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شرایط فروش

شرایط  فروش خودروی میتسوبیشی

مدارک الزم جھت فروش نقدی :

A4 اصل و کپی صفحه اول شناسنامه در قطع

A4 اصل وکپی پشت و روی کارت ملی در قطع

اصل و کپی فیش بانکی واریزی به مبلغ پیش پرداخت در قطع A4 (نام واریزکننده ھمان نام خریدار باشد).

ھمراه داشتن دسته چک جھت خرید اقساطی

مدارک الزم جھت فروش لیزینگی:

کپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی متقاضی و ضامن

کپی برابر اصل کارت پایان خدمت و گواھی رانندگی متقاضی (پشت و رو)

گواھی امضا محضری متقاضی و ضامن (خطاب به لیزینگ صنعت و معدن)

مدارک و مستندات محل سکونت وکار متقاضی و ضامن (اجاره نامه،سندمالکیت)

مدارک و مستندات شغلی متقاضی و ضامن (گواھی کسر از حقوق،جواز کسب)

سایر فرمھا در محل ثبت نام در اختیار متقاضی و ضامن قرار خواھد گرفت

نکات :

تمامی ھزینه ھای شماره گذاری ، ھزینه پالک و ھزینه بیمه شخص ثالث به عھده شرکت میباشد.

کلیه مبلغ خرید نقدی ذکر شده با احتساب مالیات ارزش افزوده  محاسبه شده است .

خودروھا دارای  5سال یا 150 ھزار کیلومتر گارانتی می باشند

در شرایط فروش اقساطی بیمه بدنه 1 سال اول اجباری و به عھده مشتری است که در زمان تسویه حساب از ایشان اخذ میگردد.

درشرایط فروش لیزینگی (پارسیان،صنعت و معدن) بیمه بدنه 1 ساله رایگان وھدیه شرکت به مشتریان گرامی میباشد.

مبالغ مربوط به سود تاخیر درتحویل خودرو براساس مصوبات و شرایط جاری فروش و طبق بندھای مندرج در قرارداد فروش محاسبه و درنظر گرفته خواھد شد.

مبلغ مالیات برارزش افزوده تسھیالت درشرایط فروش لیزینگ پارسیان محاسبه شده و درشرایط فروش لیزینگ صنعت ومعدن به عھده مشتری میباشد.

درشرایط فروش لیزینگی سند فروش بنام مشتری صادر و در رھن شرکت لیزینگ پارسیان میباشد.ضمنا ھزینه انتقال سند به عھده مشتری میباشد.

شماره حسابھای شرکت جھت واریز وجوھات : (به نام شرکت آرین موتور)

بانک سامان     :    1-1290900-810-821   شعبه جام جم

بانک پاسارگارد :     1-10706017-8100-201  شعبه میرداماد

بانک ملت     :    5006846248   شعبه کندوان انقالب

بانک تجارت      :    0041229241              شعبه طالقانی

بانک سپه        :     4524634                   شعبه یوسف آباد

فروش صفحه اصلی  

خدمات پس ازفروشخودروهاصفحه اصلی
فروش

تماس با مادرباره ماعاملیتهاي مجاز
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درباره شرکت

گروه اقتصادی  فعالیتھای  توسعه  راستای  در 

Mitsubishi Motors ) تجاری میتسوبیشی موتورز

آمده در مذاکرات بعمل  از  پس  و   ( Corporation

واردات منظور  به  شرکت  این  1389 با   سال 

خودروھای سواری، شرکت آرین موتور پویا ...

MORE

تاریخچه میتسوبیشی

(الماس) لوزی  سه  معنای  به  میتسوبیشی 

میتسوبیشی در ابتدا به عنوان میباشد. شرکت 

Yataro Iwasaki) توسط  نقل  و  حمل  شرکت 

١٨٨۵-١٨٣۴) در سال ١٨٧٠تاسیس شد.

فعالیتھای میتسوبیشی در عرصه ھای ...

MORE

ھمکاری با ما تماس با ما نقشه سایت پشتیبانی فنی گارانتی عاملین مجاز خودروھا درباره شرکت صفحه اصلی
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