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فائنانسنگ کا انکشاف  -پرانی کار کی فروخت
_____________________________________________________________________________

[الئسنس دار کا نام]
▪
_____________________________________

________________________________

[الئسنس دار کا پتہ] ▪ [شہر ،ریاست ،زپ کوڈ]

تاریخ

________________________

خریدار
(نام اور پتہ)

________________________

 DCAکا الئسنس نمبر ____________
___________________________
[الئسنس دار کا فون نمبر]
___________________________
[الئسنس دار کی ویب سائٹ]

آٹوموبائل کا سال

___________________

ساخت اور ماڈل

___________________

گاڑی کا شناختی نمبر ()VIN

________________________
________________________
شریک خریدار
(نام اور پتہ)

منتخبہ فائنانس کمپنی

___________________
___________________

________________________
________________________
________________________

فروخت کی شرائط

فائنانسنگ کی شرائط

آٹو موبائل کی نقد قیمت بغیر اضافی
مصنوعات اور خدمات کے

فائنانسنگ چارجز کے بعد کل قیمت فروخت
بغیر اضافی مصنوعات اور خدمات کے

سیلز ٹیکس صرف آٹو موبائل کے لیے

پیش ادائیگی (اگر قابل اطالق ہو)

ٹریڈ-ان کی رقم (اگر قابل اطالق ہو)

ادائیگیوں کی تعداد

تخمینی کل رجسٹریشن اور دیگر فیس

معاہدہ کے ساالنہ فیصد کی شرح
)*(Annual Percentage Rate, APR

کل نقد قیمت بغیر اضافی مصنوعات اور
خدمات کے

ایک ہی جیسی شرائط ،ادائیگیوں کی تعداد،
کفالت ،اور پیش ادائیگی والے قرضے کے لیے
کسی فائنانسنگ کمپنی کے ذریعہ خریدار کو
پیش کردہ کم ترین *APR
ماہانہ ادائیگی بغیر اضافی مصنوعات اور
خدمات کے

* APRایک ساالنہ شرح سے کریڈٹ کی الگت ہوتی ہے۔  APRمیں فائنانس کرنے والے ادارے کے ذریعہ ڈیلر کو پیش کردہ شرح شامل ہوتی ہے۔ یہ شرح درج
ذیل سے متاثر ہوتی ہے :آپ کا کریڈٹ اسکور ،کریڈٹ کی رقم ،آپ کی پیش ادائیگی کی رقم اور قرض کی مدت۔ آپ ڈیلر کی جانب سے فائنانسنگ کو قبول کرنے
کے پابند نہیں ہیں۔ اگر آپ ایسا کرنے کا انتخاب کرتے ہیں تو  APRکے حساب میں فائنانسنگ کا انتظام کرنے والے ڈیلر کی فیس شامل ہو سکتی ہے۔

مزید >

اضافی مصنوعات یا خدمات
منتخب کردہ اضافی مصنوعات یا خدمات

(اگر کسی بھی اضافی مصنوعات یا خدمات کو منتخب
نہیں کیا جاتا ہے تو ،نیچے 'ناقابل اطالق' لکھیں۔)

قابل اطالق سیلز
ٹیکس کے ساتھ
اضافی مصنوعات
کی نقد قیمت

منتخب کردہ اضافی مصنوعات
منتخب کردہ اضافی مصنوعات
اور فائنانسنگ چارجز کے ساتھ اور فائنانسنگ چارجز کے ساتھ
کل قیمت فروخت*
ماہانہ ادائیگی*

تمام منتخب کردہ اضافی مصنوعات اور فائنانسنگ چارجز
کے ساتھ کل قیمت فروخت*
*اس میں پیش ادائیگی اور ٹریڈ-ان کی رقم ،اگر قابل اطالق ہو؛ سیلز ٹیکس ،تخمینی رجسٹریشن؛ اور دیگر فیس شامل ہے۔

معاہدے کے اسائنمنٹ کا انکشاف :اگر آپ ڈیلر کے انتظام کردہ فائنانسنگ کو قبول کرتے ہیں تو آپ کو الزما ڈیلر کے ساتھ ریٹیل انسٹالمنٹ
کانٹریکٹ نامی فائنانسنگ کے ایک معاہدے پر دستخط کرنے ہوں گے۔ معاہدے پر آپ کے دستخط کرنے کے بعد ،ڈیلر اس معاہدہ کو دوسرے فریق
کو منتقل کر سکتا ہے۔ اس فریق کو معاہدے کے تحت آپ سے ادائیگیاں موصول کرنے کا حق ہے۔ کسی بھی ابتدائی منتقلی کے بارے میں ڈیلر پر
آپ کو اور اس فریق کو جس کا آپ پر بقایا ہے ابتدائی منتقلی عمل میں آنے کے فورا بعد مطلع کرنا الزم ہے۔
دستخط کرکے ،آپ صرف یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ فارم موصول ہو گیا ہے۔ یہ فارم صرف معلومات اور حوالہ کے مقاصد کے لیے ہے۔
آپ آٹوموبائل کی خریداری یا فائنانسنگ کو اس وجہ سے قبول نہیں کر رہے ہیں کہ آپ نے اس فارم پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہ فارم ریٹیل انسٹالمنٹ
کانٹریکٹ کو منسوخ نہیں کرتا ہے یا اس میں ترمیم نہیں کرتا ہے ،جو کہ آپ کی گاڑی کی خریداری کو کنٹرول کرتا ہے۔

وصولی کی تصدیق کریں
______________________________________________
خریدار کے دستخط

______________________________________________
تاریخ

______________________________________________
شریک خریدار کے دستخط

______________________________________________
تاریخ

