شرایط فروش فوری اعتباری خودرو چری آریزو  5توربو شارژ
شرکت صنایع خودروسازی

شماره Chery 6 :
تاریــخ 1142/17/71 :
پیوست  :دارد

مدیران(سهامی خاص)

با سالم،
احتراماً ،شرایط فروش خودروی چری آریزو  5توربو شارژ مدل اکسلنت از تاریخ ابالغ این بخشنامه ،تا اطالع ثانوی به شرح جداول ذیل اعالم می گردد:
-1شرایط فروش فوری نقدی خودروی چری آریزو  5توربو شارژ اکسلنت:

مدل خودرو

Arrizo 5
T.E

بهای کارخانه
(ریال)

پرداخت های
الزامی و قانونی
(ریال)

112.160.748 608.618.472

قیمت نهایی فروش

سود

جریمه

زمان

(ریال)

انصراف

تاخیر

تحویل

841.000.000

%15

%40

 00روزه

مبلغ پرداختی به شرکت مدیران خودرو معادل بهای کارخانه بوده و سایر مبالغ مربوط به پرداخت های قانونی و الزامی است.
پرداخت های قانونی و الزامی عبارتند از هزینه های :بیمه شخص ثالث ،مالیات ارزش افزوده ،مالیات شماره گذاری ،عوارض شماره گذاری ،عوارض عمران ارگ ،صدور و پست کارت هوشمند و سایر خدمات
شماره گذاری

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 :

شماره Chery 6 :

شرایط فروش فوری اعتباری خودرو چری آریزو  5توربو شارژ
شرکت صنایع خودروسازی

تاریــخ 1142/17/71 :
پیوست  :دارد

مدیران(سهامی خاص)

-4شرایط فروش فوری اعتباری خودروی چری آریزو  5توربو شارژ اکسلنت:

مدل خودرو

قیمت خودرو (ریال)

Arrizo 5 T.E

841.000.000

پیش پرداخت
زمان ثبت نام

وام

فواصل

بازه بازپرداخت

کارمزد

چک ها

اقساط

پایه

میزان کسر
میزان پیش پرداخت

کارمزد پایه

( %50نقد)
 1ماهه الی 14
ماهه

280.500.000

حداکثر

 1ماهه

 %50قیمت

الی 0

خودرو

ماهه

 10ماهه الی 16
ماهه
 18ماهه الی 42
ماهه
 45ماهه الی 00
ماهه

%0

کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

تلفن / Email : dabir@mvmco.irwww.Cheryco.ir1111 - 1167141-4 :

%50

%0

میزان پیش

%18

پرداخت از
 %50تا %85

 %55تا %80

%1

مطابق با ستون

%16

مجاور قابل

 %85تا %60

%4

انتخاب میباشد

%40

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 :

کارمزد از

زمان تحویل

 %65تا %85

%0

 00روزه
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تاریــخ 1142/17/71 :
پیوست  :دارد
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نمونه مبالغ چک اقساط شرایط فروش فوری اعتباری خودرو چری آریزو  5توربو شارژ:

نوع خودرو

قیمت خودرو

پیش پرداخت

(ریال)

زمان ثبت نام

تعداد چک

فاصله اقساط

مدت اقساط

مبلغ قسط

(ماه)

(ماه)

(ریال)

نرخ بهره

( %50نقد)

Arrizo 5 T.E

841.000.000

280.500.000

2

0

14

117.882.000

%0

8

0

16

80.244.000

%18

6

0

42

72.406.000

%16

10

0

00

85.070.000

%40

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 :

شرایط فروش فوری اعتباری خودرو چری آریزو  5توربو شارژ
شرکت صنایع خودروسازی

مدیران(سهامی خاص)

نکته مهم :

 -1تاریخ و مبلغ چک ها پ س از انتخاب شرایط خرید مشتری ،توسط سیستم فروش به صورت مکانیزه محاسبه و مشخص خواهد شد.
 -4امکان پرداخت حواله صادر شده خارج از زمان تعیین شده (  74ساعت پس از ثبت نام ) به صورت اتوماتیک در شبکه بانکی وجود نخواهد داشت.
 -0تعداد در نظر گرفته شده برای این خودرو ها محدود بوده و در صورت تکمیل ظرفیت ،سیستم ثبت نام غیر فعال می گردد.
 -2در این روش ثبت نامی امکان صلح برای مشتریان محترم فراهم می باشد.
 -5ثبت نام یا تحویل خودرو تنها از محل رنگ های فعال (رنگ های سفید و مشکی ) به تعداد محدود در سیستم فروش امکان پذیر است.

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 :

شماره Chery 6 :
تاریــخ 1142/17/71 :
پیوست  :دارد

