ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش وﯾﮋه ﺑﻬﺎری

ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﻧﻘﺪی و اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻧﯿﺴﺎن در اﯾﺮان
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ﺟﻬﺎن ﻧﻮﯾﻦ آرﯾﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺴﺎن در اﯾﺮان

ﮔﯿﺮ
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ X-tronic
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ X-tronic
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ X-tronic
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ X-tronic

اﺳﮑﺎی ﭘﮏ

ﻧﻘﺪی

Sky Pack

اﻗﺴﺎﻃﯽ

2016

1.6

۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰

اﻗﺴﺎﻃﯽ

ﭘﻼﺗﯿﻨﯿﻮم

۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰

اﻗﺴﺎﻃﯽ

117

Platinum

۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۲,۰۰۰,۰۰۰

ﻧﻘﺪی

2016

1.6

۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰

 ۱۲ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ٪۱۰

۱۰,۹۰۰,۰۰۰

ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺪﻧﻪ راﯾﮕﺎن

۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰,۰۰۰

ﻧﻘﺪی

117

اﺳﭙﻮرت

۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 ۱۰ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺪون ﮐﺎرﻣﺰد

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺪﻧﻪ راﯾﮕﺎن

۶۷,۰۰۰,۰۰۰

اﻗﺴﺎﻃﯽ

190

]ﺗﻮرﺑﻮ[

Sport

۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰

171

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۸,۰۰۰,۰۰۰

ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺪﻧﻪ راﯾﮕﺎن

اﻗﺴﺎﻃﯽ

2016

1.6

۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰

)در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم( ) ۳۰روز ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم(

ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻬﯿﻼت

دوره ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ

ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺴﻂ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ

ﻧﻘﺪی

2016

2.5

ﺑﮑﺲ

ﺗﺤﻮﯾﻞ  ۳۰روزه

ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻄﻌﯽ
ﺧﻮدرو

ﭘﺮداﺧﺖ اول

ﭘﺮداﺧﺖ دوم

ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺴﺎط

ﻫﺪﯾﻪ وﯾﮋه

۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۴,۰۰۰,۰۰۰

ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺪﻧﻪ راﯾﮕﺎن

۶۶,۰۰۰,۰۰۰

 ۱۲ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺪون ﮐﺎرﻣﺰد

۵,۵۰۰,۰۰۰

ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺪﻧﻪ راﯾﮕﺎن

۳,۰۰۰,۰۰۰

ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺪﻧﻪ راﯾﮕﺎن

۶۰,۰۰۰,۰۰۰

 ۱٢ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺪون ﮐﺎرﻣﺰد

۵,۰۰۰,۰۰۰

ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺪﻧﻪ راﯾﮕﺎن

۲,۰۰۰,۰۰۰

ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺪﻧﻪ راﯾﮕﺎن

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

 ۱۰ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺪون ﮐﺎرﻣﺰد

ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ نﺎﻣﻮﺗ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮده و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ،ﻣﺸﻤﻮل ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.
ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ در ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﻗﺮارداد ،ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ )ﺳﺮﻗﺖ ﮐﻠﯽ ،ﺗﺼﺎدﻓﺎت ،ﺣﺎدﺛﻪ و آﺗﺶﺳﻮزی( و ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺷﯿﺸﻪ و ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ )ﻃﻮﻓﺎن ،ﺳﯿﻞ ،زﻟﺰﻟﻪ و آﺗﺸﻔﺸﺎن( اﺳﺖ.

۵,۰۰۰,۰۰۰

ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺪﻧﻪ راﯾﮕﺎن

راﻫﻨﻤﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﻧﻘﺪی و ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ:
ﮐﭙﯽ ﺻﻔﺤﻪ اول و ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﺮﯾﺪار.
ﮐﭙﯽ ﭘﺸﺖ و روی ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﺧﺮﯾﺪار.
وارﯾﺰ ﻣﺒﻠﻎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻃﺒﻖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮوش روز ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎن ﻧﻮﯾﻦ آرﯾﺎ.
ﻣﺪرک اﺣﺮاز ﺳﮑﻮﻧﺖ ) ﺳﻨﺪ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺮﯾﺪار ﯾﺎ ﭘﺪر  ،ﻣﺎدر  ،ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ او ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﯿﺶ آب  ،ﺑﺮق ﯾﺎ ﮔﺎز و در ﺻﻮرت اﺟﺎره ،اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ) ﻣﺤﻀﺮی ( ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪار (

ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری  /اﻗﺴﺎﻃﯽ ) ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪارک ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻘﺪی ( :

دﺳﺘﻪ ﭼﮏ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺮﯾﺪار ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﭼﮏ ﻫﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﭼﮏ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻬﯿﻼت ) ﺷﻤﺎره ﭼﮏ ﻫﺎ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ (
ﭘﺮﯾﻨﺖ  ٣ﻣﺎﻫﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺮدش ﺣﺴﺎب ﺟﺎری دﺳﺘﻪ ﭼﮏ ﺧﺮﯾﺪار  ،ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ) در ﺻﻮرت ﮐﻢ ﺑﻮدن ﮔﺮدش  ٣ﻣﺎﻫﻪ ,ﮔﺮدش ﺣﺴﺎب  ۶ﻣﺎﻫﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد (

ﺗﺒﺼﺮه  :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺮﯾﺪار دارای ﭼﮏ ﺷﺨﺼﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﭼﮏ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﭼﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
از ﺑﺴﺘﮕﺎن درﺟﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ) ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮐﭙﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ  ،ﮐﺎرت ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﯾﺎ ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ (
از ﮐﺴﺒﻪ دارای ﺟﻮاز ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ) ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮐﭙﯽ ﺟﻮاز ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ (
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق را دارا ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﻣﺪارک زﯾﺮ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ:
ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺣﺴﺎب ﺟﺎری ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﭼﮏ )  ٣٠ﮔﺮدش آﺧﺮ (
ﮔﻮاﻫﯽ اﻣﻀﺎء ﻣﺤﻀﺮی ﺧﺮﯾﺪار و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﭼﮏ.
ﮐﭙﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ) ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ( و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﺧﺮﯾﺪار و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﭼﮏ.
ﻗﺒﺾ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﭼﮏ.
در ﺻﻮرت اراﺋﻪ ﭼﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ,ﺧﺮﯾﺪار ﭘﺸﺖ ﭼﮏ را دو اﻣﻀﺎء ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﻮاﻫﯽ اﻣﻀﺎء ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﭼﮏ و ﮔﻮاﻫﯽ اﻣﻀﺎء ﺧﻮد ) ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺻﺎدر ﻣﯿﮕﺮدد ( ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ:

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺮﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرﺗﺨﻮان ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ  ،وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ اراﺋﻪ ﭼﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺮﯾﺪ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎن ﻧﻮﯾﻦ آرﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:

ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﻣﻬﺮﮔﺴﺘﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی  – ۸۰۵۷۵۸۷۰۹ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎ IR ۷۸ - ۰۱۶۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۰۸۰۵ ۷۵۸۷ ۰۹
ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺗﻬﺮان در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﻣﯿﺜﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﭘﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش اﯾﮑﺲﺗﺮﯾﻞ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺟﻬﺎن ﻧﻮﯾﻦ آرﯾﺎ ﺑﻪ آدرس  www.jna-nissan.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﺸﺎﻧﯽ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی  :ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ،ﺑﻌﺪ از ﺳﻤﯿﻪ ،ﭘﻼک  – ۱۰۱داﺧﻠﯽ  ۲۰۰اﻟﯽ ۲۱۰

ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

۰۲۱ - ۸۹۰۹
jna-nissan.ir

