فروش کامیونت فاو جدید  8تن 1/5کابین یورو  5مدل )TIGER V( 79
با استفاده از تسهیالت اعتباری شرکت بهمن لیزینگ
نوع خودرو

(تحویل نیمه دوم اسفند ماه)
اقساط ماهیانه

واریز نقدی (شامل مالیات بر ارزش افزوده و بیمه بدنه سال اول)

جمع اقساط ماهیانه با

تعداد
کامیونت فاو

پیش پرداخت

جدید
 7تن 1/5کابین
یورو 5

مالیات بر ارزش

بیمه بدنه سال

افزوده

اول

جمع واریز نقدی

اقساط

اصل مبلغ قسط

قسط بیمه بدنه

احتساب بیمه بدنه

سال های آتی

سالهای آتی بصورت

تضامین

کاهشی ( ریال)
695،798،522

04،422،222

09،820،522

452،222،222

63

07،322،222

0،422،222

62،222،222

675،868،522

64،532،222

09،820،522

452،222،222

47

04،462،222

0،582،222

03،222،222

ارائه یک
ضامن معتبر

شرایط عمومی:
 ) 1 ) 1مبلغ پيش پرداخت طی یك فقره چك بانكی در وجه شركت بهمن ليزینگ یا واریز نقدی به یكی از حسابهای بانكی بنام شركت بهمن ليزینگ نزد ملت شعبه كندوان انقالب  ، 690907/11جاری
طالئی سپه شعبه خالد اسالمبولی ، 19619/09كشاورزی  ، 019119010تجارت  ، 107699016صادرات  9191701670990انجام شود.
 ) 1بابت اقساط ماهانه چك دریافت ميگردد  ،چكهای دریافتی باید ازحساب های بانكی عضو شبكه شتاب ،به نام متقاضی وبدون هيچ گونه قلم خوردگی بوده وتماماً در وجه شركت بهمن ليزینگ صادر
گردد .تعداد چك های دریافتی بابت اقساط ماهانه به شرح ذیل می باشد:
حداقل 11فقره چك بابت اقساط ماهانه و ( )1فقره چك باقی مانده اقساط(چك كلی) و ( ) 1فقره چك تضمين به مبلغ كل اقساط بدون درج تاریخ وبدون ذكر كلمه ضمانت درمتن چك
توجه 1 :ماه قبل از سررسيد چك كلی متقاضی می بایست نسبت به تقسيط چك كلی اقدام نماید
)1كليه چك ها باید در محل شركت و توسط متقاضی تكميل و در وجه شركت بهمن ليزینگ صادر گردد.
)9سایر شرایط پذیرش مطابق با روال متعارف شركت مندرج درسایت شركت بهمن ليزینگ به آدرس www.Bahmanleasing.com :می باشد.
 )0قيمت خودرو قطعی بوده و هيچگونه وجه دیگری اخذ نخواهد شد در صورت عدم تامين خودرو توسط خودرو ساز عين وجه پيش پرداخت به خریدار عودت شده وهيچگونه سود مشاركتی پرداخت نخواهد شد.

 ) 7پالک و سند خودرو به نام بهمن ليزینگ و سند تا پایان اقساط وتسویه حساب نهایی نزد شركت باقی مانده و هزینه نقل وانتقال بعدی به عهده خریدار می باشد.
مدارک اوليه مورد نياز:
 )1كپی كليه صفحات شناسنامه متقاضی( برابر اصل شده توسط نمایندگی ویا دفاتر اسناد رسمی)-یك سری
 )1كپی پشت و رو ی كارت ملی متقاضی (برابر اصل شده توسط نمایندگی ویا دفاتر اسناد رسمی)-یك سری
 )1اصل چك بانكی ویا فيش واریز نقدی بابت پيش پرداخت .
 )9ضامن معرفی شده بایستی فرم تعهد محضری مطابق با نمونه موجود در شركت را در دفاتر اسناد رسمی تنظيم و به همراه سایر مدارک به شركت ارایه نماید .
 )0متقاضی بایستی فرم اقرارنامه محضری مطابق با نمونه موجود در شركت را در دفاتر اسناد رسمی تنظيم ودر زمان تحویل خودرو به شركت ارایه نماید.
توضيح:
الف)مدارک دریافتی فوق تنها برای بررسی های اوليه بوده و واریز پيش پرداخت و همچنين ارائه مدارک توسط متقاضی هيچگونه تعهدی برای شركت بهمن ليزینگ ایجاد نخواهدكرد .تخصيص خودرو به
متقاضی منوط به بررسی مدارک ومستندات درخواستی توسط كميته اعتبار سنجی شركت واحراز شرایط مورد نظر شركت بهمن ليزینگ برای واگذاری خودرو به متقاضی می باشد ودر صورت عدم
احراز شرایط ،مبلغ پيش پرداخت عيناً وبدون هر گونه سود مشاركت ویا امثالهم به متقاضی عودت شده ومتقاضی حق هرگونه اعتراض در این مورد را از خود سلب نموده است.
ب) در صورت نياز ،اسناد ومدارک دیگری از متقاضی اخذ شده ویا از ایشان جهت حضور در كميته اعتبار سنجی شركت دعوت به عمل خواهد آمد.
ج) با توجه به محدودیت خودروهای موجود جهت واگذاری ،اولویت با متقاضيانی خواهد بود كه مستندات ومدار ک مورد نياز را سریعتر به شركت ارائه داده واحراز صالحيت شده باشند و در صورت تكميل
ظرفيت پذیرش بنا به تشخيص واعالم شركت ،پذیرش متوقف شده ووجه پيش پرداخت عيناً به متقاضيان مازاد بر ظرفيت پذیرش شده عودت ميگردد و متقاضی حق هرگونه اعتراض در این مورد را از
خود سلب نموده است.
د) در صورت معرفی كاسب معتبر بعنوان ضامن  ،محل كسب باید در مركز استان و یا شهرستان های بزرگ استان بوده و ضامن گردش حساب مناسبی داشته باشد  .جواز كسب مشاور امالک  ،موسسه
اتومبيل های كرایه  ،آرایشگاه  ،كافی نت و فروشگاه موبایل و قطعات كامپيوتر  ،خرازی و كليه مجوزهای كسب مشاغل روستائی مورد قبول نمی باشد  .پذیرش جواز كسب سایر مشاغل منوط به تایيد
كميته اعتبار سنجی است .
*در صورت پرداخت به موقع اقساط و عدم وجود هرگونه بد حسابی در طول دوره پرداخت اقساط ،هزینه های انتقال سند در پایان دوره قرارداد به نام خریدار به عهده شركت بهمن ليزینگ خواهد بود .
* كليه خودروهای واگذاری دارای بيمه شخص ثالث سال اول بوده وبرای طول دوره باز پرداخت اقساط نيز دارای بيمه بدنه می باشد

*با توجه به كاهش ارزش خودرو در سالهای بعد  ،قيمت بيمه بدنه سال دوم  ،سوم  ،چهارم و پنجم خودروها بصورت كاهشی در اقساط ماهيانه منظور گردیده است .
 )6تحویل خودرو درب اداره تحویل تبریز می باشد .
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