
نقدی

الباقی درزمان صدور دعوتنامه

 A/TتجهيزاتFULL

2400 حجم موتور(CC) سانتافه

188قدرت موتور (PS) اتوماتیک

GDIنوع موتور

4تعداد سيلندرموتور

SONATA LF1,937,786,423-148,786,423--نقدي1,789,000,000نقدي2016مدل
  A/TتجهيزاتFULL

2400 حجم موتور(CC) سوناتا ال اف

178قدرت موتور (PS) اتوماتیک

MPIنوع موتور

4تعداد سيلندرموتور

TUCSON  TL2,077,624,705-159,624,705--نقدي1,918,000,000نقدي2017مدل
 A/TتجهيزاتFULL

2000 حجم موتور(CC) توسان تی ال

157قدرت موتور (PS) اتوماتیک

MPIنوع موتور

4تعداد سيلندرموتور

ELANTRA2018مدل

 A/TتجهيزاتFULL

2000 حجم موتور(CC) النترا

156قدرت موتور (PS) اتوماتیک

MPIنوع موتور

4تعداد سيلندرموتور

ليست قيمت خودروهای هيوندای شرکت آسان موتور

 (ریال)و شرایط پرداخت   اعتباري/ قیمت نقدی مشخصات فنی و تجهیزات اضافی خودرو

زمان تحویل 

(روز کاری)
نوع فروش(بدون ماليات بر ارزش افزوده )قیمت نقدی مشخصات نام

پیش پرداخت
تعداد 

اقساط 

ماهانه

بیمه بدنه یک سالهمالیات بر ارزش افزودهمبلغ هر قسط
جمع کل پرداخت های 

اقساطی/ نقدی 

چگونگي پرداخت بدون ماليات ارزش افزوده

SANTAFE2016مدل

2,230,000,000

نقدي

اعتباري

30
895,000,00021,528,111اعتباري

30

--185,287,792-2,415,287,792 2,230,000,000

2,657,266,920

2,096,262,134

1,410,000,000
نقدی

علی 

الحساب

-

1,100,000,00026,834,928

1,789,000,000

1,918,000,000

229,886,9201588,492,000203,051,992

181,622,1341284,970,000160,094,023

30
--اعتباري

1,526,684,44890

الباقی درزمان صدور دعوتنامه776,684,448

نقدی750,000,000

-----

-116,684,448-

داراي كارت  (هركدام زودتر فرا برسد) هزار کيلومتر 40 سال و يا 2کليه خودروهاي فروخته شده توسط شركت آسان موتور عالوه بر برخورداری از گارانتی به مدت - 3. هزينه بيمه شخص ثالث يکساله برای كليه خودروها به عهده شرکت می باشد-  2.  تمامي هزينه هاي شماره گذاري و هزينه پالک و عوارض ساالنه شهرداری براي كليه خودروها به عهده شركت می باشد-  1

متقاضيان خريد خودرو -5. نمايشگاه فروش توسط شركت تأمين و پرداخت مي گردد و بنابراين دريافت هرگونه وجه اضافي تحت هر عنوان غير مجاز و برخالف مقررات شركت مي باشد/حق الزحمه عامليت مجاز- 4. قابل تمديد خواهد نمود (هركدام زودتر فرا رسد) هزار کيلومتر 150 سال يا 5پشتيبان بوده كه خدمات اين شرکت به مشتريان خود را مطابق ضوابط كارت پشتيبان تا 

ماليات بر ارزش افزوده بر اساس نرخ مصوب ابالغي وزارت امور اقتصادي و دارايي در زمان تحويل - 6.  واريز نمايند در صورت عدم رعايت مورد فوق شركت  آسان موتور هيچگونه مسئوليت و تعهدي در قبال متقاضي نخواهد داشت (سهامي خاص)مكلف مي باشند كليه وجوهات مربوط به قيمت خودروي مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانكي شركت آسان موتور 

در شرايط خريد اقساطی، تامين شرايط خريد به عهده خريدار می باشد که پس از احراز و -8.  درشرايط خريد اقساطی پرداخت هزينه بيمه بدنه يکساله به عهده خريدار ميباشد که پيش از تحويل خودرو، نقدا دريافت خواهد شد -7. خودرو توسط شركت محاسبه و در صورت افزايش نرخ ، متقاضي متعهد به پرداخت نقدي مابه التفاوت آن با اعداد مندرج در جدول فوق نيز خواهد بود 

.تاييد آن توسط شرکت قابل قبول خواهد بود
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