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قسطی لند

متقاضیبرایمجموعهاینهمچنینمیگیردقرارکاروکسبایحرفههایآموزشموردمتقاضیمجموعهایندر
قاضیمتومینمایدتسهیالتواقساطیفروشکاروکسباندازیراهجهتالزممجوزهایاخذوبرندثبتبهاقدام
درمایندهنجذببهاقدامونمودهفعالیتبهاقدامخودشخصیبرندبامیتواندکاروکسبهایدورهگذراندنازپس

نمایددریافتنمایندگیحقونمایدکشورسراسر

ندسخودرو،بیمه،خدماتخانگی،لوازمجواهرات،و،طالکشاورزیپزشکی،هایحوزهتمامیدرلندقسطیمجموعه
.میکندفراهمتسهیالت...ودفاترتجهیزکار،وکسباندازیراهملکی،

.استنمودهجدیدنمایندهجذببهاقدامکشورسراسردرفعالنماینده50ازبیشبالندقسطیمجموعه
نمودهمعججایکرامحترمهموطنانحالرفاهجهتاقساطیتسهیالتهایطرحبیشترینمیکنیماعالمافتخاربا

.ایمنمودهپرداختموفقیتباراتسهیالتووامفقره900ازبیش1400سالدروایم



محترمنمایندهبهرسمیفعالیتپروانهاعطای-1

رایگانکامالصورتبهکارکسبایحرفههایآموزش-2

گرمحاسبهوسنجیبارانبارداری،اعت،حسابداری،پروندهپیگیریورسیدگی،ثبتجملهازفراوانامکاناتباسنجیاعتباروپروندهثبتپنل-3

شاناختیاردرمحترمنمایندگانجهتدرآمدیثبتوکارمراحلجهتسازیشفافهمچنینوکارانجامسهولتجهتهاپورسانتواقساط

.میگیردقرار

.محترممشتریانبهوامارائهیامشتریبرایکاالخریدانجامسهولتجهتنمایندهبهمخصوصکارتخواندستگاهارائه-4

.مشتریخریدوپرداختشفافیتجهتاعتباریکارتطریقازتسهیالتووامپرداخت-5

ITواحدتوسطپشتیبانیباشدهمشتریجذبوفروشافزایشجهتمحترمنمایندهنامبهالزممجوزاتبافروشگاهیسایتاعطای-6

.شرکت

دلنمزایای اخذ نمایندگی از مجموعه قسطی 



لیغیات و فایای   اعطای پیج اینستاگرام به نام نماینده جهت سهولت تبلیغات و جذب مشتری توسط نماینده با ادمیین مخصیوص از واحید تب   -7

.مجازی  محترم قسطی لند

.تامین کاال توسط نماینده و همکاری دو طرفه با شرکت جهت فروش کاالی نماینده در شهر های دیگرامکان -8

یع میلیون تومان بدون پیش پرداخت و ضامن فقط با چک و سفته در سر200هزار تومان الی 500اعطای وام به کلیه اقشار جامعه از امکان -9

(پرداخت ها از یک ماهه الی سه ماهه با شرایط باز پرداخت متنوع باز )ترین زمان ممکن 

ارائه وام به کلیه پرسنل شاغل و بازنشسته نیرو های مسلح  بدون تشریفات و ضامن و چکامکان -10

ارائه وام به کلیه مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی بدون تشریفات و ضامن و چکامکان -11

.فروش خودروی اقساطی به صورت لیزینگی و آزاد با کمترین بهره و سریع ترین زمان ممکنامکان -12

.اسناد ملکی مسکونی در کمترین زمان ممکن.... واماعطای -13

.قرارداد بلند مدت با نمایندگان محترم جهت اطمینان از ایجاد درآمد مستمر و پایدار عقد -14

حرفه ایپشتیبانی -15

.آنی کارمزد نمایندگان محترمپرداخت -16



اخذ نمایندگی

:نمایندگیاخذجهتعمومیشرایط

نیازمورداداریوسایلومتر15حداقلکاردفترداشتن•

پرداختدرصد15شاملنقدیصورتبهپرداختصورتدرکهنمایندگیمبلغپرداختونمایندگیارضیحوزهکردنمشخص•

.شدخواهد

ودبخواهدذیلشرحبهشرایطباشد،داشتهرااقساطیصورتبهنمایندگیحقپرداختدرخواستنمایندهکهصورتیدر:

%5روزه بعالوه 50الباقی در یک فقره چک % 50مبلغ به صورت نقد و %  50پرداخت •



حوزه ارضی فعالیت

ن
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ی ل
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ی ن

