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 شرکت لیزینگ رایان سایپانمایندگیهاي محترم فروش 
 با سالم 

بشرح ذيل اعالم   ٨١/٩/٩٣ مورخ روز سه شنبه صبح ١٠ساعت از  روزكار  ٣٠با موعد تحويل  خودرو  وانت نيسان تک سوز و ديزلليزينگ و اعتباري احتراماً ، شرايط ثبت نام  
 . صورت مي پذيرد  شرکت سايپا ٢٩/٠٦/٩٣مورخ  ١٨٧٦٩٢ و مطابق با روش اجرايی بخشنامه شرکت سايپا پورتال ثبت نام از طريقردد.الزم بذكر است يگم

 وانت نيسان تك سوزليزينگي شرايط فروش 

 ثبت نام از محل خودروهاي امانی بالمانع می باشد. *
و از چاپ  ودهمي باشند، پس از اطمينان از خريد مشتري نسبت به چاپ حواله اقدام نمبا  شرايط فوق   دستگاه خودروي تك سوز ١٠حداكثر  مجاز به ثبت نامبا توجه به آنكه نمايندگان محترم *

 لذا امكان افزايش ظرفيت چاپ حواله مقدور نميباشد.د.  يبي مورد خودداري نماي حواله هاي 
 و در صورت تكميل ظرفيت كل، چاپ حواله متوقف خواهد شد. سهميه نبودهتعداد اعالم شده جهت ثبت نام، *   

 بیمه بدنه سال اول بهاي خودرو نوع خودرو
مالیات بر ارزش 

 افزوده
 مدت باز پرداخت میزان تسهیالت

اقساط با بیمه بدنه و 
 خدمات فروش لیزینگ

 شماره اطالعیه چک تضمین پیش دریافت

 
نت نیسان وا

تک سوز 
NE6 

000/020/289 000/650/2 

2.309.120 

000/000/80 

24 4.675.000 213.980.000 108.864.000 

39430004 
 

3.573.440 36 3.648.000 215.244.000 124.668.000 

4.931.840 48 3.159.000 216.602.000 141.648.000 
 

2.884.480 
000/000/100 

24 5.808.000 194.555.000 136.056.000 

4.464.640 36 4.513.000 196.135.000 155.808.000 
6.165.760 48 3.897.000 197.836.000 177.072.000 

 

3.461.760 
000/000/120 

24 6.942.000 175.132.000 163.272.000 

5.358.720 36 5.379.000 177.029.000 186.984.000 
7.399.680 48 4.635.000 179.070.000 212.496.000 

 

http://www.saipagroup.ir


 
 
٢٨٦٦٣٢ 

 
                                                                                                                                                                                                                                          ١٨/٠٩/٩٣ 

 شرکت ایرانی تولید اتومبیل   (سایپا) سهامی عام
 معاونت بازاریابی و فروش

 096770تلفن: 
www.saipagroup.ir 
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 وانت نيسان  ديزل ليزينگيشرايط فروش 

 
 000/000/100و با ارائه یک فقره چک ضمانت ثبت نام صورت می پذیرد . جهت ثبت نام با وام بیش از  ریال نیاز به معرفی ضامن ندارد 000/000/100قف در شرایط لیزینگی وام تا س*

 بهمراه تائیده اتحادیه الزامی می باشد .ماه گذشته باشد  3ریال معرفی یک نفر ضامن با ارائه گواهی اشتغال و یا پروانه کسب که از زمان صدور آن  000/000/150ریال تا سقف 
 ثبت نام از محل خودروهاي امانی بالمانع می باشد. *

اپ  حواله و از چوده مي باشند، پس از اطمينان از خريد مشتري نسبت به چاپ حواله اقدام نمبا  شرايط فوق  دستگاه خودروي ديزل ٥ با توجه به آنكه نمايندگان محترم مجاز به ثبت نام حداكثر *  
 لذا امكان افزايش ظرفيت چاپ حواله مقدور نميباشد..  د.  يبي مورد خودداري نماي هاي 

 و در صورت تكميل ظرفيت كل، چاپ حواله متوقف خواهد شد. سهميه نبودهتعداد اعالم شده جهت ثبت نام، *   
 
 

 بیمه بدنه سال اول بهاي خودرو نوع خودرو
مالیات بر ارزش 

 افزوده
 مدت باز پرداخت میزان تسهیالت

اقساط با بیمه بدنه و 
 خدمات فروش لیزینگ

 شماره اطالعیه چک تضمین پیش دریافت

 وانت نیسان 

 دیزل
000/000/355 000/313/3 

4.039.040 

000/000/140 

24 8.110.000 222.353.000 190.488.000 

39430006 

6.249.920 36 6.290.000 224.563.000 218.124.000 

8.629.760 48 5.423.000 226.943.000 247.872.000 
 

4.327.680 

000/000/150 

24 8.677.000 212.641.000 204.096.000 

6.696.960 36 6.723.000 215.010.000 233.712.000 

9.246.720 48 5.792.000 217.560.000 265.584.000 
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 وانت نيسان تك سوز اعتباريشرايط فروش 

