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        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

12104,287,427

2457,551,929

3642,196,075

4834,681,578

6030,299,763

1296,838,325

2453,441,077
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4832,204,323

6028,135,494

1289,389,223

2449,330,225

3636,168,065

4829,727,067

6025,971,225

1281,940,121

2445,219,373

3633,154,059

4827,249,812

6023,806,957

1274,491,019

2441,108,521

3630,140,054

4824,772,556

6021,642,688

1267,041,917

2436,997,669

3627,126,048

4822,295,300

6019,478,419

1259,592,815

2432,886,817

3624,112,043

4819,818,045

6017,314,150

1252,143,713

2428,775,965

3621,098,038

4817,340,789

6015,149,881

1244,694,611

2424,665,112

3618,084,032

4814,863,534

6012,985,613

1237,245,510

2420,554,260

3615,070,027

4812,386,278

6010,821,344

1,600,000,00075%1,200,000,000

بدون ضامن با ارائه 

مدارك شغلی معتبر

بدون ضامن با ارائه 

مدارك شغلی معتبر

9

640,000,00021

1,040,000,000%1,600,000,00065سابرینا8 139835%560,000,00021

سابرینا 71,600,000,000

3- بازپرداخت اقساط 12 الی 60 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 -021 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.
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مدارك شغلی معتبر

1398
بدون ضامن با ارائه 
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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 سابرینا مدل 98  تسهیالت حداکثر  تا 70 درصد مبلغ خودرو
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