ها

قطب کل استان مرکز استان شهرستان شهر
میلیون تومان350تا 200 میلیون تومان65 میلیون تومان30 میلیون تومان20 میلیون تومان10 مبلغ نمایندگی

     نمایندگیپنل

     پیج اینستاگرام

     سایت فروشگاهی

     تسهیالت سند

     فروش اقساطی خودرو

     پشتیبانی

     پیامکیسامانه

     تامین محصول سایت

     پروانه فعالیت



م کار ضمانت حسن انجاچک یا سفته بابت
(میلیون تومان200)

مستندات محل سکونت تمام صفحات شناسنامهکپی

مبلغ حق نمایندگی کد پستی محل سکونتتاییدیه کپی کارت ملی پشت و رو

عدم سوءپیشینهگواهی مستندات محل دفتر کار دو قطعه عکس پرسنلی

گواهی عدم اعتیاد تاییدیه کد پستی محل کار اعتبار سنجی آیسگواهی

:نمایندگیاخذمراحل

درخواستاولیهثبت•

میشهگرفتهتماسشماسئواالتبهپاسخگوییومشاورهارائهبرایمرکزیدفتراز•

نمایندگیدرخواستفرمتصویرارسالوتکمیلمجموعه،طرفازارسالیهایفایلمطالعه•

حاوریصورتبهمالقاتزمانکردنتنظیم•

نمایندگیاخذمدارککاملارائه•

نمایندگیحقپرداختوسالهسهبصورتقراردادعقدرسیدن،تفاهمبهصورتدر•



طرح های شرکت قسطی لند



اقتصاد نوینلیزینگ لیزینگ ملی

لیزینگ رازیطرح های لیزینگ لیزینگ توس
لیزینگ حکمت ایرانیان لیزینگ پارسیان

ایران زمینلیزینگ

طرح بای چک طرح کرسی

طرح حکمت کارتطرح های عمومی رسالتطرح
طرح پایا عقیقطرح

طرح تامین اجتماعی طرح یاقوت

طرح سند مسکونی
طرح

طرح خودرو



مدت بازپرداخت سقف تسهیالت طرح

ماه24 میلیون تومان45 اقتصاد نوین

ماه24 میلیون تومان37 پایا

محدودیت ندارد بای چک

ماه24 میلیون تومان23 حکمت ایرانیان

ماه18 میلیون تومان40 عقیق

ماه18 میلیون تومان100 یاقوت

ماه24 میلیون تومان30 تامین اجتماعی

ماه24
تومانمیلیون17با چک قدیم 
میلیون تومان 39با چک جدید  ایران زمین



ماه24–12 میلیون تومان27 توس

ماه36تا 12 میلیون تومان41تا 38 پارسیان

ماه36تا 12
تومانمیلیون35
میلیون تومان100با ضامن  ملی

ماه24 میلیون تومان200 رسالت

ماه24 میلیون تومان18 حکمت کارت

ماه10تا 2 میلیون تومان5 کرسی رایانه

ماه18تا 3 میلیون تومان40تا 10 قسطی لند

سال5 _ خودرو

سال5 درصد ارزش ملک35الی 30 سند ملکی



چه کسانی از چه طرح هایی میتواند استفاده کنند



بازنشتگان-مشاغل آزاد جواز کسب –کارمندان دولتی و خصوصی –رانندگان  اقتصاد نوین

بازنشتگان-مشاغل آزاد جواز کسب –کارمندان دولتی و خصوصی  حکمت ایرانیان

کارمندان دولتی و خصوصی ایران زمین

(کسانی هم که چک ندارن میتونن یکی دیگه چک بده ) برای عموم  توس

مشاغل آزاد جواز کسب–کارمندان دولتی و خصوصی  پارسیان

(چک داشته باشن ) برای عموم  پایا

(چک داشته باشن ) برای عموم  عقیق

(چک داشته باشن ) برای عموم  یاقوت

(سفته میدن –ویژه کسانی که چک ندارن ) برای عموم  رسالت

بگیران تامین اجتماعیبازنشستگان و مستمری تامین اجتماعی

ویژه شاغلین وبازنشتگان نیروهای مسلح حکمت کارت

(چک داشته باشن ) برای عموم  کرسی رایانه

(چک داشته باشن ) برای عموم  قسطی لند

(چک داشته باشن ) برای عموم  خودرو

(سند مسکونی تک برگ دارای پایان کار)عموم مردم سند 



اعتماد شما سرمایه ماست


