ش کرت تجارت الکترونیک خوردو اتبان اتخت

شماره :

فرم تشکیل پرونده و تسهیالت اقساطی خرید کاال و خدمات

تاریخ :

درخواست خرید و تشکیل پرونده

خواهشمند است وجه یکدستگاه  ............................................................................مدل  ...................................................به تعداد  ...................گارانتی
 ........................................رنگ کاال  .................................که از شرکت  /فروشگاه  .......................................................طی فاکتور  ....................بنام اینجانب
صادر و تخصیص داده شده به ایشان پرداخت و طی  ...................قسط به همراه کارمزد تشکیل پرونده و سود دوره تقسیط از اینجانب دریافت نمایید .

گارانتی

مشخصات کاال و

 : 1شرکت در قبال فروش کلیه کاال هایی که فاقد گارانتی می باشد هیچ گونه مسئولیت وتعهدی ندارد و در صورت بروز هر گونه مشکل مسئولیت به عهد
خریدار می باشد .
 :2برای کاالهای دارای گارانتی خدمات مربوطه به عهده شرکت گارانتی دهنده می باشد .

پرداخت

شرایط اقساط پرداختی ( ریال )
قیمت کاال :
نام و نام خانوادگی :
کد ملی :

پیش پرداخت :

تعداد قسط :
شماره پرسنلی :
نام شرکت :

مشخصات خریدار

آدرس منزل :

مبلغ قسط :

پست سازمانی :
شماره تماس داخلی :
شماره تماس همراه :

اینجانب  ......................................................متقاضی خرید کاال به شرح فوق بوده و به شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت وکالت می دهم در صورت عدم تامین اقساط  ،کلیه اقساط
معوقه و خسارات مربوطه را از حقوق و سنوات اینجانب نزد شرکت محل خدمت و یا موجودی سرمایه گذاریم نزد شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا تامین نماید و هرگونه عذری را
از این بابت از خود سلب می نمایم بدیهست شرکت سایپا میتواند جهت کسر اقساط کاال و خدمات خریداری شده توسط اینجانب از حقوق ماهیانه و حق سنوات بنده بنا به اعالم شرکت
تاخت اقدام نماید و حق هرگونه اعتراض و طرح ادعا در این خصوص را از خود سلب وساقط می نمایم .
ضما مالک تعیین میزان و نحوه اقساط ماهیانه اعالم شرکت تاخت بوده و شرکت سایپا مسئولیتی دراین رابط نخواهد داشت.
تاریخ  /امضاء

واحد اعتبارسنجی

اینجانب  ...............................................به نمایندگی از طرف شرکت تابان تاخت موارد فرم درخواست فوق و مدارک پیوست را مورد اعتبار سنجی قرارداده و
تایید می نمایم.

تاریخ  /امضاء

تحویل گیرنده

کاالی فوق با مشخصات درج شده توسط اینجانب  ......................................................به صورت صحیح و سالم دریافت شد .
تاریخ  /امضاء

