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Mô t?
?? mua xe t?i tr? góp giá r? quý khách hãy liên h? công ty chúng tôi, giá xe t?i iz65 tr? góp t?i công ty t?t nh?t, lãi su?t th?p, ?u ?ãi và
khuy?n mãi nhi?u. xe luôn có s?n giao ngay, ??y ?? các lo?i thùng t? nhà máy ?ô Thành phân ph?i.
Công ty h? tr? quý khách hàng mua xe t?i tr? góp, không ch? riêng s?n ph?m xe t?i iz65 mà ??i v?i t?t c? s?n ph?m ?ang bán t?i xe t?i hyundai
HD, ch??ng trình "mua xe t?i tr? góp" t?i TPHCM c?ng nh? các t?nh vùng lân c?n, quý khách hàng ch? c?n g?i ?i?n cho chúng tôi, m?i vi?c t?
v?n báo giá, th? t?c ??u có chúng tôi lo nhanh g?n, ??m b?o hài lòng cho quý khách hàng.

1 / 3

Giá xe t?i ?ô Thành IZ65 tr? góp lãi su?t th?p

1. Mua xe t?i IZ65 tr? góp phù h?p v?i ??i t??ng nào?
- Doanh nghi?p: Nh?ng ng??i có kh? n?ng s? d?ng ti?n ?? kinh doanh sinh l?i nhi?u h?n là t? l? lãi su?t ti?n cho vay c?a ngân hàng.
-Cá nhân: Nh?ng ng??i r?t c?n s? d?ng xe, s? có ?? ti?n mua xe trong m?t t??ng lai g?n nh?ng hi?n t?i ch?a t?p trung ?? ti?n ?? mua xe tr?
th?ng.
2. Th? t?c mua xe t?i IZ65 tr? góp t?i TPHCM
a)??i v?i cá nhân mua xe t?i IZ65 tr? góp
- Ch?ng minh th? nhân dân.
- H? kh?u.
- ??n xin vay v?n Ngân hàng và ph??ng án tr? lãi ( theo m?u c?a Ngân hàng).
- Ngoài ra tùy tr??ng h?p c? th?, khách hàng có th? c?n chu?n b? thêm m?t s? gi?y t? khác liên quan ( Ch?ng minh thu nh?p, nhà c?a, ??t ?ai,
…).
b)??i v?i công ty ho?c doanh nghi?p mua xe t?i IZ65 tr? góp
- Gi?y phép thành l?p.
- Gi?y phép ??ng ký kinh doanh.
- ??n xin vay v?n Ngân hàng và ph??ng án tr? lãi ( theo m?u c?a Ngân hàng).
- Ngoài ra tu? tr??ng h?p c? th?, khách hàng có th? c?n chu?n b? thêm m?t s? gi?y t? khác liên quan (Báo cáo thu? 2 n?m g?n nh?t, Báo cáo tài
chính 01 n?m g?n nh?t, Gi?y s? h?u c? s? v?t ch?t…).
3. Hình th?c mua xe t?i IZ65 tr? góp t?i TPHCM
a) Vay qua ngân hàng
- M?c tài tr? thông th??ng 30% – 70% trên tài s?n th? ch?p là chính chi?c xe, 100% trên tài s?n th? ch?p là ??t ho?c nhà.
- Th?i gian vay t? 2 – 5 n?m.
- Lãi su?t tùy th?i ?i?m, theo tiêu chu?n lãi su?t ngân hàng hi?n hành.
- Th?i gian th?m ??nh h? s? : 2 – 3 ngày.
- Trong quá trình tr? góp, n?u khách hàng có ?i?u ki?n có th? thanh toán nhanh s? n? vay, rút ng?n th?i gian tr? n? vay.
b) Vay qua công ty cho thuê tài chính
- M?c tài tr? t?i ?a 80% trên tài s?n th? ch?p.
- Th?i gian t?i ?a 05 n?m.
- Lãi su?t tùy th?i ?i?m.
- Th?i gian th?m ??nh h? s? sau khi nh?n ??y ??: 2 – 3 ngày.
- Công ty cho thuê tài chính ??ng tên ch? xe, sau khi khách tr? h?t n?, công ty s? sang tên l?i cho khách hàng.
4. Quy trình mua xe t?i IZ65 tr? góp t?i TPHCM
- Khách hàng chu?n b? ??y ?? h? s? theo h??ng d?n c?a nhân viên tín d?ng.
- Nhân viên th?m ??nh ??n t?n n?i ?? th?m ??nh và l?y h? s?.
- Sau khi có thông báo tài tr? b?ng v?n b?n t? Ngân hàng, Bên bán ti?n hành làm xe và gi?y t? xe cho khách hàng.
- Khi xe ra bi?n s? xe và có gi?y h?n, khách hàng lên ngân hàng ký h?p ??ng tín d?ng gi?i ngân.
- Khi ti?n chuy?n kho?n c?a ngân hàng vào tài kho?n c?a Bên Bán, khách hàng mang CMND và gi?y gi?i thi?u t?i Bên bán ?? nh?n xe.
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- Khi có gi?y ??ng ký xe, Ngân hàng s? ?i ??ng ký và sao y cho khách hàng m?t b?n ?? s? d?ng. Riêng công ty cho thuê tài chính giao cà v?t
b?n chính cho khách hàng s? d?ng.
Nh?ng ?i?u c?n bi?t khi mua xe t?i IZ65 tr? góp t?i TPHCM
1. V?n ?? lãi su?t
Khi ?ã l?a ch?n hình th?c vay tr? góp, ti?p theo b?n hãy tính toán th?t k? các v?n ?? lãi su?t, không nên ký h?p ??ng khi ch?a rõ b?t k? ?i?u
kho?n nào. Ngoài ra, hãy l?a ch?n các ??i lý uy tín ?? ??m b?o nh?ng tr??ng h?p r?i ro.
Bên c?nh ?ó, hãy nghiên c?u lo?i xe t?i mình c?n th?t k? tr??c khi quy?t ??nh ch?n mua xe t?i tr? góp. Tùy theo nhu c?u v?n t?i ?? ch?n l?a các
dòng t?i v?i tr?ng l??ng phù h?p, vì t?i tr?ng c?ng liên quan ??n giá xe và s? ti?n có thay vay tr? góp.
2. Ch?n ??i lý bán xe t?i uy tín
Vi?c l?a ch?n??i lý xe t?i uy tín (xe tai hyundai hd) s? giúp b?n yên tâm h?n v? ch?t l??ng xe ??ng th?i cung c?p nhi?u chính sách tr? góp ?u
?ãi, h?p d?n. ?? xác ??nh ???c ??i lý bán xe t?i tr? góp uy tín b?n c?n xem xét các l?i ích b?n nh?n ???c qua chính sách tr? góp nh?:
Ch?t l??ng c?a xe t?i (v?n ?? ??u tiên c?n quan tâm)
Hình th?c tr? góp
Lãi su?t tr?
Các ?u ?ãi ?i kèm (mi?n các lo?i phí, lãi su?t c?nh tranh, m?c vay cao, th?i gian tr? kéo dài…)

Nh?n xét
Ch? nh?t, 22 Tháng 7 2018
giá xe t?i 2.5 t?n quá h?p d?n, giá t?t, ch?t l??ng xe t?i hyundai b?n b? ti?t ki?m nhiên li?u, ??ng c? m?nh m?.
Nguy?n Hoàng
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