
     

                                                                                                                                              

   
  NKR77)) جدید تن5 /2ایسوزو  فروش 

      24/08/95تاریخ اجرا: از            از تسهيالت اعتباري شركت بهمن ليزینگ با استفاده                                  

 شرایط عمومی:           

، جاري   12/709056ه كندوان انقالب بملت شعیا واریز نقدي به یكی از حسابهاي بانكی بنام شركت بهمن ليزینگ  نزد  چك بانكی در وجه شركت بهمن ليزینگ مبلغ پيش پرداخت طی یك فقره(  1

 انجام شود.   94/24720طالئی سپه شعبه خالد اسالمبولی

زحساب هاي بانكی عضو شبكه شتاب ،به نام متقاضی وبدون هيچ گونه قلم خوردگی بوده وتماماً  در وجه شركت بهمن ليزینگ صادر گردد.  ( بابت اقساط ماهانه چك دریافت ميگردد ، چكهاي دریافتی باید ا 2

 تعداد چك هاي دریافتی بابت اقساط ماهانه به شرح ذیل می باشد:

 ( فقره چك تضمين به مبلغ كل اقساط بدون درج تاریخ وبدون ذكر كلمه ضمانت در متن چك  1)( فقره چك باقی مانده اقساط)چك كلی( و 1فقره چك بابت اقساط ماهانه و ) 23حداقل 

 ماه قبل از سررسيد چك كلی متقاضی می بایست نسبت به تقسيط چك كلی اقدام نماید  2توجه: 

 (كليه چك ها باید در محل شركت و توسط متقاضی تكميل و در وجه شركت بهمن ليزینگ صادر گردد.3

 می باشد.  WWW.BAHMANLEASING.COMایر شرایط پذیرش مطابق با روال متعارف شركت مندرج درسایت شركت بهمن ليزینگ به آدرس: (س4

ين وجه پيش پرداخت به خریدار عودت شده وهيچگونه سود مشاركتی پرداخت نخواهد قيمت خودرو قطعی بوده و هيچگونه وجه دیگري اخذ نخواهد شد در صورت عدم تامين خودرو توسط خودرو ساز ع( 5

 شد.

 ده خریدار می باشد.پالک و سند خودرو به نام بهمن ليزینگ و سند تا پایان اقساط وتسویه حساب نهایی نزد شركت باقی مانده و هزینه نقل وانتقال بعدي به عه (6

 :ازيمورد ن هيدارک اولم

 یك سري-(یدفاتر اسناد رسم ایو یندگی) برابر اصل شده توسط نمایصفحات شناسنامه متقاض هيكل یكپ (1

 یك سري-(یدفاتر اسناد رسم ایو یندگی)برابر اصل شده توسط نما یمتقاض  یكارت مل يپشت و رو  یكپ (2

 پرداخت . شيبابت پ ينقد زیوار شيف ایو یاصل چك بانك (3

 .  دینما هیمدارک به شركت ارا ریو به همراه سا ميتنظ یمطابق با نمونه موجود در شركت را در دفاتر اسناد رسم يفرم تعهد محضر یستیشده با یضامن معرف (4

 .دینما هیخودرو به شركت ارا لیودر زمان تحو ميتنظ یمطابق با نمونه موجود در شركت را در دفاتر اسناد رسم يفرم اقرارنامه محضر یستیبا یمتقاض (5

 توضيح:

ركت بهمن ليزینگ ایجاد نخواهدكرد. تخصيص خودرو به الف(مدارک دریافتی فوق تنها براي بررسی هاي اوليه بوده و واریز پيش پرداخت و همچنين ارائه مدارک توسط متقاضی هيچگونه تعهدي براي ش

حراز شرایط مورد نظر شركت بهمن ليزینگ براي واگذاري خودرو به متقاضی   می باشد ودر صورت عدم احراز متقاضی  منوط به بررسی مدارک ومستندات درخواستی توسط كميته اعتبار سنجی شركت وا

