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به دنبال عرضه کاالهای اسنوا با تسهیالت بانکی توسط 

نمایندگی آقــای الوندی در سطح شهرستان درگز،جمع 

کثیری از خریداران از عملکرد و نحوه عرضه این کاالها و 

دریافت تسهیالت و نمایندگی آن دردرگز ابراز رضایت کامل 

کردند. در این راستا ضروری شد تا برای اطالع همشهریان 

عزیز از کم و کیف موضوع با چند تن از خرید اران گفت وگو 

نمائیم که ازنظرتان می گذرد .خانم حضرتی از خریداران 

کاال از نمایندگی اسنوا دردرگز ضمن اعالم رضایت کامل از 

برخورد خوب آقای الوندی نمایندگی اسنوا و بانک عامل می 

گوید : بنده مبلغ 10 میلیون تومان وام بدون وجود مشکل 

از بانک عامل دریافت کردم و توانستم باآن فرش ، ماشین 

ظرفشویی و یخچال خریداری نمایم . وی افزود: کیفیت کاالها 

بسیار عالی با طرح هایی به روز قابل رقابت با بهترین برندهای 

لوازم خانگی مشابه خارجی می باشد که از این لحاظ ایرانی 

بودن به اسنوا افتخار می کنم و لذا پیشنهاد می کنم   زوج های 

جوان  از این طرح استفاده نمایند. آقای حیدر رضوی یکی 

دیگر از مشتریان نیزمی گوید: بنده نیز به راحتی توانستم با 

استفاده از تسهیالت بانکی نسبت به خرید تلویزیون  و یخچال 

اقدام کنیم و در حال حاضر نیز از کاالهایی که خریدیم رضایت 

کامل داریم و پیشنهاد من نیز این است مردم از این فرصت  

بی نظیر استفاده و با خرید کاالهای ایرانی عالوه برکمک به 

اقتصاد کشور از کیفیت برتر کاالها برخوردار شوند . خانم 

پروان نیزاز جمله خریدارانی است که حدود یک ماه قبل با 

استفاده ازتسهیالت بانکی خرید کاالی ایرانی  اقدام به خرید 

یخچال و ماشین لباسشویی کرده و اظهار می دارد کاالهای 

اسنوا بسیار مرغوب و با کیفیت بوده وجالب تر اینکه قیمت 

تمامی محصوالت اسنوا در سراسر ایران یکی بوده و طبق 

لیست قیمت آن که آقــای الوندی در اختیار ما قــرار دادند 

منطبق بر لیست محصوالت اسنوا در تمام نمایندگی های 

کشور بود.   این طرح برای کسانی که از توان مالی متوسطی 

برخوردارند به ویژه کارمندان  بسیار خوب و مقرون به صرفه 

است.وی افزود: به ازای هر یک میلیون تومان خرید فقط 35 

هزار تومان قسط پرداخت می کنم.خانم حسین زاده یکی از 

فرهنگیان عزیز نیز رضایت خود را از نحوه دریافت تسهیالت 

و کیفیت کاالهای خــریــداری شــده اعــالم کــرد. وی افــزود 

:خوشحالم که دولت تسهیالتی با کارمزد مناسب و بدون پیش 

پرداخت را ارائه کرده که با همکاری بسیار صمیمانه بانک 

صادرات دریافت کردم تا ساید بای ساید و لباسشویی و...

تا سقف15 میلیون خریداری نمایم.الزم به ذکر است طرح 

خرید کاالی ایرانی  برای قشر کارمند با درآمد متوسط بسیار 

مفید می باشد و متقاضیان می توانند با تسهیالت از 2تا 20 

میلیون لوازم منزل  مد نظر خود راخریداری نمایند .در اجرای 

این طرح به ازاء هریک میلیون تومان خرید فقط 35هزارتومان 

قسط پرداخت می شود و درواقع طرح استفاده از تسهیالت 

بانکی خرید کاالی ایرانی  36 ماهه با سود 15درصد می باشد 

.طبق هماهنگی به عمل آمده بانکهای انصارو صادرات درگز 

همکاری خوبی در جهت ارائه تسهیالت بانکی برای خرید 

کاالهای ایرانی با نمایندگی اسنوا و با عاملیت آقای الوندی 

دردرگز دارند. در خاتمه این گزارش آقای الوندی ضمن تشکر  

از کلیه مسئولین شهرستان, به ویژه همکاری بسیار خوب و 

صمیمانه بانک انصار و صــادرات جهت پرداخت تسهیالت 

خرید کاالی ایرانی.از عموم همشهریان دعوت کرد با استفاده 

از این تسهیالت که دولت در اختیار مردم قرار داده ضمن خرید 

لوازم منزل با برند ایرانی که از هر نظر همپای برندهای معتبر 

جهانی می باشد نسبت به رونق فضای کسب و کار ، تولید و 

اشتغال هموطنان اهتمام بورزند.ضمنا نمایندگی خدمات 

پس از فروش کلیه محصوالت صوتی و تصویری و لوازم منزل 

در درگز فعال می باشد.
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