اطالعیه استفاده از تسهیالت فروشگاه اسکاد
بدینوسیله به اطالع همکاران محترم میرساند ؛

پيرو اقدامات بعمل آمده از سوي اداره كل رفاه  ،تعاون وخدمات اجتماعي در خصوص فراهم نمودن تسهيالت خريد اقساطيكه با استقبال كم نظير همكاران گرامي همراه گرديده
است و به منظور تداوم اينگونه خدمات و درخواست مكرر همكاران مبني بر فراهم نمودن زمينه خريد اقساطي كاال و به منظور حمايت از توليدات داخلي با تالش هاي به عمل آمده ،
امكان خريد انواع لوازم خانگي  ،لوازم آشپزخانه  ،كاالي خواب ،كاالهاي ديجيتال ،دوچرخه  ،الستيك اتومبيل و  ...با همكاري شركت اتحاديه سراسري
تعاوني هاي مصرف كاركنان دولت جمهوري اسالمي (اسكاد) با شرايط ذيل فراهم گرديده است  .لذا مزيد امتنان خواهد بود متقاضيان نسبت به تكميل فرم
پيوست و ارسال از طريق اتوماسيون اداري به اين معاونت جهت صدور معرفي نامه اقدام نمايند.
همكاران گرامي ميتوانند پس از دريافت معرفي نامه با در دست داشتن اصل مدارك مورد نياز ( كارت ملي  ،كارت پرسنلي  ،آخرين فيش حقوقي ممهور به مهر كارگزيني منطقه و
دسته چك كارمندي صياد ) به هر يك از شعب فروشگاه اسكاد به آدرس هاي ذيل مراجعه نموده و نسبت به انتخاب و خريداري كاالي مورد نظر اقدام فرمايند .شايان ذكر اينكه كليه
كاركنان محترم شهرداري تهران جهت خريد اقالم سوپرماركتي ميتوانند ضمن مراجعه به فروشگاه ونك و ارائه كارت پرسنلي شهرداري تهران و تكميل مشخصات و عضويت در
اتحاديه اسكاد  ،از تخفيفات ويژه اي برخوردار گردند.
شرايط فروش اقساطي :
 -1ميزان سقف خريد حداكثر تا مبلغ  200.000.000ريال مشروط به نداشتن بدهي در اين اداره كل مربوط به خريدهاي اقساطي قبلي متقاضي مي باشد.
 -2شرايط اقساطي جهت كارمندان رسمي  %30پيش پرداخت و الباقي در اقساط  5ماهه و جهت كارمندان قراردادي  %40پيش پرداخت و الباقي در اقساط  5ماهه مي باشد.
 -3كليه محصوالت داراي ضمانت نامه هاي معتبر كارخانه توليد كننده بوده و همراه با كاال تحويل خواهد شد و مشمول گارانتي و شركت فروشنده يا توليد كننده خواهد بود.
 -4در صورت تمايل خريدار  ،اتحاديه كاالي خريداري متقاضي را حداكثر ظرف مدت  48ساعت حمل و هزينه حمل و نقل به عهده خريدار مي باشد
آدرس فروشگاههاي اسكاد :
 فروشگاه مركزي  :كيلومتر  10جاده مخصوص كرج  -جنب پمپ گاز  -روبروي بيمه البرز  -خيابان شهيد عاشري  -ساختمان اسكاد  -تلفن 44545310-11 فروشگاه دروازه دولت  :خيابان انقالب  -دروازه دولت  -دست چپ  -بين مفتح و بهار  -بن بست رجبلو  -تلفن  88833989و 88824430 فروشگاه منطقه  : 8اتوبان رسالت  -خيابان دردشت  -خيابان  72شرقي  -پالك  - 42تلفن 77223095 -فروشگاه ونك  :ميدان ونك  -اتوبان توانير  -جنب بانك تجارت  -تلفن  86086897داخلي 4

