ليست قيمت خودروهای هيوندای
گيربکس

CC

حجم موتور

تعداد سيلندر

موعد تحویل (روز كاری)

2016

اتوماتيک

GDI

2400

4

60

2,030,000,000

169,784,127

2,199,784,127

1,015,000,000

2016

اتوماتيک

2400

4

30

1,700,000,000

141,332,149

1,841,332,149

850,000,000

2017

اتوماتيک

2000

4

30

1,750,000,000

145,548,947

1,895,548,947

875,000,000

2016

اتوماتيک

1600

4

30

1,000,000,000

82,552,195

1,082,552,195

500,000,000

مشخصات فني
ردیف

نام خودرو

مدل

1

سانتافه دی ام

2

سوناتا ال ا ف

3

توسان تي ال

4

اكسنت

فروش اقساطي قيمت قطعي(ریال) تحویل  30و  60روزه

فروش نقدی  30روزه
پرداخت های نقدی در هنگام ثبت درخواست
قيمت نقدی بدون
ماليات ارزش افزوده

ماليات ارزش افزوده VAT

قيمت كل نقدی با احتساب
ماليات ارزش افزوده VAT

پيش پرداخت
واریز نقدی هنگام ثبت
نام

فروش اقساطي قيمت علي الحساب(ریال) تحویل  120روزه

پرداخت های نقدی در هنگام ثبت درخواست و شرایط اقساط
تعداد و مبلغ اقساط
تعداد

مبلغ

ماليات ارزش افزوده

بيمه بدنه یکساله

جمع كل پرداخت های

قيمت كل نقدی  /اقساطي در
پایان پرداخت اقساط

نقدی

12

96,470,000

182,621,727

1,222,049,935

2,379,689,935

18

68,200,000

188,918,127

1,228,346,335

2,455,946,335

24

54,172,000

195,445,647

1,234,873,855

2,535,001,855

30

45,841,000

202,204,827

1,241,633,035

2,616,863,035

36

40,356,000

209,187,567

1,248,615,775

2,701,431,775

24,428,208

12

80,788,000

152,083,189

1,022,540,309

1,991,996,309

18

57,113,000

157,355,209

1,027,812,329

2,055,846,329

24

45,366,000

162,822,709

1,033,279,829

2,122,063,829

30

38,389,000

168,482,449

1,038,939,569

2,190,609,569

36

33,796,000

174,331,189

1,044,788,309

2,261,444,309

12

83,164,000

156,616,067

1,052,674,867

2,050,642,867

18

58,793,000

162,043,607

1,058,102,407

2,116,376,407

24

46,700,000

167,670,947

1,063,729,747

2,184,529,747

30

39,518,000

173,497,547

1,069,556,347

2,255,096,347

36

34,790,000

179,518,547

1,075,577,347

2,328,017,347

20,457,120

21,058,800

12

47,522,000

88,875,955

600,909,555

1,171,173,555

18

33,596,000

91,977,715

604,011,315

1,208,739,315

24

26,686,000

95,193,955

607,227,555

1,247,691,555

30

22,582,000

98,523,595

610,557,195

1,288,017,195

36

19,880,000

101,963,395

613,996,995

1,329,676,995

12,033,600

پيش پرداخت
واریز نقدی

چک 30

چک 60

چک 90

هنگام ثبت نام

روزه

روزه

روزه

-

-

-

-

 -1تمامي هزینه های شماره گذاری و هزینه پالک و عوارض ساالنه شهرداری برای كليه خودروها به عهده شركت مي باشد -2 .هزینه بيمه شخص ثالث یکساله برای كليه خودروها به عهده شركت مي باشد -3 .كليه خودروهای فروخته شده توسط شركت آسان موتور عالوه بر برخورداری از گارانتي به مدت  2سال و یا  40هزار كيلومتر (هركدام زودتر فرا برسد) دارای كارت پشتيبان
بوده كه خدمات این شركت به مشتریان خود را مطابق ضوابط كارت پشتيبان تا  5سال یا  150هزار كيلومتر (هركدام زودتر فرا رسد) قابل تمدید خواهد نمود -4 .حق الزحمه عامليت مجاز /نمایشگاه فروش توسط شركت تأمين و پرداخت مي گردد و بنابراین دریافت هرگونه وجه اضافي تحت هر عنوان غير مجاز و برخالف مقررات شركت مي باشد-5 .متقاضيان خرید خودرو مکلف مي
باشند كليه وجوهات مربوط به قيمت خودروی مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانکي شركت آسان موتور (سهامي خاص) واریز نمایند در صورت عدم رعایت مورد فوق شركت آسان موتور هيچگونه مسئوليت و تعهدی در قبال متقاضي نخواهد داشت -6 .ماليات بر ارزش افزوده بر اساس نرخ مصوب ابالغي وزارت امور اقتصادی و دارایي در زمان تحویل خودرو توسط شركت
محاسبه و در صورت افزایش نرخ  ،متقاضي متعهد به پرداخت نقدی مابه التفاوت آن با اعداد مندرج در جدول فوق نيز خواهد بود - 7 .درشرایط خرید اقساطي پرداخت هزینه بيمه بدنه یکساله به عهده خریدار ميباشد كه پيش از تحویل خودرو ،نقدا دریافت خواهد شد-8 .در شرایط خرید اقساطي ،تامين شرایط خرید به عهده خریدار مي باشد كه پس از احراز و تایيد آن توسط
شركت قابل قبول خواهد بود.
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