 
 ثبت نام از محل خودروهاي امانی بالمانع می باشد. *

و از چاپ   وده مي باشند، پس از اطمينان از خريد مشتري نسبت به چاپ حواله اقدام نم قبا  شرايط فو دستگاه خودروي تك سوز ١٠با توجه به آنكه نمايندگان محترم مجاز به ثبت نام حداكثر  *
 لذا امكان افزايش ظرفيت چاپ حواله مقدور نميباشد. د.يحواله هاي بي مورد خودداري نماي

 د.و در صورت تكميل ظرفيت كل، چاپ حواله متوقف خواهد ش سهميه نبودهتعداد اعالم شده جهت ثبت نام، *  
 
 
 
 
 

 شماره اطالعیه پیش دریافت مبلغ چک مدت باز پرداخت میزان تسهیالت ر ارزش افزودهمالیات ب بهاي خودرو نوع خودرو

نت نیسان تک سوز وا
NE6 

000/020/289 

ماهه 6چک 4 000/000/80 ٢.٧٠٣.١٨٣  
 

28.448.000 211.724.000 

39430005 

 

3.041.081 000/000/90 
ماهه 6چک 4  

 32.004.000 202.062.000 
 

ماهه 6چک 4 000/000/100 3.378.978  
 35.560.000 192.399.000 

ماهه 4چک 6 000/000/120 3.819.756  
 27.958.000 172.840.000 
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 وانت نيسان  ديزل عتبارياشرايط فروش 

(بغیر از چک مربوط خودرو فاقد بیمه بدنه می باشد.چک هاي مربوطه می بایست از چکهاي عضو سیستم هاي فراگیر باشد   فروش اعتباري نیازي به معرفی ضامن نمی باشد.  در *
ده نماید که در اینصورت متقاضی خرید خودرو و چنانچه متقاضی فاقد چک شخصی جهت پرداخت وام باشد می تواند از چکهاي شخص ثالث جهت پرداخت استفا به پست بانک)

 د.می بایست پشت چک را دو امضا نموده و بهمراه گواهی امضاء صادر کننده چک که توسط دفاتر اسناد رسمی صادرمیگردد از مشتري دریافت نماین
  ثبت نام از محل خودروهاي امانی بالمانع می باشد.*

و از چاپ  حواله  مودهمي باشند، پس از اطمينان از خريد مشتري نسبت به چاپ حواله اقدام نبا شرايط فوق  دستگاه خودروي ديزل ٥با توجه به آنكه نمايندگان محترم مجاز به ثبت نام حداكثر  *
 لذا امكان افزايش ظرفيت چاپ حواله مقدور نميباشد.د.  يبي مورد خودداري نماي هاي 

 و در صورت تكميل ظرفيت كل، چاپ حواله متوقف خواهد شد. سهميه نبودهتعداد اعالم شده جهت ثبت نام، *   

 بهاي خودرو نوع خودرو
مالیات بر ارزش 

 افزوده
 میزان تسهیالت

مدت باز 
 پرداخت

 شماره اطالعیه پیش دریافت مبلغ چک

 وانت نیسان 

 دیزل
000/000/355 

٢.٧٠٣.١٨٣ 000/000/80 

ماهه 6چک 4  

28.448.000 277.704.000 

39430007 

3.041.081 000/000/90 32.004.000 268.042.000 

3.378.978 000/000/100 35.560.000 258.379.000 
 

3.819.756 ١٢٠،٠٠٠،٠٠٠ 

ماهه 4چک 6  

27.958.000 238.820.000 

4.456.382 ١٤٠،٠٠٠،٠٠٠ 32.618.000 219.457.000 

4.774.695 ١٥٠،٠٠٠،٠٠٠ 34.948.000 209.775.000 
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در مدت  یک روز کاري  و  سایر  تهرانبا توجه  به  اینکه دراداره فروش شرکت سایپا امکان تحویل پرونده مهیا گشته لذا پس از تکمیل پرونده می بایست  نمایندگان محترم شهر  تغيير در زمان تحويل پرونده :    
 نمایندگان طی  سه روز کاري  نسبت به تحویل فیزیک پرونده اقدام نمایند

 

 مداركي كه مي بايست در پرونده مشتري درج و به شركت ارسال گردد: 
  فرم شرح خدمات لیزینگ -7 ضمانت چک  -6حواله واریزي  اصل -5قرارداد نسخه اول  -4رسید اسناد مالی -3صورتحساب خرید کاال و خدمات  -2فرم درخواست واگذاري -1

 

 مداركي كه مي بايست نزد نمايندگي بايگاني گردد:
 قرارداد و شرح خدمات نسخه دوم  -4قبض تلفن   -3گواهی امضاء  -2پرینت حساب  -1

