
مدلنوع خودروردیف
        مبلغ خودرو     

   ( ریال) 

درصد پیش 

پرداخت
پیش پرداخت ( ریال) 

درصد تسهیالت 

( ریال) 
مبلغ تسهیالت     ( ریال) 

نرخ سود 

( درصد) 
ماه

مبلغ اقساط بدون 

احتساب بیمه بدنه و 

شخص ثالث

نوع تضمین

12107,546,409
2459,350,427
3643,514,703
4835,765,378
1299,864,522
2455,111,111
3640,406,510
4833,210,708
1292,182,636
2450,871,794
3637,298,317
4830,656,038
1284,500,750
2446,632,478
3634,190,124
4828,101,368
1276,818,863
2442,393,162
3631,081,931
4825,546,698
1269,136,977
2438,153,846
3627,973,737
4822,992,029
1261,455,091
2433,914,530
3624,865,544
4820,437,359
1253,773,204
2429,675,213
3621,757,351
4817,882,689
1246,091,318
2425,435,897
3618,649,158
4815,328,019
1238,409,432
2421,196,581
3615,540,965
4812,773,349

1,650,000,00075%1,237,500,000

بدون ضامن با ارائه 

مدارك شغلی معتبر

بدون ضامن با ارائه 

مدارك شغلی معتبر
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660,000,00021

8M4 1,072,500,000%1,650,000,00065گریت وال

3- بازپرداخت اقساط 12 الی 48 ماه می باشد و مبلغ پیش پرداخت اولیه بر حسب توانایی متقاضی جهت افزایش واریزي متغیر است.

4- مبالغ اقساط بدون احتساب هزینه بیمه بدنه و شخص ثالث می باشد که مبالغ فوق مطابق با نرخ بیمه مرکزي و بدون سود محاسبه و به اقساط ماهیانه اضافه می شود.

7- در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با کارشناسان واحد لیزینگ با شماره هاي 230-84225225 تماس حاصل فرمایید.

6- بهاي خودروها طبق اعالم شرکت سازه هاي خودرو دیار بوده و هرگونه تغییر در قیمت خودروها توسط شرکت سازه هاي خودرو دیار اعمال خواهد شد.

5- مالیات بر ارزش افزوده سود تسهیالت بر عهده مشتري است، که در هنگام عقد قرارداد محاسبه و نقداً دریافت خواهد شد.

M4 1,155,000,00030%1,650,000,00070گریت وال% 1397495,000,00021
بدون ضامن با ارائه 

مدارك شغلی معتبر

1397
بدون ضامن با ارائه 

مدارك شغلی معتبر

توضیحات

1- پرداخت تسهیالت 70 درصد مبلغ خودرو حداکثر تا سقف 1،000 میلیون ریال بدون ضامن ، از سقف 1،000 میلیون ریال تا سقف 2،000 ریال با ارائه ضمانت ضامن معتبر و باالتر از سقف 2،000 ریال با وثیقه ملکی امکان پذیر است

2- وثیقه ملکی باید مسکونی، سهل البیع، بالمعارض، ارزنده، شهري، داراي پایان کار و در مرکز استان معادل 120 درصد مبلغ تسهیالت و در شهرستان ها و شهرها معادل 140 درصد مبلغ تسهیالت اعطایی ارزش  داشته باشد. وثیقه ملکی مربوط به 

بخش و دهستان مورد قبول واقع نمی شود.
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                                   جدول فروش اقساطی گریت وال M4 تسهیالت حداکثر  تا 70 درصد مبلغ خودرو
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