 از خود سلب نموده است. شرایط، مبلغ پيش پرداخت عيناً وبدون هر گونه سود مشاركت ویا امثالهم  به متقاضی عودت شده ومتقاضی حق هرگونه اعتراض در این مورد را

 از، اسناد ومدارک دیگري از متقاضی اخذ شده ویا از ایشان جهت حضور در  كميته اعتبار سنجی شركت دعوت به عمل خواهد آمد.ب( در صورت ني

صالحيت شده باشند و در صورت تكميل  ارائه داده واحراز ج( با توجه به محدودیت خودروهاي موجود جهت واگذاري، اولویت با متقاضيانی خواهد بود كه مستندات ومدارک مورد نياز را سریعتر به شركت

ومتقاضی حق هرگونه اعتراض در این مورد را از خود ظرفيت پذیرش بنا به تشخيص واعالم شركت، پذیرش متوقف شده ووجه پيش پرداخت عيناً به متقاضيان مازاد بر ظرفيت پذیرش شده عودت ميگردد 

 سلب نموده است.   

. جواز كسب مشاور امالک ، موسسه اتومبيل باشد ان ضامن ، محل كسب باید در مركز استان و یا شهرستان هاي بزرگ استان بوده و ضامن گردش حساب مناسبی داشتهد( در صورت معرفی كاسب معتبر بعنو

بول نمی باشد . پذیرش جواز كسب سایر مشاغل منوط به تایيد كميته اعتبار هاي كرایه ، آرایشگاه ، كافی نت و فروشگاه موبایل و قطعات كامپيوتر ، خرازي و كليه مجوزهاي كسب مشاغل روستائی مورد  ق

 سنجی است .

شركت  به نام خریدار ویا فرد معرفی شده توسط خریدار به عهده *در صورت پرداخت به موقع اقساط و عدم وجود هرگونه بد حسابی در طول دوره پرداخت اقساط، هزینه هاي انتقال سند در پایان دوره قرارداد

 بهمن ليزینگ خواهد بود 

 محل امضاء متقاضی                               *  كليه خودروهاي واگذاري داراي بيمه شخص ثالث سال اول بوده وبراي طول دوره باز پرداخت اقساط نيز داراي بيمه بدنه می باشد

 (  تحویل خودرودرب اداره تحویل قزوین می باشد .7 

دارند حتما باید مدارک الزم براي عدم نياز به نصب آن را از مراجع   DPFتن را بدون سيستم  8تن و  6تن و  2/5مشتریان محترمی كه تقاضاي خرید محصوالت :  مهم

 مربوطه اخذ و ارائه نمایند.

 .اصل فرمایيدتماس ح 187و123،131، 121، 119،   114داخلی      82407جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن: 

نوع 

 خودرو

 واریز نقدي ) شامل ماليات بر ارزش افزوده و بيمه بدنه سال اول(
تعداد 

 اقساط

 اقساط ماهيانه

 تضامين

 پيش پرداخت
ماليات برارزش 

 افزوده

بيمه بدنه سال 

 اول

جمع واریز 

 نقدي

 اصل مبلغ

 قسط

قسط بيمه بدنه 

 سالهاي اتی
 جمع

ن 
يو

ام
ك 5.

2
با 

ن 
ت

d
p

f
 

303،049،629 15،150،000 21،800،371 340،000،000 48 23،050،000 1،350،000 24،400،000 

ارائه یک ضامن 

کارمند یا یک 

 کاسب معتبر

292،499،629 25،700،000 21،800،371 340،000،000 60 20،570،000 1،430،000 22،000،000 

ن 
يو

ام
ك

5.
2

ن 
ت

ن 
دو

ب
d

p
f

 

275،556،429 14،300،000 20،143،571 310،000،000 48 21،450،000 1،250،000 22،700،000 

265،856،429 24،000،000 20،143،571 310،000،000 60 19،130،000 1،370،000 20،500،000 

 روزه 20تحویل خودرو: 

http://www.bahmanleasing.com/

