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پیش پرداخت اول

(زمان ثبت نام)

(ریال)

چک مرحله دوم 

  روز30

پس از ثبت نام

(ریال)

چک الباقی 

پس از کسر 

سود مشارکت

( روز پس از ثبت نام60)

سود مشارکت 

براساس 

روز کاری

95S 018810,000,0000772,717,80837,282,192

95S 019500,000,000310,000,000782,005,47927,994,521

95S 020400,000,000410,000,000786,131,50723,868,493
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چک مرحله دوم 
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تعداد اقساط

21%

بدون 

کارمزد

1,600,000,000
 روزکاری14

1,320,000,0000

قیمت خودرو

(ریال)

با احتساب مالیات ارزش افزوده  )

( و هزینه شماره گذاری95سال 

پیش پرداخت اول

(زمان ثبت نام)

(ریال)

چک الباقی 

پس از کسر سود مشارکت 

( روز پس از ثبت نام30)

تحویل خودرو

1,320,000,000

21%

44,000,000

250,000,000

82,521,000

.  ماه  ، طی یک فقره چک دریافت می گردد3در شرایط اقساطی مبالغ اقساط هر * 

529,728,000

800, 000, 000

شرایط نقدی 
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(ریال)

مبلغ قابل پرداخت مشتری 

در فروش نقدی

(ریال)

تحویل خودرو

95/02/21-طرح فروش بهار   -   2016  مدل MGشرایط فروش خودروهای -  شرکت مدیاموتورز کیش 

1,596,131,507

سود مشارکت

قیمت تمام شده 

خودرو

(ریال)

تحویل خودرو

1,582,717,808

روز کاری60 26%1,592,005,479

24%

28%

MG GS20161,620,000,000

1,320,000,000760,000,000545,000,000

سود انصراف- با سود مشارکت  - فروش سرمایه گذاری 

 روز کاری30

(%24با سود مشارکت ) 2016  مدل MG6شرایط خرید خودروی 

( ماهه 3 چک 8 ) ماهه 24

(تسهیالت لیرینگ پارسیان با ضامن)

( ماهه 3 چک 12 ) ماهه 36

(تسهیالت لیرینگ پارسیان با ضامن)

528, 000, 000 523,895,000

95L014

2016

ماهه12*

(تسهیالت شرکتی،بدون ضامن)

( ماهه 3 چک 8 ) ماهه 24

(تسهیالت لیرینگ پارسیان با ضامن)

( ماهه 3 چک 12 ) ماهه 36

(تسهیالت لیرینگ پارسیان با ضامن)

 ماهه 12*

(تسهیالت شرکتی،بدون ضامن)

60,415,000

66,667,000

125,032,000

91,538,000

پیش پرداخت اول

(زمان ثبت نام)

(ریال)

570,000,000

588,025,000

596,860,000

512,000,000


