پیش فروش اعتباری خودروی چری آریزو  5توربو شارژ مدل 79
(تعداد محدود – تحویل فروردین )79
شرکت صنایع خودروسازی

شماره Chery 122 :
تاریــخ 1146/11/71 :
پیوست  :دارد

مدیران(سهامی خاص)

با سالم،
احتراماً ،شرایط پیش فروش اعتباری خودروی آریزوو  5توربزو شزار تحویز فزروردی

از تزاری  1931/11/42بز تعزااد محزاود تزا االزالث نزا وی اعزالم

می گردد:
 -1قیمت مصوب خودرو چری آریوو  5توربو شار :
مال خودرو

Arrizo 5 T.E

بهای کارخا

پرداخت های الوامی
و قا و ی

(ریال)

001.797.573

(ریال)

174.313.231

قیمت هایی فروش
(ریال)

445.777.777

مبلغ پرداختی ب شرکت مایران خودرو معادل بهای کارخا بوده و سایر مبالغ مربوط ب پرداخت های قا و ی و الوامی است.
پرداخت های قا و ی و الوامی عبارتنا از هوین های :بیم شخص نالث ،مالیات ارزش افووده ،مالیات شماره گذاری ،عوارض شماره گذاری ،عوارض عمران ارگ ،صاور و پست کارت هوشمنا و سایر خامات
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 :
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-4پیش فروش اعتباری آریوو  5توربو شار (تحوی

فروردی

:)30

پیش پرداخت
مال خودرو

قیمت خودرو (ریال)

Arrizo 5
T.E

445.777.777

زمان نبت ام

پیش پرداخت دوم
زمان صاور

( %47قا)

دعوتنام

ریال

( %45قا)

وام

فواص چک
ها

بازه
بازپرداخت
اقساط

 1ماه الی
 14ماه

100.777.777

مبلغ در زمان

حااکثر

صاور دعوتنام

%55

پس از کسر

قیمت

سود مشارکت

خودرو

 19ماه الی

ا الی  9ماه

کارمود پای

 14ماه
 13ماه الی
 42ماه
 45ماه الی
 97ماه

سود
مشارکت

%7

میوان ک پیش پرداخت

کارمود از

زمان تحوی

کارمود پای

میوان پیش

%25

%7

پرداخت از

%12
%11

 %25تا %35

%14

%14

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

میوان کسر

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

 %57تا %17

%1

مطابق با
ستون مجاور
قاب ا تخاب
میباشا

 %15تا %47

%4

 %45تا %35

%9

فروردی
30

پیش فروش اعتباری خودروی چری آریزو  5توربو شارژ مدل 79
(تعداد محدود – تحویل فروردین )79
شرکت صنایع خودروسازی
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شرایط و کات مهم بخشنام :

-1در شرایط پیش فروش ای بخشنام  ،قیمت خودرو قطعی می باشا.
 -4در شرایط پیش فروش ای بخشنام  ،صاور دعوتنام ها ب صورت منعطف و با بهره گیری از ماشی حساب فروش می باشا.
 -9امکان پرداخت حوال صادر شاه خارج از زمان تعیی شاه (  04ساعت پس از نبت ام ) ب صورت اتوماتیک در شبک با کی وجود خواها داشت.
 -2در ای روش نبت امی امکان یک بار صلح برای مشتریان محترم فراهم می باشا.
 -5نبت ام تنها از مح ر گ های فعال (ر گ های سفیا و مشکی ) 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 122 :
تاریــخ 1146/11/71 :
پیوست  :دارد

