ﺣ
ﺠﻢ ﻣﻮ
ﻣﺪل

][cc
ﺗﻮر

ﻣﻮﺗﻮ
][hp
ر

ﮔﯿﺮ
ﺑﮑﺲ

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

ﭘﺮداﺧﺖ اول

2017
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190

اﺳﭙﻮرت

دوره

ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺮخ ﺗﺴﻬﯿﻼت

ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺴﻂ
ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

ﻫﺪﯾﻪ وﯾﮋه

اﻗﺴﺎﻃﯽ

Sport

ﭘﺮداﺧﺖ دوم

)در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم( )ﺑﻌﺪ از ارﺳﺎل دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ( ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻬﯿﻼت

ﻧﻘﺪی

ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو
)ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻄﻌﯽ(

اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ X-tronic

ﻓﺮوش ﻧﻘﺪی و اﻗﺴﺎﻃﯽ

)اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ  ٩٦/١١/٠٤ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ(.
JNA-9611-25

ﻗﺪرت

ﺗﺤﻮﯾﻞ
 ٥روزه و
 ٣٠روزه

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش ﻧﻘﺪی و اﻗﺴﺎﻃﯽ اﻧﻮاع ﻣﺪل ﻫﺎی ﻧﯿﺴﺎن ﺟﻮک ) ﺗﺤﻮﯾﻞ  ٥و  ٣٠روزه (

روش
ﭘﺮداﺧﺖ

ﻣﻮﻋﺪ
ﺗﺤﻮﯾﻞ

 ۵روزه
 ۳۰روزه

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

) ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺻﻠﺢ (

ﺳﺮوﯾﺲ اوﻟﯿﻪ و ادواری راﯾﮕﺎن در ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺗﺎ  ۲۰ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﯾﺎ  ۱۸ﻣﺎه )ﻫﺮﮐﺪام زودﺗﺮ ﻓﺮا ﺑﺮﺳﺪ(.

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

 ۶ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺪون ﺑﻬﺮه ۱۹,۱۶۷,۰۰۰

 ۵روزه

 ۶ﭼﮏ  ۱ﻣﺎﻫﻪ
 ۳ﭼﮏ  ۲ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﮏ اول  ۴۵روزه

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

 ۱۲ﻣﺎﻫﻪ

٪ ۱۵

۱۰,۳۸۰,۰۰۰

 ۵روزه

 ۱۲ﭼﮏ  ۱ﻣﺎﻫﻪ
 ۶ﭼﮏ  ۲ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﮏ اول  ۴۵روزه

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

 ۱۲ﻣﺎﻫﻪ

٪ ۱۵

 ۱۲ﭼﮏ  ۱ﻣﺎﻫﻪ
 ۳۰روزه
 ۶ﭼﮏ  ۲ﻣﺎﻫﻪ
۱۰,۳۸۰,۰۰۰
) ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺻﻠﺢ ( ﭼﮏ اول  ۴۵روزه

۵۸,۰۰۰,۰۰۰
ﻫﺪﯾﻪ وﯾﮋه

۵۷,۰۰۰,۰۰۰

ﺳﺮوﯾﺲ اوﻟﯿﻪ و ادواری راﯾﮕﺎن در ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺗﺎ  ۲۰ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﯾﺎ  ۱۸ﻣﺎه )ﻫﺮﮐﺪام زودﺗﺮ ﻓﺮا ﺑﺮﺳﺪ(.

ﺟﻬﺎنﻧﻮﯾﻦآرﯾﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺴﺎن در اﯾﺮان
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ نﺎﻣﻮﺗ اﺳﺖ.
ﻓﺮوش ﻫﺎی  ۳۰روزه ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺻﻠﺢ ﻣﻄﺎﺑﻖ روﯾﻪ ﻫﺎی ﺟﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮده و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ،ﻣﺸﻤﻮل ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.

ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ در ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﻗﺮارداد ،ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﮐﺰی  :ﺗﻬﺮان – اﺗﻮﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻟﺸﮕﺮی)ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص( ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  ، ١٤ﺑﻠﻮار اﯾﺮان ﺧﻮدرو)رو ﺑﻪ ﺟﻨﻮب( ،ﺧﯿﺎﺑﺎن زاﻣﯿﺎد ،ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎن ﻧﻮﯾﻦ آرﯾﺎ

اﻣﯿﺮﺣﺴﻦ اﻣﯿﺮی
ﻣﻌﺎون ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش
ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

۰۲۱ - ۸۹۰۹
jna-nissan.ir

ﺣ
ﺠﻢ ﻣﻮ
ﻣﺪل

][cc
ﺗﻮر

ﻣﻮﺗﻮ
][hp
ر

ﮔﯿﺮ

ﭘﺮداﺧﺖ اول

ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو
)ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻄﻌﯽ(

اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ X-tronic

اﻗﺴﺎﻃﯽ

۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰

Platinum

ﭘﻼﺗﯿﻨﯿﻮم

اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ X-tronic

اﺳﮑﺎی ﭘﮏ

اﻗﺴﺎﻃﯽ

Sky Pack

ﻧﻘﺪی

2017

1.6

۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰

دوره

ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺮخ ﺗﺴﻬﯿﻼت

ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺴﻂ
ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ

۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۹۲,۰۰۰,۰۰۰

 ۳۰روزه

۹۲,۰۰۰,۰۰۰

) ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺻﻠﺢ (

۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۲,۰۰۰,۰۰۰

 ۶ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺪون ﺑﻬﺮه ۱۳,۳۳۴,۰۰۰

 ۵روزه

۸۰,۰۰۰,۰۰۰

 ۱۲ﻣﺎﻫﻪ

٪ ۱۵

۷,۲۲۱,۰۰۰

 ۵روزه

۸۰,۰۰۰,۰۰۰

 ۱۲ﻣﺎﻫﻪ

٪ ۱۵

۷,۲۲۱,۰۰۰

 ۳۰روزه

) ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺻﻠﺢ (

 ۶ﭼﮏ  ۱ﻣﺎﻫﻪ
 ۳ﭼﮏ  ۲ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﮏ اول  ۴۵روزه
 ۱۲ﭼﮏ  ۱ﻣﺎﻫﻪ
 ۶ﭼﮏ  ۲ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﮏ اول  ۴۵روزه

ﺳﺮوﯾﺲ اوﻟﯿﻪ و ادواری راﯾﮕﺎن در ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺗﺎ  ۲۰ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﯾﺎ  ۱۸ﻣﺎه )ﻫﺮﮐﺪام زودﺗﺮ ﻓﺮا ﺑﺮﺳﺪ(.

۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۸۶,۰۰۰,۰۰۰

 ۵روزه
 ۳۰روزه

۸۶,۰۰۰,۰۰۰

) ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺻﻠﺢ (

۹۲,۰۰۰,۰۰۰

۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۶,۰۰۰,۰۰۰

ﻫﺪﯾﻪ وﯾﮋه

ﻣﻮﻋﺪ
ﺗﺤﻮﯾﻞ

روش
ﭘﺮداﺧﺖ

 ۵روزه

۸۰,۰۰۰,۰۰۰

ﻫﺪﯾﻪ وﯾﮋه

117

ﭘﺮداﺧﺖ دوم

)در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم( )ﺑﻌﺪ از ارﺳﺎل دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ( ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻬﯿﻼت

ﻧﻘﺪی

2017

1.6

117

ﺑﮑﺲ

ﻓﺮوش ﻧﻘﺪی و اﻗﺴﺎﻃﯽ

)اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ  ٩٦/١١/٠٤ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ(.
JNA-9611-25

ﻗﺪرت

ﺗﺤﻮﯾﻞ
 ٥روزه و
 ٣٠روزه

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش ﻧﻘﺪی و اﻗﺴﺎﻃﯽ اﻧﻮاع ﻣﺪل ﻫﺎی ﻧﯿﺴﺎن ﺟﻮک ) ﺗﺤﻮﯾﻞ  ٥و  ٣٠روزه (

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

 ۶ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺪون ﺑﻬﺮه ۱۳,۳۳۴,۰۰۰

 ۵روزه

۸۰,۰۰۰,۰۰۰

 ۱۲ﻣﺎﻫﻪ

٪ ۱۵

۷,۲۲۱,۰۰۰

 ۵روزه

۸۰,۰۰۰,۰۰۰

 ۱۲ﻣﺎﻫﻪ

٪ ۱۵

۷,۲۲۱,۰۰۰

 ۳۰روزه

) ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺻﻠﺢ (

 ۶ﭼﮏ  ۱ﻣﺎﻫﻪ
 ۳ﭼﮏ  ۲ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﮏ اول  ۴۵روزه
 ۱۲ﭼﮏ  ۱ﻣﺎﻫﻪ
 ۶ﭼﮏ  ۲ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﮏ اول  ۴۵روزه

ﺳﺮوﯾﺲ اوﻟﯿﻪ و ادواری راﯾﮕﺎن در ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺗﺎ  ۲۰ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﯾﺎ  ۱۸ﻣﺎه )ﻫﺮﮐﺪام زودﺗﺮ ﻓﺮا ﺑﺮﺳﺪ(.

ﺟﻬﺎنﻧﻮﯾﻦآرﯾﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺴﺎن در اﯾﺮان

ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ نﺎﻣﻮﺗ اﺳﺖ.
ﻓﺮوش ﻫﺎی  ۳۰روزه ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺻﻠﺢ ﻣﻄﺎﺑﻖ روﯾﻪ ﻫﺎی ﺟﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮده و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ،ﻣﺸﻤﻮل ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.

ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ در ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﻗﺮارداد ،ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﮐﺰی  :ﺗﻬﺮان – اﺗﻮﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻟﺸﮕﺮی)ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص( ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  ، ١٤ﺑﻠﻮار اﯾﺮان ﺧﻮدرو)رو ﺑﻪ ﺟﻨﻮب( ،ﺧﯿﺎﺑﺎن زاﻣﯿﺎد ،ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎن ﻧﻮﯾﻦ آرﯾﺎ

ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

۰۲۱ - ۸۹۰۹
jna-nissan.ir

راﻫﻨﻤﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﻧﻘﺪی:
ﮐﭙﯽ ﺻﻔﺤﻪ اول و ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﺮﯾﺪار.
ﮐﭙﯽ ﭘﺸﺖ و روی ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﺧﺮﯾﺪار.
وارﯾﺰ ﻣﺒﻠﻎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻃﺒﻖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮوش روز ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎن ﻧﻮﯾﻦ آرﯾﺎ.
ﻣﺪرک اﺣﺮاز ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﯿﺶ آب  ،ﺑﺮق ﯾﺎ ﮔﺎز و ﺳﻨﺪ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﯾﺎ اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ) ﻣﺤﻀﺮی ( ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺮﯾﺪار ﯾﺎ ﭘﺪر  ،ﻣﺎدر  ،ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ
ﺑﺮای اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺘﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﯾﺎ اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ) ﻣﺤﻀﺮی ( ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری  /اﻗﺴﺎﻃﯽ ) ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪارک ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻘﺪی ( :

دﺳﺘﻪ ﭼﮏ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺮﯾﺪار ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﭼﮏ ﻫﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﭼﮏ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻬﯿﻼت ) ﺷﻤﺎره ﭼﮏ ﻫﺎ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ (
ﭘﺮﯾﻨﺖ  ٣ﻣﺎﻫﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺮدش ﺣﺴﺎب ﺟﺎری دﺳﺘﻪ ﭼﮏ ﺧﺮﯾﺪار  ،ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ) در ﺻﻮرت ﮐﻢ ﺑﻮدن ﮔﺮدش  ٣ﻣﺎﻫﻪ ,ﮔﺮدش ﺣﺴﺎب  ۶ﻣﺎﻫﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد (

ﺗﺒﺼﺮه  :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺮﯾﺪار دارای ﭼﮏ ﺷﺨﺼﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﭼﮏ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﭼﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ) ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮐﭙﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ  ،ﮐﺎرت ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﯾﺎ ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ (
از ﮐﺴﺒﻪ دارای ﺟﻮاز ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ) ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮐﭙﯽ ﺟﻮاز ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ (
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق را دارا ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﻣﺪارک زﯾﺮ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ:
ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺣﺴﺎب ﺟﺎری ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﭼﮏ )  ٣٠ﮔﺮدش آﺧﺮ (
ﮔﻮاﻫﯽ اﻣﻀﺎء ﻣﺤﻀﺮی ﺧﺮﯾﺪار و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﭼﮏ.
ﮐﭙﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ) ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ( و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﺧﺮﯾﺪار و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﭼﮏ.
ﻗﺒﺾ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﭼﮏ.
در ﺻﻮرت اراﺋﻪ ﭼﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ,ﺧﺮﯾﺪار ﭘﺸﺖ ﭼﮏ را دو اﻣﻀﺎء ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﻮاﻫﯽ اﻣﻀﺎء ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﭼﮏ و ﮔﻮاﻫﯽ اﻣﻀﺎء ﺧﻮد ) ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺻﺎدر ﻣﯿﮕﺮدد ( ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ:

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺮﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرﺗﺨﻮان ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ  ،وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ اراﺋﻪ ﭼﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺮﯾﺪ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎن ﻧﻮﯾﻦ آرﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﻬﺮان :ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﻣﻬﺮﮔﺴﺘﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﮐﺰی – ۸۰۳۷۲۴۷۴۸ :ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎ  - IR ۸۷۰ - ۱۶۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ٠۸۰۳۷۲۴۷۴۸ﺑﻨﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎن ﻧﻮﯾﻦ آرﯾﺎ

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن :ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﯿﺪان وﻟﯿﻌﺼﺮ - ١٧٨٣٠٢٠٣٧٠٠١ :ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎ - IR ۰۳۰۱۵ ۰۰۰۰ ۰۰۰ ۱۷۸۳۰ ۲۰۳۷ ۰۰۱ﺑﻨﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎن ﻧﻮﯾﻦ آرﯾﺎ
ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺗﻬﺮان در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﻣﯿﺜﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﭘﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش اﯾﮑﺲﺗﺮﯾﻞ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺟﻬﺎن ﻧﻮﯾﻦ آرﯾﺎ ﺑﻪ آدرس  www.jna-nissan.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﮐﺰی  :ﺗﻬﺮان – اﺗﻮﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻟﺸﮕﺮی)ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص( ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  ، ١٤ﺑﻠﻮار اﯾﺮان ﺧﻮدرو)رو ﺑﻪ ﺟﻨﻮب( ،ﺧﯿﺎﺑﺎن زاﻣﯿﺎد ،ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎن ﻧﻮﯾﻦ آرﯾﺎ

اﻣﯿﺮﺣﺴﻦ اﻣﯿﺮی
ﻣﻌﺎون ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش
ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
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