 شماره تماس متقاضی و ضامن بصورت کامل و صحیح ثبت می گردد . *با توجه به اهمیت احراز آدرس متقاضی و ضامن ، در زمان ثبت نام آدرس کامل ،کد پستی و 
يـر از  از كل مبلغ سود دريافتي به عنوان جايزه خوش حسابي  به مشتر  پرداخت  خواهد شد (بغ % ٥در صورتيكه مشتريان نسبت به پرداخت بموقع كل اقساط  در سررسيد مقرر و بدون تاخير اقدام نمايند در هنگام تسويه حساب ،  -١

فرمـول   -٤ .%)  مي باشد٢٢نرخ سود بر اساس مصوبه بانك مركز  ( -٣در صورتيكه اقساط در سررسيد مقرر پرداخت نشود به نسبت روزها  تاخير طبق شرايط مندرج در قرارداد خسارت تاخير تعلق خواهد گرفت.-٢شرايط اعتبار ).
بوط ماليات بر ارزش افزوده ، حق بيمه نامه شخص ثالث ، بخش نقد  بها  خودرو و بيمه بدنه سال اول  در پيش پرداخت لحاظ گرديده و مبالغ مر -٥  بانك مركز  مي باشد.محاسبه سود تسهيالت اعطايي بر اساس فرمول اعالمي از سو

ال االجاره دريافت ميگردد. پيگير  ، اخذ، تكميل يا تمديد بيمه ثالث (به استثناء سال اول) برعهـده و بـه هزينـه متقاضـي     به هزينه ها   خدمات فروش ليزينگ و بيمه نامه بدنه سال دوم به بعد  با توجه به نوع قرارداد بهمراه اقساط/ م
ف مشتر  بعد از فاكتور شدن خودرو امكان پـذير نمـي باشـد و در    انصرا -٧روز كار  (روزها  پنج شنبه و جمعه جزء روزها  كار  نمي باشد) پس از ثبت پرونده در شركت رايان سايپا مي باشد. ٣٠زمان تحويل خودرو -٦خواهد بود. 

در صورت تاخير در زمان تحويل خودرو، خسارت تاخير نسبت به مبلغ پيش پرداخت مشتر  و مطـابق بـا خسـارت تـاخير در تحويـل       -٨صورت انصراف مشتر  قبل از فاكتور شدن خودرو، صرفا اصل مبلغ پرداختي عودت مي گردد.
روزانه عالوه بر دريافت اصل و سود مورد انتظار ، وجه التزام به صورت جمع سود اقسـاط بـه     ز سو  خودرو ساز محاسبه و به حساب بستانكار خريدار منظور مي گردد. در صورت تاخير مشتر  در پرداخت اقساط/مال االجاره پرداختي ا

پس -١٠و نمايندگيها) امكان پذير مي باشد. CRM-تلفني-رسيدگي به شكايت مشتريان از روشها  (سايت شركت ليزينگ رايان سايپا -٩ستاجر دريافت خواهد شد.  عالوه نرخ جريمه مطابق با بخشنامه اقساط معوق بانك مركز  از م
 -١٢صورت تعويض پالك از سو  راهور ناجا با رعايت شرايط قـرارداد  امكـان پـذير       مـي باشـد.     تعويض مستاجر در طول مدت قرارداد در -١١از تسويه كامل مشتر  فك رهن/انتقال اسناد (با هزينه مشتر ) بنام و  منتقل ميگردد.

شركت در    رد يـا قبـول اعطـا  وام     -١٤ اعطاء وام به متقاضي منوط به تاييد  كميته اعتبار  مي باشد . -١٣شهردار  و عوارض مشاغل و ساير عوارض ساليانه در طول مدت قرارداد بر عهده مستاجر مي باشد.  پرداخت عوارض ساليانه
ضمانت بـرا  مرتبـه دوم امكـان    -١٦قسط معوق نداشته باشد.  در صورتي مشخصات يك فرد برا  مرتبه دوم در سيستم رايان سايپا ثبت مي گردد كه از زمان ثبت مشخصات اوليه آن مدت شش ماه گذشته باشد و -١٥مختار مي باشد.
وجه اضافي جهت تسريع در تحويل خودرو ،  هزينه هـا  پسـت ،    ان محترم مي بايست مبلغ پيش پرداخت را بصورت حواله بانكي و فقط در وجه شركت ليزينگ  رايان سايپا واريز نمايند و از پرداخت هرگونه متقاضي-١٧ پذير مي باشد.

ـ     كارمزد و غيره  جداً خوددار  نمايند . ضمناً ، ثبت نام و تحويل مدارك مي بايست  ه فقط و صرفاً در محل نمايندگي ها  مجاز سايپا صورت گيرد و از تحويل مدارك به شركتها و موسسات غير مجـاز  خـوددار  گـردد. درصـورت مراجع
 مشتريان به شركتها و موسسات غير مجاز ، كليه مسئوليتها بر عهده شخص مشتر  مي باشد.

 ) تماس حاصل نمايند.   ١٣/٠٨/٩٢مورخ ( ٨٩٤٩٨ل، با مسئولين محترم منطقه خود طبق بخشنامه شمارهنمايندگان محترم ميتوانند در صورت داشتن هرگونه سوا
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