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راهنمای خرید اقساطی از

آرادموبایل

با استفاده از کارت خرید پلتفرم لندو
 15میلیون تومان

وام  12ماهه و

 27%سود ساالنه با سفته و  %24سود
ساالنه با چک

پلتفرم لندو چه امکاانیت در اختیار ما میزاره؟
شما میتوانید با استفاده از پلتفرم لندو به دو صورت چک و سفته ثبت
سفارش کنید که درواقع یه کارت اعتباری دراختیارتون قرار میده که

میتوین از هر فروشگاهی که داخل سایت لندو ثبت هست ثبت سفارش

کنید و اقساط رو به لندو پرداخت کنید.

از کجا رشوع کمن؟
ابتدا وارد ساایت لندو مییاین ب د از ثبت نام باید مرهله اعتبارسانیی

رو انیام بدین و وقتی هساااش شااما اعتبار ساانیی شااد میتوین کارت

های خرید آرادموبایل به دو صاورت چک و سافته ثبت سافارش کنین و
ب د از دریافت کد میتوانید از آراد موبایل خرید کنید.

چجوری ابید اعتبار سنجی انجام بدیم؟
ساایت لندو برای دریافت کارت های اعتباری مرهلهی اعتبار سانیی قرار داده که ما براتون تویای
میدیم که به چه صورت است:

مدارک الزم برای ثبت درخواست با سفته
.1

تصویر پیت کارت ملی

 .2تصویر شناسنامه (صفحه اول و صفحه توییحات)

 .3پرینت گردش هساش  3ماه آخر با مهر و امضای ش به (صفحه اول و دو صفحه آخر)

لطفا به نکات زیر توجه کنید:
 .کارت ملی باید جدید باشد یا رسید ت ویض داشته باشد .
 .در هنگام ارساال قرار داد با مامور ارساالض یاروری اسات که اصال تمام مدارکی که تصاویر آن ها را
ارسال کرده اید ض همراه خود داشته باشید.
 .لندو به میزان دو برابر اعتبار شما یمانت سفته دربافت میکند.

مدارک الزم برای ثبت درخواست چک
.1

تصویر پیت روی کارت ملی

 .2تصویر شناسنامه (صفحه اول و صفحه توییحات)

 .3پرینت  3ماهه گردش هساش جاری (هداقل  5صفحه)
 .4پرینت ساه ماه اخیر از هسااش پیاتیبان در صاورت کم بودن مبلد گردش هسااش جاری شاما
(صفحه اول و دو صفحه آخر)

لطفا به نکات زیر توجه کنید
 .کارت ملی باید جدید باشد و یا رسید ت ویض داشته باشد.
 .چک باید صیادی و به نام شما باشد.
 .مبلد چک باید  120درصد اصل و فرع مبلد وام باشد.
 .اگر وام م وقه و یا چک برگیتی داشته باشیدض درخواست شما در اعتبار سنیی لغو خواهد شد.
 .هزینه اعتبار سنیی  10.000تومان میاشد که بر عهده شماست.
 .در صااورت اسااتفاده از چک برای یاامانتض الزم اساات که تصااویر چک را د رپروفایل کاربری خود
بارگذاری کرده و اصل آن را نیز همراه با قرار داد امضا شده به مامور لندو تحویل دهید .

مزایای استفاده ازکارت لندو ؟
بدون پیشپرداخت
بدون نیاز به رسوب پول
کسب امتیاز وام ( خیلی سریع! )

چند میلیون تومان میتومن وام بگیرم؟
تا  15میلیون تومان بسته به امتیازی که از لندو کسب کرده اید میتوانید

وام بگیرید.

چند روز طول میکشه؟
بین 7تا  15روز کاری زمان نیاز هست تا کد لندو شما ف ال شود و از وام
خود استفاده کنید.

به چه تعداد ضامن نیاز است؟
برای استفاده از وام لندو شما نیازی به یامن نداری و یمانت شما

توسط چک و سفته انیام مییود.

سود وام به چه صورت است؟
اگه باچک درخواست بدین سود  24درصد محاسبه مییود و سفته 27

درصد محاسبه خواهد شد.

اقساطش چطوریه؟ ماهی چقدر ابید قسط بدیم؟ و روی مقدار وایم که

من میخوام چقدر سود میاد؟ و...؟

شما میتوانین وارد صفحه آرادلند شوید و از محاسبهگر آن استفاده

کنید.استفاده از تسهیالت کارت خرید لندو کاالهای دیجیتال و لوازم
خانگی را تا  15میلییون تومان به صورت اقساط از آراد موبایل تهیه

کنین.

هنوز اهبام و یا سوایل دارید؟
www.aradland.com
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