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 رسيده است.

 ماهه پس از تاريخ تحويل خودرو )چك هاي عضو شبكه شتاب(فراهم نمودن چكهاي اقساط با سررسيدهاي يك  -1

 فراهم نمودن مدارك احراز سكونت جهت شماره گذاري -2

مانده رهن ، نبودن در رهن يا  به باال براي بستگان درجه يك و شش دانگ براي شخص ثالثدانگ  سهفراهم نمودن سند مالكيت ) -3

 امن خريدار( جهت خريدار يا ضوام كمتر از تسهيالت شركت باشد

 فراهم نمودن گواهي صحت امضاء خريدار و ضامن وي از دفترخانه رسمي -4

 فراهم نمودن پرينتحساب سه ماه آخر)گردش حساب مشتري بايستي به نسبت خريد كافي باشد( -5

 تكميل فرم استعالم بانك)حساب در گردش باشد و فاقد چك برگشتي باشد( -6

 مدل يا تيپ خودرو پس از واريز وجه و ثبت نام در سيستم مكانيزهعدم امكان تغيير رنگ بدنه/تو دوزي/تغيير  -7

 عدم امكان تغيير محل تحويل خودرو يا آدرس ثبت شده در كاردكس صادره بر اساس درخواست خريد -8

 عدم امكان تغيير نام خريدار و يا صلح به شخص ثالث -9

آسان موتور،اطلس خودروو محور ،جيلران موتورهر خريدار تنها يكبار ميتواند از تسهيالت شركتهاي مجموعه خودرويي) -11

تسهيالت استفاده شده از هر كدام از شركتهاي موصوف ،امكان استفاده مجدد از ويه حساب سماشين(استفاده نمايد و تا پايان ت

 تسهيالت وجود نخواهد داشت.

 مدارك ،فقط يكبار ميتواند از اص ثالثاشخو يا هر خريدار در تكميل پرونده فروش اقساطي خودرو و يا بستگان درجه اول خود -11

)سند ملك و حساب جاري( استفاده نمايد و تا زمان تسويه تسهيالت دريافت شده امكان ارائه مدارك به شركت وجود نخواهد 

 داشت.

 روز قبل از تحويل خودرو به محل ثبت نام تسليم گردد. 15كليه مدارك فوق الذكر ميبايستي  -12

 

 رديف
 

 چك و سندبين خريدار و بستگان درجه يكحالتهاي مختلف 
 

 امكان ثبت نام
 

 توضيحات

 - مجاز سند به نام خريدار و چك به نام خريدار 1

2 
 

 دار و چك به نام شخص ثالثسند به نام خري
 مجاز

تكميل پرسشنامه و امضاي ظهر چك توسط مشتري 

اين فرم براي صادر  6و5و ارائه مدارك بندهاي 

 كننده چك

 تكميل پرسشنامه و امضاي ظهر چك توسط ضامن مجاز و چك به نام خريدار شخص ثالثسند به نام  3

 تكميل پرسشنامه و امضاي ظهر چك توسط ضامن مجاز سند به نام شخص ثالث و چك بنام شخص ثالث 4

 بستگان درجه يك شامل پدر،مادر،فرزند،همسر،خواهر و برادر ميباشد. 

               ،اعم از تضامين و مستندات مربوطه كه در زمان تكميل جيلران موتوراينجانب از تامين شرايط خريد اعتباري مورد نظر شركت 

صرفا قادر به استفاده  اين فرم به اطالع اينجانب رسيده است آگاه و مطلع ميباشم و در صورت عدم احراز و تائيد آن توسط شركت

ديگري را از خود سلب و ساقط درخواست در از شرايط نقدي اين فرم درخواست ميباشم و بدينوسيله حق هرگونه اعتراض و 

 مينمايم.

 

 مهر و امضاء مدير عامليت مجاز/نمايشگاه:                                             امضاء متقاضي خريدار:                                                      

 

 

 فرم اظهارنامه شرايط خريد اعتباري
 

 1از  1شماره صفحه  تاريخ بازنگري: بازنگري: كد مدرك:


