
۱۰ روزه ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۰ روزه ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰ روزه ۲۴۱۶,۲۵۵,۰۰۰ ماهه۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۸ چک ۳ ماهه۲۱ ٪

۱۰ روزه ۲۴۱۱,۶۲۸,۰۰۰ ماهه۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰۷۴,۴۰۰,۰۰۰ ۸ چک ۳ ماهه۲۱ ٪
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پرداخت اولفروش نقدی و اقساطی
(در زمان ثبت نام)

قیمت خودرو
نرخ تسهیالتمیزان تسهیالت(قیمت قطعی)

دوره 
بازپرداخت

موعد
روش پرداخت تحویل

مبلغ قسط
هر ۳ ماه یکبار

بخشنامه شرایط فروش نقدی و  اقساطی  انواع مدل های نیسان جوک ( تحویل ١٠ و ٣٠ روزه )  
(این بخشنامه از تاریخ ٩٧/٠٢/٣١  تا اطالع ثانوی معتبر است.) از محل لیزینگ کار آفرین
JNA-9702-37

تحویل
 ١٠ و ٣٠ روزه 

پرداخت دوم
(بعد از ارسال دعوتنامه)

سرویس اولیه و ادواری رایگان در خدمات پس از فروش تا ۲۰ هزار کیلومتر یا ۱۸ ماه (هرکدام زودتر فرا برسد.)هدیه ویژه Platinum
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پالتینیوم

۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰

جهان نوین آریا، نماینده رسمی نیسان در ایران

نشانی شعبه مرکزی : تهران – اتوبان شهید لشگری(جاده مخصوص)، کیلومتر ١٤ ، بلوار ایران خودرو(رو به جنوب)، خیابان زامیاد، شرکت جهان نوین آریا

۰۲۱ - ۸۹۰۹
jna-nissan.ir

با ما تماس بگیرید

سرویس اولیه و ادواری رایگان در خدمات پس از فروش تا ۲۰ هزار کیلومتر یا ۱۸ ماه (هرکدام زودتر فرا برسد.)هدیه ویژه

۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰

Sky Pack

 
   117     1.6     2017

X-
tr

on
ic

ک 
اتی
وم
ات

اسکای پک

X-
tr

on
ic

ک 
اتی
وم
ات

۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰

سرویس اولیه و ادواری رایگان در خدمات پس از فروش تا ۲۰ هزار کیلومتر یا ۱۸ ماه (هرکدام زودتر فرا برسد.)هدیه ویژه

190     1.6     2017
TURBO - AWD

Sport
اسپورت

۱۰ روزه ۱۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ماهه۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴ چک ۳ ماهه۲۱ ٪

۱۰ روزه ۱۲۲۱,۱۰۴,۰۰۰ ماهه۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰۷۴,۴۰۰,۰۰۰ ۴ چک ۳ ماهه۲۱ ٪

نقدی

۳۰ روزه نقدی۹۸,۵۰۰,۰۰۰۹۸,۵۰۰,۰۰۰

نقدی

- کلیه مبالغ به ناموت است.
- 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.

- پرداخت مالیات بر ارزش افزوده سود تسهیالت به صورت نقدی و یا ارائه چک روز در وجه شرکت لیزینگ کارآفرین
- قرارداد خودرو اجاره به شرط تملیک نمی باشد و به صورت اقساطی به نام مشتری و شرکت می باشد.

- پیش پرداخت نقدی در وجه شرکت جهان نوین آریا می باشد.
- چک تضمین ۱۲۰ درصد اصل و سود تسهیالت در وجه لیزینگ کارآفرین صرفا برای فروش از محل تسهیالت لیزینگ.

- چک های اقساط در وجه لیزینگ کارآفرین می باشد.
- چک های اقساط در زمان ثبت نام ارائه و به همراه کلیه مدارک جهت ثبت نام

  تکمیل گردد. در غیر این صورت ثبت نام قابل قبول نبوده و مورد تائید شرکت نمی باشد.
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با ما تماس بگیرید

راهنمای خرید مشتریان

نشانی شعبه مرکزی : تهران – اتوبان شهید لشگری(جاده مخصوص)، کیلومتر ١٤ ، بلوار ایران خودرو(رو به جنوب)، خیابان زامیاد، شرکت جهان نوین آریا

امیرحسن امیری
 معاون فروش و خدمات پس از فروش 

مدارک مورد نیاز برای خریدهای نقدی:
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 شامل فیش آب ، برق یا گاز و سند منزل مسکونی یا اجاره نامه رسمی ( محضری ) منزل مسکونی خریدار به نام خریدار یا پدر ، مادر ، همسر و فرزند   

برای اشخاصی که محل تولد آنها مغایر با محل سکونتشان می باشد سند منزل مسکونی یا اجاره نامه رسمی ( محضری ) محل سکونت الزامی می باشد.  

مدارک مورد نیاز برای خریدهای اقساطی ( لیزینگ کارآفرین ) -  عالوه بر مدارک ثبت نام نقدی  :
دسته چک به نام خریدار جهت ارائه چک های تسهیالت و چک ضمانت به میزان ١٢٠ درصد اصل سود و تسهیالت ( شماره چک ها متوالی باشد )  

پرینت ٣ ماهه آخرین گردش حساب جاری دسته چک خریدار ، ممهور به مهر بانک مربوطه ( در صورت کم بودن گردش ٣ ماهه, گردش حساب ۶ ماهه 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:
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 ( ٣٠ گردش 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:  

مشتریان تهران: شماره حساب مهرگستر بانک کشاورزی شعبه مرکزی:  ۸۰۳۷۲۴۷۴۸  –  شماره شبا ٠۸۰۳۷۲۴۷۴۸ IR  ۸۷۰ - ۱۶۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ - بنام شرکت جهان نوین آریا  

مشتریان شهرستان: شماره حساب بانک سپه شعبه میدان ولیعصر:  ١٧٨٣٠٢٠٣٧٠٠١  -  شماره شبا IR ۰۳۰۱۵ ۰۰۰۰ ۰۰۰ ۱۷۸۳۰ ۲۰۳۷ ۰۰۱ -بنام شرکت جهان نوین آریا  
مبالغ اعالم 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 پالک خواهند شد.  

              عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر در زمینه شرایط فروش ایکس تریل و مشخصات کامل این خودرو می توانند 

              به وبسایت جهان نوین آریا به آدرس www.jna-nissan.ir مراجعه کنند.


