
              

2400CC41,970,000,000167,102,762150500,000,000300,000,000300,000,000اتوماتيك2015سانتافه1

2000CC41,690,000,000141,171,348120400,000,000200,000,000150,000,000اتوماتيك2015 اس دبليو40آي 2

2000CC41,615,000,000134,955,373120350,000,000200,000,000150,000,000اتوماتيك402015آي 3

/ 35آي ايكس 4

توسان
2400CC41,570,000,000132,503,518150400,000,000200,000,000200,000,000اتوماتيك2015

2400CC41,655,000,000139,320,923120400,000,000300,000,000300,000,000اتوماتيك2015سوناتا ال اف5

1800CC41,170,000,00098,021,686120300,000,000150,000,000150,000,000اتوماتيك2015النترا6

-1600CC4970,000,00081,220,609120300,000,000200,000,000اتوماتيك2015اكسنت7

94 - 1ويرايش   

سيلندرحجم موتور

قیمت نقدي خودرو 

بصورت علي الحساب
 مالیات ارزش افزوده

(با سود مشاركت  )شرايط پيش فروش خودروهاي هيونداي 

نام خودرو
مدل 

سال

مشخصات فني

پیش پرداخت سوم 

 روزه بدون 60چک )

(احتساب كارمزد 

 5كلیه خودروها داراي گارانتي - 3. هزينه بیمه شخص ثالث يکساله براي كلیه خودروها به عهده شركت مي باشد-  2.  تمامي هزينه هاي شماره گذاري و هزينه پالک و عوارض ساالنه شهرداري براي كلیه خودروها به عهده شركت مي باشد-  1

نمايشگاه فروش توسط شركت تأمین و پرداخت مي گردد و بنابراين دريافت هرگونه وجه اضافي تحت هر عنوان غیر مجاز و برخالف مقررات شركت مي /حق الزحمه عاملیت مجاز- 4.   كیلومتر توسط شركت آسان موتور مي باشند150.000ساله و يا 

واريز نمايند در صورت عدم رعايت مورد فوق شركت  آسان موتور  (سهامي خاص)متقاضیان خريد خودرو مکلف مي باشند كلیه وجوهات مربوط به قیمت خودروي مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانکي شركت آسان موتور -5.  باشد

مالیات بر ارزش افزوده بر اساس نرخ مصوب ابالغي وزارت امور اقتصادي و دارايي در زمان تحويل خودرو توسط شركت محاسبه و در صورت افزايش نرخ ، متقاضي متعهد به  -6.  هیچگونه مسئولیت و تعهدي در قبال متقاضي نخواهد داشت

در شرايط خريد اقساطي، -8.  درشرايط خريد اقساطي پرداخت هزينه بیمه بدنه يکساله به عهده خريدار میباشد كه پیش از تحويل خودرو، نقدا دريافت خواهد شد -7. پرداخت نقدي مابه التفاوت آن با اعداد مندرج در جدول فوق نیز خواهد بود 

اقساطي  ويا پیش فروش علي الحساب ، خريدار پرداخت مرحله اول را به /در شرايط پیش پرداخت چند مرحله اي فروش نقدي - 9.  تامین شرايط خريد به عهده خريدار مي باشد كه پس از احراز و تايید آن توسط شركت قابل قبول خواهد بود

 روزه ، پیش پرداخت نقدي در يک و يا چند مرحله به میزان اعالمي در جدول فوق و الباقي قیمت قطعي 150در شرايط پیش فروش علي الحساب با تعهد تحويل -10.  صورت نقد و الباقي مراحل را به صورت چک در زمان ثبت نام ارائه مي نمايد

 ريال در ازاي هر يکصد هزار ريال 70روزه ، سود مشاركت و يا خسارت انصراف از خريد به مبلغ 150در شرايط پیش فروش علي الحساب با تعهد تحويل - 11. خودرو براساس قیمت و شرايط جاري فروش همان خودرو در زمان تحويل ، خواهد بود 

 روزه ، در صورت درخواست خريدار و پس از تائید شركت ، خسارت تاخیر احتمالي به مبلغ 150در شرايط پیش فروش علي الحساب با تعهد تحويل -12. مبلغ سپرده نقدي خريدار نزد شركت به صورت روز شمار محاسبه و پرداخت خواهد گرديد 

.به صورت روزشمار محاسبه و پرداخت خواهد گرديد ( روز باشد9در صورتیکه تاخیر بیش از ) ام تا زمان تحويل خودرو 150 ريال از روز 70 ريال در ازاي هريکصد هزار ريال مبلغ سپرده نقدي خريدار نزد شركت مازاد بر سود مشاركت 15
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موعد پیش فروش با سود مشاركت

تحويل  

روز )

(كاري 

(ريال  )پیش پرداخت يک و يا چند مرحله اي پیش فروش علي الحساب با سود مشاركت 

گيربكس

پیش پرداخت دوم 

 روزه بدون 30چک )

(احتساب كارمزد 

پیش پرداخت اول 

(نقدي در زمان ثبت نام)


