پیش فروش اعتباری خودروی چری تیگو 7اکسلنت توربو شارژ
(تعداد محدود – تحویل دی)
شرکت صنایع خودروسازی

شماره Chery 84 :
تاریــخ 1146/14/14 :
پیوست  :ندارد

مدیران(سهامی خاص)

با سالم،
احتراماً ،بدینوسیله به استحضار می رساند ،با توجه به تکمیل ررییل

ثبل

نلام دلویرچر لرر تی لو  7تحویل آذر ملا ،،شلرای پلی

ابالغ این بخشنامه به تعدای محدچی تا اطالع ثانور اعالم می گریی:
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یلرچ اعتبلارر تحویل

یر ملا ،از تلاری

پیش فروش اعتباری خودروی چری تیگو 7اکسلنت توربو شارژ

شماره Chery 84 :
تاریــخ 1146/14/14 :
پیوست  :ندارد

(تعداد محدود – تحویل دی)
شرکت صنایع خودروسازی

-1پی

یرچ

مدیران(سهامی خاص)

اعتبارر تی و  7توربو شارژ (تحوی یر ما:)69 ،
پی

مدل دویرچ

قیم

دویرچ (ریال)

زمان ثب

نام

( %52نقد)

پریاد
پی

پریاد

یچم

چام

زمان صدچر یعوتنامه

یواص

ک ها

باز ،بازپریاد
اقساط

سوی
مشارک

میزان ک پی

( %03نقد)
میزان پی
پریاد

مبلغ یر زمان
TIGGO 7 DCT
Excellent

1,576,333,333

016,723,333

صدچر یعوتنامه

حداکثر %52

پس از کسر سوی

دویرچ

قیم

از

 %22تا %62

ا الی  0ما،

 1الی  15ما،

%55

مشارک
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%22

%19

 %93تا %92

%12
یر ما69 ،

مطابق با
ستون مجاچر

 %73تا %03

%15

قاب انتخاب
میباشد

کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

پریاد

کارمزی منعطف

زمان تحوی

 %02تا %62

%10

پیش فروش اعتباری خودروی چری تیگو 7اکسلنت توربو شارژ

شماره Chery 84 :
تاریــخ 1146/14/14 :
پیوست  :ندارد

(تعداد محدود – تحویل دی)
شرکت صنایع خودروسازی

-5پی

مدیران(سهامی خاص)

اعتبارر تی و  7توربو شارژ (تحوی یر ما:)69 ،

یرچ

پی
مدل دویرچ

قیم

دویرچ (ریال)

زمان ثب

نام

( %52نقد)

پریاد
پی

پریاد

یچم

چام

زمان صدچر یعوتنامه

یواص

ک ها

باز ،بازپریاد
اقساط

سوی
مشارک

میزان ک پی

( %03نقد)
میزان پی
پریاد

مبلغ یر زمان
TIGGO 7 DCT
Excellent

1,576,333,333

016,723,333

صدچر یعوتنامه

حداکثر %52

پس از کسر سوی

دویرچ

قیم

از

 %22تا %62

ا الی  0ما،

 10الی  10ما،

%55

مشارک
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%22

%10

 %93تا %92

%17
یر ما69 ،

مطابق با
ستون مجاچر

 %73تا %03

%19

قاب انتخاب
میباشد

کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

پریاد

کارمزی منعطف

زمان تحوی

 %02تا %62

%12

پیش فروش اعتباری خودروی چری تیگو 7اکسلنت توربو شارژ

شماره Chery 84 :
تاریــخ 1146/14/14 :
پیوست  :ندارد

(تعداد محدود – تحویل دی)
شرکت صنایع خودروسازی

 -5پی

یرچ

مدیران(سهامی خاص)

اعتبارر تی و  7توربو شارژ (تحوی یر ما:)69 ،
پی

مدل دویرچ

قیم

دویرچ (ریال)

زمان ثب

نام

( %52نقد)

پریاد
پی

پریاد

یچم

چام

زمان صدچر یعوتنامه

یواص

ک ها

باز ،بازپریاد
اقساط

سوی
مشارک

میزان ک پی

پریاد

کارمزی منعطف

زمان تحوی

( %03نقد)
%22

%16

میزان پی
پریاد

مبلغ یر زمان
TIGGO 7 DCT
Excellent

1,576,333,333

016,723,333

صدچر یعوتنامه

حداکثر %52

پس از کسر سوی

دویرچ

قیم

از

 %22تا %62

ا الی  0ما،

 16الی  55ما،

%55

مشارک

مطابق با
ستون مجاچر
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 %73تا %03

%17

قاب انتخاب
میباشد
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 %93تا %92

%10

 %02تا %62

%19

یر ما69 ،

پیش فروش اعتباری خودروی چری تیگو 7اکسلنت توربو شارژ

شماره Chery 84 :
تاریــخ 1146/14/14 :
پیوست  :ندارد

(تعداد محدود – تحویل دی)
شرکت صنایع خودروسازی

-2پی

مدیران(سهامی خاص)

اعتبارر تی و  7توربو شارژ (تحوی یر ما:)69 ،

یرچ

پی
مدل دویرچ

قیم

دویرچ (ریال)

زمان ثب

نام

( %52نقد)

پریاد
پی

پریاد

یچم

چام

زمان صدچر یعوتنامه

یواص

ک ها

باز ،بازپریاد
اقساط

سوی
مشارک

میزان ک پی

پریاد

کارمزی منعطف

زمان تحوی

( %03نقد)
%22

%53

میزان پی
پریاد

مبلغ یر زمان
TIGGO 7 DCT
Excellent

1,576,333,333

016,723,333

صدچر یعوتنامه

حداکثر %52

پس از کسر سوی

دویرچ

قیم

از

 %22تا %62

ا الی  0ما،

 52الی  03ما،

%55

مشارک

مطابق با
ستون مجاچر
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 %73تا %03

%10

قاب انتخاب
میباشد
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 %93تا %92

%16

 %02تا %62

%17

یر ما69 ،

پیش فروش اعتباری خودروی چری تیگو 7اکسلنت توربو شارژ
(تعداد محدود – تحویل دی)
شرکت صنایع خودروسازی

شماره Chery 84 :
تاریــخ 1146/14/14 :
پیوست  :ندارد

مدیران(سهامی خاص)

شرای چ نکات مهم بخشنامه:

یرچ

-1یر شرای پی

این بخشنامه ،قیم

-5دویرچر تی و 7یارار کارت طالیی اس
یرچ

-0یر شرای پی

دویرچ قطعی می باشد.
که ،شام یچسال یا  2بار سرچیس یچر ،ار رای ان ( هر کدام که زچیتر اتفاق بیفتد) به همرا 1 ،بار سرچیس اچلیه رای ان میباشد.

این بخشنامه ،صدچر یعوتنامه ها به صورت منعطف چ با بهر ،گیرر از ماشین حساب یرچ

-5تاری چ مبلغ ک ها پس از انتخاب شرای درید مشترر ،توس سیستم یرچ
-2امکان پریاد
-9یر این رچ
-7ثب

حواله صایر شد ،دارج از زمان تعیین شد 75 ( ،ساع
ثب

پس از ثب

می باشد.

به صورت مکانیز ،محاسبه چ مشخص دواهد شد.
نام ) به صورت اتوماتیک یر شبکه بانکی چجوی نخواهد یاش .

نامی امکان یک بار صلح برار مشتریان محترم یراهم می باشد.

نام تنها از مح رنگ هار یعال (رنگ هار سفید ،مشکی ،آبی چ قرمز ) یر سیستم یرچ

امکان پذیر اس .
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