فروش فوری نقدی اعتباری ایسوزو 8تن
نوع خودرو

ایسوزو 8تن

نوع کاربری

رنگ

قیمت نهایی

مدل

مبلغ تسهیالت

پیش پرداخت

باری چوبی با روکش ورق فلزی

18,720,483,200

10,720,483,200

باری فلزی لبه دار بغل بازشو

18,763,211,200

10,763,211,200

باری فلزی بغل ثابت

18,665,547,200

10,665,547,200

مسقف فلزی

18,866,979,200

10,866,979,200

مسقف فلزی حمل نوشابه (تیغه ای)

سفید

1400

18,644,793,600

8.000.000.000

10,644,793,600

مسقف چادری

18,876,745,600

10,876,745,600

ایزوله با ضخامت 4 cm

18,882,849,600

10,882,849,600

یخچال بدون یونیت سردساز با ضخامت 8 cm

19,102,593,600

11,102,593,600

یخچال به همراه یونیت سردساز با ضخامت 8 cm

20,599,163,600

12,599,163,600

مبالغ به ریال می باشد.
شرایط فروش فوری نقدی اعتباری محصوالت بهمن دیزل با ظرفیت محدود ،به صورت اینترنتی از روز دوشنبه مورخ  1400/04/28ساعت
 10صبح تـا یکشنبه مورخ  1400/05/10ساعت  16یا تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول ذیل و با شرایط اعالم شده ارائه میگردد.
ثبتنام صرفا به صورت اینترنتی و از طریق پرتال جامع ایرانیکار به آدرس ذیل قابل انجام میباشد:
Bahman.iranecar.com

www.Iranecar.com
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• ثبتنام از طریق آدرسهای ذکر شده انجام میشود و سایر مراحل (تشکیل پرونده ،تحویل خودرو و مدارک و  )...در عاملیت انتخاب
شده صورت میپذیرد.
• در این روش فروش ،مبلغ تسهیالت در نظر گرفته شده از طریق معرفی متقاضی به بانک عامل (بانک توسعه تعاون) تأمین خواهد شد.
• سود تسهیالت  %18و بازپرداخت با دو ماه تنفس خواهد بود .مدت بازپرداخت به انتخاب متقاضی  24و یا  36ماه میباشد.
• در این روش فروش ،صلح به غیر امکانپذیر نمیباشد.
• با توجه به اینکه احتمال دارد برخی از کارتهای بانکی دارای سقف پرداخت باشند ،الزم است تا پیش از اقدام به ثبتنام ،از افزایش
سقف پرداخت کارت بانکی خود اطمینان حاصل نمایید .واریز وجه خودرو در یک تراکنش امکانپذیر میباشد.
• زمان تحویل خودرو  30روز کاری پس از اخذ تأییدات نهایی بانک توسعه تعاون و تکمیل پرونده خواهد بود .مدت زمان ساخت کاربری
به زمان تحویل اضافه خواهد شد
• با توجه به ساخت کاربری بنا به سفارش مشتری ،در صورت انصراف از خرید ،مبلغ کاربری مسترد نخواهد شد.
تلفن سازمان فروش 021-48027 :

www.bahman.ir

آدرس سازمان فروش  :تهران ،کیلومتر  13جاده مخصوص کرج (اتوبان لشگری)
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