آراد
مرکز خرید اقساطی کال

راهنمای خرید اقساطی از آراد موبایل
با استفاده از کارت خرید بانک گردشگری
 30میلیون

تومان وام

 18%سود ساالنه بانکی.

 24ماهه

کارت خرید بانک گردشگری در واقع نوعی وام هست که تا  30میلیون

تومان به شما اعتبار خرید میدهد و شما میتوانید تا سقف  30میلیون تومان

از آراد موبایل خرید انجام بدهید.

از کجا رشوع کمن؟
به نزدیکترین شعبه بانک گردشگری مراجعه کنید و از متصدی بانک بپرسید

برای دریافت کارت اعتباری خرید بانک گردشگری چه مدارکی مورد نیاز

است .مدارک را تهیه کرده و پس از افتتاح حساب اقدام به کسب وام

نمایید.

این کارت خرید اعتباری آیا نیاز به کسب امتیاز و سرپده
گذاری برای کسب امتیاز دارد؟
برای کسب امتیاز وام نیازی به هیچگونه سپرده گذاری طوالنی مدتی ندارید

و نهایتا ظرف  10روز کاری میتوانید این وام را دریافت کنید.

آیا میتونیم از این وام فقط یک قمسیت را که نیاز داریم
استفاده کنیم مثال اب این وام یک کالی  10میلیون توماین
بخریم و از مابیق آن استفاده نکنیم؟
بله .شما به اندازه ای که نیاز دارید میتوانید از این وام استفاده کنید و به

همان اندازه هم قسط میدهید و به اندازه ای که استفاده کرده اید از این
وام برای شما سود محاسبه میشود.

همچنین از مابقی وام میتوانید استفاده کنید و کاالهای دیگه ای که نیاز

دارید از آراد موبایل خرید کنید.

به ضامن هم نیاز دارد این کارت اعتباری؟
برای گرفتن  30میلیون تومان وام نیاز به یک ضامن دارید ضامن هم باید
حقوق بگیر دارای گواهی کسر از حقوق باشد.

چقدر سود میاد روی  30میلیون وام؟
 18درصد سود ساالنه بانکی برای شما محاسبه میشه .یعنی اگه  30میلیون

تومان  24ماهه وام بگیرید بعد از  24ماه باید  35.625.000تومان پس

بدهید.

چه کالهایی را میتوامن خرید کمن اب این وام؟
با این کارت خرید میتوانید هر آنچه که در آراد موبایل موجود است را خرید
کنید .انواع گوشی موبایل/تبلت/لپ تاپ/جانبی موبایل و لپ تاپ /لوازم

خانگی و . . .

حمتا نیاز هست که برای کسب وام به هتران بیاییم؟
خیر نیازی به این کار نیست .میتوانید از تمامی شعب بانک گردشگری در

سراسر ایران این وام را دریافت کنید.

برای خرید از آراد موابیل نیاز هست که به دفرت آراد موابیل در
هتران مراجعه کنیم؟
خیر نیازی به این کار نیست .هر جای ایران که هستید میتوانید از طریق

وبسایت آراد موبایل خرید خود را انجام دهید و از وام مورد نظر استفاده

کنید.

www.aradmobile.com

یک کال را انتخاب کرده ام به قیمت  10میلیون تومان از کجا
بفهمم ماهیانه چقدر ابید قسط بدهم ؟
برای محاسبه تعداد اقساط و مقدار قسطی که باید ماهیانه پرداخت کنید
حتما از محاسبه گری که در سایت  www.aradland.comوجود دارد
استفاده کنید.

هنوز اهبام و یا سوایل دارید؟

www.aradland.com

021-62781

