شرکت سایپا دیزل

لیزینگ صنعت و معدن ( سهامی عام )

1399/06/10

تاریخ اعالم لیست قیمت محصوالت:

شرایط اعطای تسهیالت تا  70درصد مبلغ خودرو
ترهیـــــن وثیقــــه ملــــکـــی مسکونی  ،شهری ،سهل البیع بالمعارض ارزنده
ردیف

رده

نوع خودرو

1

کامیونت

فوتون  8/5تن

مبلغ خودرو( ریال)

پیش
پرداخت(ریال)

2,190,000,000 7,300,000,000

مبلغ تسهیالت(ریال)

نرخ سود

مدت

5,110,000,000
5,110,000,000

21
21

12
24

مبلغ اقساط (ریال)
بدون بیمه

475,811,384
262,580,676

5,110,000,000

21

36

192,519,594

5,110,000,000

21

48

158,234,701

5,110,000,000

21

60

138,242,669

نوع تضمین

ارائه وثیقه ملکی شهری
دارای پایان کار،با
شرایط و ضوابط جاری
شرکت

توضیحات
حداکثر سقف اعطای تسهیالت برای کامیونت  50درصد مبلغ خودرو با ارائه ضمانت ضامن معتبر و مورد وثوق و  70درصد مبلغ خودرو با ارائه وثیقه ملکی مسکونی شهری امکانپذیر می باشد.

وثیقه ملکی باید مسکونی  ،سهل البیع  ،بالمعارض  ،ارزنده ،شهری  ،دارای پایان کار در مرکز استان معادل  120درصد مبلغ تسهیالت و در شهرستان ها و شهر ها معادل
 140درصد مبلغ تسهیالت اعطایی ارزش داشته باشد .وثیقه ملکی مربوط به بخش و دهستان مورد قبول واقع نمی شود.
بازپرداخت اقساط  12 :الی  60ماه

مبلغ پیش پرداخت اولیه بر حسب توانایی متقاضی جهت افزایش واریزی متغیر است .

مبالغ اقساط بدون احتساب هزینه بیمه بدنه و ثالث می باشد که مبالغ بیمه بدنه و شخص ثالث مطابق با نرخ بیمه مرکزی و بدون سود محاسبه و به اقساط ماهیانه اضافه می گردد.

مالیات بر ارزش افزوده سود تسهیالت بر عهده مشتری بوده که در هنگام عقد قرارداد محاسبه و نقداً دریافت خواهد شد.
بهای خودروها طبق اعالم شرکت خودرو ساز بوده و هرگونه تغییر در قیمت خودروها توسط

شرکت سایپا دیزل

اعمال خواهد شد.

در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با کارشناسان واحد لیزینگ با شماره های  84225225-230تماس حاصل فرمائید.

شرکت سایپا دیزل

لیزینگ صنعت و معدن ( سهامی عام )

1399/06/10

تاریخ اعالم لیست قیمت محصوالت:

پرداخت تسهیالت  50درصد مبلغ خودرو با ضمانت ضامن معتبر
ارائه ضمانت ضامن معتبر و مورد وثوق
ردیف

رده

نوع خودرو

1

کامیونت

فوتون  8/5تن

مبلغ خودرو( ریال)

پیش پرداخت(
ریال)

3,650,000,000 7,300,000,000

مبلغ تسهیالت(ریال)

نرخ سود

مدت

3,650,000,000
3,650,000,000

21
21

12
24

مبلغ اقساط (ریال)

نوع تضمین

بدون بیمه

339,865,274
187,557,626

3,650,000,000

21

36

137,513,996

3,650,000,000

21

48

113,024,787

3,650,000,000

21

60

98,744,763

ضمانت ضامن معتبر و
مورد وثوق

توضیحات
حداکثر سقف اعطای تسهیالت برای کامیونت  50درصد مبلغ خودرو با ارائه ضمانت ضامن معتبر و مورد وثوق و  70درصد مبلغ خودرو با ارائه وثیقه ملکی مسکونی شهری امکانپذیر می باشد.

وثیقه ملکی باید مسکونی  ،سهل البیع  ،بالمعارض  ،ارزنده ،شهری  ،دارای پایان کار در مرکز استان معادل  120درصد مبلغ تسهیالت و در شهرستان ها و شهر ها معادل
 140درصد مبلغ تسهیالت اعطایی ارزش داشته باشد .وثیقه ملکی مربوط به بخش و دهستان مورد قبول واقع نمی شود.
بازپرداخت اقساط  12 :الی  60ماه

مبلغ پیش پرداخت اولیه بر حسب توانایی متقاضی جهت افزایش واریزی متغیر است .

مبالغ اقساط بدون احتساب هزینه بیمه بدنه و ثالث می باشد که مبالغ بیمه بدنه و شخص ثالث مطابق با نرخ بیمه مرکزی و بدون سود محاسبه و به اقساط ماهیانه اضافه می گردد.

مالیات بر ارزش افزوده سود تسهیالت بر عهده مشتری بوده که در هنگام عقد قرارداد محاسبه و نقداً دریافت خواهد شد.
بهای خودروها طبق اعالم شرکت خودرو ساز بوده و هرگونه تغییر در قیمت خودروها توسط

شرکت سایپا دیزل

اعمال خواهد شد.

در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با کارشناسان واحد لیزینگ با شماره های  84225225-230تماس حاصل فرمائید.

