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

شماره Chery 103 :
تاریــخ 1646/11/11 :
پیوست  :ندارد

مدیران(سهامی خاص)

با سالم،
احتراماً ،بدینوسیله بی استاریای میا یسیارد ،یرایف ویلا تیرری ا ت یای خیوریر یلویو  7یاویی اسینند میا از ییایی  4931/41/41بی یعیدار
مادرر یا اطالع ثارو ا الم ما گررر:
 -4قلمت مصوب خوریر چر یلوو  7یویبو ایژ:
بها کایخار
مدل خوریر

Tiggo 7 DCT Excellent

م هغ ورراختا ب

ورراخت ها الزاما
ر قارورا

(ییال)

(ییال)

4،717،131،313

417،413،154

قلمت رهایا ترری (ییال)

4،141،011،111

رکت مدیران خوریر معارل بها کایخار بور ر سایر م الغ مربوط ب ورراخت ها قارورا ر الزاما است.

ورراخت ها قارورا ر الزاما

اییند از هزین ها  :بلم

خص ثالث ،ماللات ایزی اتزرر  ،ماللات مای گذای  ،وایض مای گذای  ،وایض مران ایگ ،صدری ر وست کایت هو مند ر سایر خدمات

مای گذای .
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پیش فروش اعتباری خودروی چری تیگو 7اکسلنت توربو شارژ

شماره Chery 103 :
تاریــخ 1646/11/11 :
پیوست  :ندارد

(تعداد محدود – تحویل اسفند ماه)
شرکت صنایع خودروسازی

مدیران(سهامی خاص)

-7ولا ترری ا ت ای یلوو  7یویبو ایژ (یاوی

اسنند ما

:)31

ولا ورراخت
مدل خوریر

قلمت خوریر (ییال)

TIGGO 7 DCT
Excellent

4،141،011،111

زمان ث ت رام

( %75رقد)

ولا ورراخت ررم
زمان صدری ر وینام

رام

تواص چک ها

باز بازورراخت

سور

اقساط

مشایکت

ملزان ک ولا ورراخت

( %91رقد)
ملزان ولا
ورراخت از

م هغ ری زمان

959,711,111

صدری ر وینام

حداکثر %15

وس از کسر سور

قلمت خوریر

 %55یا %35

ا الا  9ما

 4الا  47ما

%77

مشایکت
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%55

%41

 %11یا %15

%45

مطابق با
ستون مجاری

 %71یا %01

%41

قاب ارتخاب
مل ا د

کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

کایمزر منعطف

زمان یاوی

 %05یا %35

%49

اسنند ما
31
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شماره Chery 103 :
تاریــخ 1646/11/11 :
پیوست  :ندارد

(تعداد محدود – تحویل اسفند ماه)
شرکت صنایع خودروسازی

مدیران(سهامی خاص)

اسنند ما

-9ولا ترری ا ت ای یلوو  7یویبو ایژ (یاوی

:)31

ولا ورراخت
مدل خوریر

قلمت خوریر (ییال)

TIGGO 7 DCT
Excellent

4،141،011،111

زمان ث ت رام

( %75رقد)

ولا ورراخت ررم
زمان صدری ر وینام

رام

تواص چک ها

باز بازورراخت

سور

اقساط

مشایکت

ملزان ک ولا ورراخت

( %91رقد)
ملزان ولا
ورراخت از

م هغ ری زمان

959,711,111

صدری ر وینام

حداکثر %15

وس از کسر سور

قلمت خوریر

 %55یا %35

ا الا  9ما

 49الا  40ما

%77

مشایکت
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%55

%40

 %11یا %15

%47
اسنند ما

مطابق با
ستون مجاری

 %71یا %01

%41

قاب ارتخاب
مل ا د

کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

کایمزر منعطف

زمان یاوی

 %05یا %35

%45
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شماره Chery 103 :
تاریــخ 1646/11/11 :
پیوست  :ندارد

(تعداد محدود – تحویل اسفند ماه)
شرکت صنایع خودروسازی

مدیران(سهامی خاص)

 -1ولا ترری ا ت ای یلوو  7یویبو ایژ (یاوی

اسنند ما

:)31

ولا ورراخت
مدل خوریر

قلمت خوریر (ییال)

TIGGO 7 DCT
Excellent

4،141،011،111

زمان ث ت رام

( %75رقد)

