شرایط فروش فوری اعتباری محصوالت برند چری به مناسبت دهه مبارک فجر
شرکت صنایع خودروسازی

شماره Chery 45 :
تاریــخ 1142/11/16 :
پیوست  :دارد

مدیران(سهامی خاص)

با سالم؛
به اطالع می رساند ،به منظور توسعه و پیشبرد فروش محصوالت شرکت مدیران خودرو و در راستای کمک به توان خرید متقاضیان محترم ،فروش فوری اعتباری محصوالت برند
چری از روز شنبه مورخ  1931/11/06با شرایط بدون کارمزد تا تاریخ  1931/11/66به شرح جدول پیوست اعالم میگردد.
مدارک مورد نیاز دریافتی از مشتری:
مدارک هویتی مشتری:
-1کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی (نماینده می تواند با رویت اصل مدارک و ممهور نمودن کپی اصالت آن را تایید نماید)
-2مدرک احراز محل سکونت قابل دریافت از مراکز تعویض پالک
-3گواهی امضاء مشتری ،صادر کننده چک ،از دفاتر اسناد رسمی ( این مدارک می بایست حتما در سیستم فروش بارگزاری گردد)
-4گواهی فک پالک مطابق روال جاری شرکت (به نام شرکت مدیران خودرو اخذ گردد)
مدارک درآمدی مشتری:
-5فیش حقوقی (در صورتیکه متقاضی کارمند باشد)
-6گواهی اشتغال به کار یا حکم کارگزینی یا کپی جواز کسب تاریخ دار
-7پرینت گردش حساب سه ماهه (حساب جاری یا قرض الحسنه)
سایر مدارک مشتری:
-8قرارداد تکمیل شده فروش اقساطی خودرو (ارائه شده در پیوست ایمیل)

دفتر مرکزی شرکت  :بزرگراه شهید همت غرب  ،مابین اشرفی اصفهانی و بلوار عدل-جنب کالنتری باغ فیض پالک ، 72/1تلفن  171- 12671 :فکس 11611141 :
خدمات پس از فروش  :تهران  ،کیلومتر  11جاده مخصوص کرج  ،جنب بیمه ایران کد پستی  1146111171 :تلفکس 171 - 11142444 – 41 :
کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

تلفن / Email : dabir@mvmco.irwww.Cheryco.ir1111 - 1167141-4 :
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جداول مربوط به شرایط و مبالغ اقساط:
مدت
بازپرداخت

فاصله چک اقساط

تعداد چکهای

مبلغ چک ضمانت

مبلغ چک اقساط

(ماه)

اقساط

(ریال)

(ریال)

244,600,000
232,900,000

نوع خودرو

بهای خودرو (ریال)

مبلغ پیش پرداخت (ریال)

مبلغ تسهیالت (ریال)

Tiggo 5 IE

2,446,000,000

1,498,071,634

978,400,000

1,174,080,000

Tiggo 5 IL

2,329,000,000

1,426,414,077

931,600,000

1,117,920,000

(ماه)

 12ماهه

3

4

Arrizo 5 TE

1,919,000,000

1,175,306,403

767,600,000

921,120,000

191,900,000

Arrizo 5 MT Lux

1,545,000,000

946,247,209

618,000,000

741,600,000

154,500,000
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