت سود سالیانه ر %    در صورت انصراف از خرید و یا عدم امضاء قرارداد فروش به هر دلیل، مبلغ پیش پرداخت بعالوه  -2

 خودرو موجود تبدیل نماید. درصورتیکه در زمان تحویل خودرو، خودرو ثبت نام شده موجود نباشد، شرکت این حق را براي خود قائل می داند که آن را با رضایت مشتري به -3

 به خریدار پرداخت خواهد نمود. %      تحویل به میزانتأخیر در در صورت عدم تحویل بموقع خودرو شرکت سود تأخیر بر مبناي زمان  -4

 روزه) سود مشارکت و تأخیر به خریدار تعلق نمی گیرد. 30در قرارداد فروش فوري (تحویل  -5

 می باشد.ریال                                        قیمت خودرو  -6

الی و ارائه تظامین الزم صورت میروز پس از تکمیل پرونده م 30 خودرو انجام می گردد، و در طرح اقساط تحویلاز صدور دعوتنامه  پس روز 45، و مدت دار در طرح پیش فروشتحویل خودرو  -7

 پذیرد.

 ل وجه ننمایدانصراف از خرید تلقی می گردد.اقدام به تکمیزمان مقرر اعالم شده  در صورتیکه دعوتنامه در طرح هاي پیش فروش و مدت دار صادر گردید، و خریدار در -8

 در طرح فروش اقساط سند خودرو تا پایان آخرین قسط و تسویه کامل در رهن شرکت باقی می ماند. -9

 لحاظ می گردد. %9معادل  1397در مبالغ پرداختی مشتریان مالیات بر ارزش افزوده بر اساس قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده در سال  -10

 هزینه ها شامل مالیات، عوارض، بیمه شخص ثالث،شماره گذاري،پست و کارت سوخت بر عهده شرکت می باشد. -11

 یش و یا کاهش هزینه هاي دولتی موثر در قیمت تمام شده خودرو قیمت هاي فوق نیز متناسب با آن اصالح خواهد شد.در صورت افزا -12

 دو سال یا چهل هزار کیلومتر می باشد(هر کدام که زودتر رخ دهد). دوران گارانتی به مدت -13

 نقدي و یا پیش فروش باشد بر عهده خریدار است، و در صورتیکه نوع فروش اقساط باشد بر عهده شرکت می باشد.هزینه بیمه بدنه خودرو در صورتیکه نوع فروش  -14

   قیمت سایر لوازم اضافی بر عهده خریدار می باشد. -15

  متعلقات خودرو: فهرست

  جک -3  زاپاس -2  رادیو پخش -1

  مثلث خطر -6  کف پوش متحرك -5  آچارچرخ -4

  تجهیزات درخواستی خریدار:
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  مهر و امضاء نمایندگی مجاز:                                                             مهر و امضاء ستاد فروش                                              امضاء خریدار:                                        

  

                           قرارداد خرید خودرو