ولا ورراخت ررم
زمان صدری ر وینام

رام

تواص چک ها

باز بازورراخت

سور

اقساط

مشایکت

ملزان ک ولا ورراخت

کایمزر منعطف

زمان یاوی

( %91رقد)
%55

%43

ملزان ولا
ورراخت از

م هغ ری زمان

959,711,111

صدری ر وینام

حداکثر %15

وس از کسر سور

قلمت خوریر

 %55یا %35

ا الا  9ما

 43الا  71ما

%77

مشایکت

مطابق با
ستون مجاری
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اسنند ما
 %71یا %01

%47

قاب ارتخاب
مل ا د
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 %11یا %15

%40

 %05یا %35

%41
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شماره Chery 103 :
تاریــخ 1646/11/11 :
پیوست  :ندارد

(تعداد محدود – تحویل اسفند ماه)
شرکت صنایع خودروسازی

مدیران(سهامی خاص)

-5ولا ترری ا ت ای یلوو  7یویبو ایژ (یاوی

اسنند ما

:)31

ولا ورراخت
مدل خوریر

قلمت خوریر (ییال)

TIGGO 7 DCT
Excellent

4،141،011،111

زمان ث ت رام

( %75رقد)

ولا ورراخت ررم
زمان صدری ر وینام

رام

تواص چک ها

باز بازورراخت

سور

اقساط

مشایکت

ملزان ک ولا ورراخت

کایمزر منعطف

زمان یاوی

( %91رقد)
%55

%71

ملزان ولا
ورراخت از

م هغ ری زمان

959,711,111

صدری ر وینام

حداکثر %15

وس از کسر سور

قلمت خوریر

 %55یا %35

ا الا  9ما

 75الا  91ما

%77

مشایکت

مطابق با
ستون مجاری
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اسنند ما
 %71یا %01

%40

قاب ارتخاب
مل ا د
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 %11یا %15

%43

 %05یا %35

%47
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پیش فروش اعتباری خودروی چری تیگو 7اکسلنت توربو شارژ
(تعداد محدود – تحویل اسفند ماه)
شرکت صنایع خودروسازی

شماره Chery 103 :
تاریــخ 1646/11/11 :
پیوست  :ندارد

مدیران(سهامی خاص)

 -1رایف ولا ترری رقد خوریر چر یلوو ( :7یاوی  15یرز )

مدل خوریر

قلمت خوریر (ییال)

Tiggo 7 DCT

4،141،011،111

ولا ورراخت زمان ث ت رام

ورراخت رهایا زمان یاوی خوریر

( %51رقد)

( %51رقد)

717.111.111

م هغ ری زمان ر وینام وس از کسر
سور مشایکت

سور مشایکت

زمان یاوی

%77

 15یرز
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پیش فروش اعتباری خودروی چری تیگو 7اکسلنت توربو شارژ
(تعداد محدود – تحویل اسفند ماه)
شرکت صنایع خودروسازی

شماره Chery 103 :
تاریــخ 1646/11/11 :
پیوست  :ندارد

مدیران(سهامی خاص)

رایف ر رکات مهم بخشنام :

-4ری رایف ولا ترری این بخشنام  ،قلمت خوریر قطعا ما با د.
-7خوریر یلوو 7رایا کایت طالیا است ک  ،ام ررسال یا  5بای سرریس رری ا یایوان ( هر کدام ک زرریر ایناق بلنتد) ب همرا  4بای سرریس ارلل یایوان مل ا د.
-9ری رایف ولا ترری این بخشنام  ،صدری ر وینام ها ب صویت منعطف ر با بهر گلر از ما لن حساب ترری ما با د.
-1یایی ر م هغ چک ها وس از ارتخاب رایف خرید مشتر  ،یوسف سلستم ترری ب صویت مکارلز مااس

ر مشخص خواهد د.

-5امکان ورراخت حوال صاری د خایج از زمان یعللن د (  77سا ت وس از ث ت رام ) ب صویت ایومایلک ری

ک بارکا رجور رخواهد را ت.

-1ری این یری ث ت راما امکان یک بای صهح برا مشتریان ماترم تراهم ما با د.
-7ث ت رام ینها از ما یرگ ها تعال (یرگ ها سنلد ،مشکا ،آبا ر قرمز ) ری سلستم ترری امکان وذیر است.
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