ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﺳﺎﻧـﺪرو ،ﭘﺮاﯾـﺪ و ﺗﯿﺒـﺎ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ!
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ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺳﺎﯾﭙﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در روﻧﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎﻧﻮاده رﻧﻮ ،ﺧﺮﯾﺪاران ﺗﻨﺪر ،۹۰ﭘﺎرس ﺗﻨﺪر ،ﺳﺎﻧﺪرو و
ﺳﺎﻧﺪرو اﺳﺘﭗوی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ،ﭘﺮاﯾﺪ و ﺗﯿﺒﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮدروی ﺧﻮد ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺻﺪور
اﻃﻼﻋﯿﻪای از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎﻧﻮاده رﻧﻮ را
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺧﻮدروی آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺸﺪه ،ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮده و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺘﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ”:
ﺿﻤﻦ ﭘﻮزش از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات
اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت رﻧﻮ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرس ﺧﻮدرو ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺬﮐﻮر در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ از دو

روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ذﯾﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اول ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮدروی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دارﻧﺪ:
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺗﻌﻬﺪات رﻧﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ) X۱۰۰ﺳﺎﯾﭙﺎ  ،۱۳۱ﺳﺎﯾﭙﺎ  (۱۵۱و
) X۲۰۰ﺗﯿﺒﺎ ،ﺗﯿﺒﺎ  ،۲ﺳﺎﯾﻨﺎ( ﺑﺎ ﺳﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۲۷
درﺻﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ذﯾﻞ.
اﻟﻒ -ﺗﻌﻬﺪات اﻧﻮاع ﺳﺎﻧﺪرو و اﺳﺘﭗوی ﺑﻪ دو دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ،ﯾﮏ
دﺳﺘﮕﺎه  X۱۰۰و ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه  X۲۰۰ﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻬﻤﻦ
 ۱۳۹۷ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺼﻮل رﻧﻮی ﻣﺸﺘﺮی و ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ
زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ آذر  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ روز ﺷﺮﮐﺖ.
ب -ﺗﻌﻬﺪات ﺗﻨﺪر و ﭘﺎرس ﺗﻨﺪر ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ) X۱۰۰ﺳﺎﯾﭙﺎ ،۱۳۱
ﺳﺎﯾﭙﺎ  (۱۵۱و ) X۲۰۰ﺗﯿﺒﺎ ،ﺗﯿﺒﺎ  ،۲ﺳﺎﯾﻨﺎ( ﺑﺎ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻬﻤﻦ
 ۱۳۹۷ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺼﻮل رﻧﻮی ﻣﺸﺘﺮی.
اﺟﺮای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اول ﺑﺎ اﻋﻼم ﺟﺰﺋﯿﺎت از اول آذر ﻣﺎه ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دوم ﺟﻬﺖ اﻧﺼﺮاف از ﺧﺮﯾﺪ:
اﻧﺼﺮاف ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ اﺧﺬ  ۳۶درﺻﺪ ﺳﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ از زﻣﺎن وارﯾﺰ وﺟﻪ
اوﻟﯿﻪ در ﺻﻮرت اﻋﻼم اﻧﺼﺮاف ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ۳۰آﺑﺎن ۱۳۹۷
اﻧﺼﺮاف ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ اﺧﺬ  ۳۰درﺻﺪ ﺳﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ از زﻣﺎن وارﯾﺰ وﺟﻪ
اوﻟﯿﻪ در ﺻﻮرت اﻋﻼم اﻧﺼﺮاف از ﺗﺎرﯾﺦ اول آذر ۱۳۹۷
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺎ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت رﻧﻮ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ:
اﻟﻒ -ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮی ﻃﺒﻖ ﻗﺮاراد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ب -ﺳﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۲۷درﺻﺪ ) ۱۵درﺻﺪ
ﺳﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ۱۲ ،درﺻﺪ ﺳﻮد ﺗﺎﺧﯿﺮ( اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ”.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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