:

خودرو سواری راین  vela-v5مدل 1396
 24ماهه

 12ماهه

دوره بازپرداخت

تاریخ اجراء1398/2/4 :

 36ماهه

تضامین

نوع خودرو

پیش پرداخت

اقساط ماهانه

پیش پرداخت

اقساط ماهانه

پیش پرداخت

اقساط ماهانه

(با بیمه و مالیات بر ارزش افزوده)

(با احتساب بیمه بدنه)

(با بیمه و مالیات بر ارزش افزوده)

(با احتساب بیمه بدنه)

(با بیمه و مالیات بر ارزش افزوده)

(با احتساب بیمه بدنه)

دنده اتومات

466,696,400

42,941,745

471,819,300

24,463,424

477,569,300

18,497,516

دنده دستی

442,730,400

41,037,568

447,627,400

23,381,756

453,125,000

17,681,851

معرفی یک نفر ضامن
کارمند یا یک نفر
ضامن کاسب معتبر

 )1مبلغ پیش پرداخت طی یک فقره چک بانکی در وجه شرکت واسپاری ملت یا واریز نقدی به حساب بانکی شماره  5348466083بنام شرکت واسپاری ملت نزد بانک ملت شعبه
جیحون کد  66548انجام شود.
 )2بابت اقساط ماهانه چک دریافت میگردد .چکهای دریافتی باید از حساب های بانکی عضو شبکه شتاب ،به نام متقاضی و بدون هیچ گونه قلم خوردگی بوده و تماماً در وجه شرکت
واسپاری ملت صادر گردد .تعداد چک های دریافتی بابت اقساط ماهانه به شرح ذیل می باشد:
حداقل ( )12فقره چک بابت اقساط ماهانه و ( )1فقره چک باقی مانده اقساط(چک کلی) و ( )1فقره چک تضمین به مبلغ  %120اصل و فرع تسهیالت بدون درج تاریخ و بدون ذکر کلمه
ضمانت در متن چک
توجه 2 :ماه قبل از سررسید چک کلی ،متقاضی می بایست نسبت به تقسیط چک کلی اقدام نماید.
 )3کلیه چک ها باید در محل شرکت در وجه شرکت واسپاری ملت و توسط شخص متقاضی تنظیم و صادر گردد.
 )4فرم های مربوطه و اطالعات تکمیلی در سایت شرکت واسپاری ملت به نشانی  www.mellatleasing .comموجود میباشد.
 )5خودروها مدل  1396بوده و خدمات گارانتی خودروها دو ساله یا  50هزار کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) از طریق نمایندگی های شرکت خودرو سازان راین ارائه می گردد.
 )6قیمت خودرو قطعی بوده و هیچگونه وجه دیگری اخذ نخواهد شد.
 )7سند و پالک خودرو تا پایان اقساط و تسویه حساب نهایی به نام شرکت واسپاری ملت و نزد شرکت باقی مانده و هزینه نقل و انتقال بعدی به عهده خریدار می باشد.
مدارک اولیه مورد نیاز:
 )1یک نسخه کپی کلیه صفحات شناسنامه متقاضی و ضامن(برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی)
 )2کپی پشت و روی کارت ملی متقاضی و ضامن( برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی)
 )3کپی مدارک شغلی متقاضی و ضامن(برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی)
 )4اصل چک بانکی و یا فیش واریز نقدی بابت پیش پرداخت و بیمه و مالیات بر ارزش افزوده
 )5ضامن معرفی شده بایستی فرم تعهد مشتری مطابق با نمونه موجود در شرکت را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و به همراه سایر مدارک به شرکت ارایه نمایند.
توضیح :الف) مدارک دریافتی فوق تنها برای بررسی های اولیه بوده و واریز پیش پرداخت و همچنین ارائه مدارک توسط متقاضی هیچگونه تعهدی برای شرکت واسپاری ملت ایجاد
نخواهد کرد .تخصیص خودرو به متقاضی منوط به بررسی مدارک و مستندات درخواستی توسط کمیته اعت بارسنجی شرکت و احراز شرایط مورد نظر شرکت برای واگذاری خودرو به
متقاضی می باشد و در صورت عدم احراز شرایط ،مبلغ پیش پرداخت عیناً و بدون هرگونه سود مشارکت و یا امثالهم به متقاضی عودت شده و متقاضی حق هرگونه اعتراض در این
مورد را از خود سلب نموده است.
ب)در صورت نیاز ،اسناد و مدارک دیگری از متقاضی اخذ شده و یا از ایشان جهت حضور در کمیته اعتبارسنجی شرکت دعوت به عمل خواهد آمد.
ج) با توجه به محدودیت خودروهای موجود جهت واگذاری ،اولویت با متقاضیانی خواهد بود که مستندات و مدارک مورد نیاز را سریعتر به شرکت ارائه داده و احراز صالحیت شده
باشند و در صورت تکمیل ظرفیت پذیرش بنا به تشخیص و اعالم شرکت پذیرش متوقف شده و وجه پیش پرداخت عیناً به متقاضیان مازاد ظرفیت پذیرش شده عودت میگردد .در این
صورت متقاضی فقط محق به دریافت مبلغ پیش دریافت واریزی بوده و حق هرگونه اعتراض در این مورد را از خود سلب نموده است.
د) در صورت معرفی کاسب معتبر بعنوان ضامن ،محل کسب باید در مرکز استان و یا شهرستان های بزرگ استان بوده و ضامن گردش حساب مناسبی داشته باشد و محل کسب در
مالکیت ضامن باشد .جواز کسب مشاور امالک ،موسسه اتومبیل های کرایه ،آرایشگاه ،کافی نت و فروشگاه موبایل و قطعات کامپیوتر ،خرازی و کلیه مجوزهای کسب مشاغل روستایی
مورد قبول نمی باشد .پذیرش جواز کسب سایر مشاغل منوط به تایید کمیته اعتبارسنجی است.
*در صورت پرداخت به موقع اقساط و عدم وجود هرگونه بدحسابی در طول دوره پرداخت اقساط هزینه های انتقال سند در پایان دوره قراردادها به نام خریدار و یا فرد معرفی شده
توسط خریدار به عهده شرکت واسپاری ملت خواهد بود.
*کلیه خودروهای واگذاری دارای بیمه شخص ثالث و بسته به مدت قرارداد یک تا سه سال بیمه بدنه می باشد.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  87240000داخلی 1020تماس حاصل فرمایید.

محل امضاء متقاضی

