فروش فوری اعتباری خودروی Chery Arrizo 5 MT Luxury

با مدل 79
شرکت صنایع خودروسازی

شماره Chery 117 :
تاریــخ 1146/11/14 :
پیوست  :دارد

مدیران(سهامی خاص)

با سالم،
احتراماً ،بدینوسیله شررای ررر

رروی اعتبرای خروری

( Arrizo 5 MT Luxuryگیرربس

رنرد ا

) برا مردل 79

از ترایی ابرال ایرب بنارنامه

تا تایی  1071/11/03به شرح جدا ل ذیل اعالم می گررر:
 -1قیمت مصوب خوری : Arrizo 5 MT Luxury
بها کایخانه

پرراخت ها الزامی
قانونی

مدل خوری

Arrizo 5 MT Luxury

(ییال)

(ییال)

163.131.116

73.979.009

مبلغ پرراختی به شرکت مدیران خوری معارل بها کایخانه بور

قیمت نهایی رر

(ییال)

911.333.333

سایر مبالغ مربوط به پرراخت ها قانونی الزامی است.

پرراخت ها قانونی الزامی عبایتند از هزینه ها  :بیمه شنص ثالث ،مالیات ایز

ارز ر  ،مالیات شمای گذای  ،عوایض شمای گذای  ،عوایض عمران ایگ ،صد ی پست کایت هوشمند سایر خدمات

شمای گذای .

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 :

فروش فوری اعتباری خودروی Chery Arrizo 5 MT Luxury

شماره Chery 117 :
تاریــخ 1146/11/14 :
پیوست  :دارد

با مدل 79
شرکت صنایع خودروسازی

 -6شرای رر

مدیران(سهامی خاص)

روی اعتبای خوری  ، Arrizo 5 MT Luxuryمدل :79

مدل خوری

قیمت خوری (ییال)

Arrizo 5 MT
Luxury

911.333.333

پیش پرراخت

یک رقر چک  6ماهه

زمان ثبت نام

بد ن کایمزر

( %03نقد)

(حداقل )%13

649،933،333

131،133،333

ام

رواصل
چک ها

باز
بازپرراخت
اقساط
 1ماهه الی 16
ماهه
 10ماهه الی

حداکثر
%33

 1ماهه الی

قیمت

 0ماهه

خوری

 19ماهه
 17ماهه الی
 64ماهه
 63ماهه الی
 03ماهه

کایمزر

میزان پیش پرراخت با احتساب

پایه

چک  6ماهه بد ن کایمزر

%13

میزان پیش
پرراخت برا
تمامی مدل

%14
%11

ها ایب
جد ل از %33
تا  %73مطابق

کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

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

 %33تا %93
 %93تا %93

کایمزر از
کایمزر پایه

%19

قابل انتناب
میباشد

 %93تا %73

تحویل

%3
%1
%6

با ستون مجا ی

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 :

%33

میزان کسر

زمان

%0

 03ی ز

فروش فوری اعتباری خودروی Chery Arrizo 5 MT Luxury

با مدل 79
شرکت صنایع خودروسازی

تاریــخ 1146/11/14 :
پیوست  :دارد

مدیران(سهامی خاص)

نمونه مبالغ چک اقساط شرای رر

نوع خوری

قیمت خوری

Arrizo 5 MT Luxury

911.333.333

روی اعتبای خوری  ، Arrizo 5 MT Luxuryمدل : 79
 %03پیش

%13چک  6ماهه

تعدار

راصله

مدت

پرراخت

بد ن بهر

چک

اقساط

اقساط

131،133،333 649،933،333

مبلغ قس

نرخ بهر

4

0

16

133.636.333

%13

1

0

19

93.769.333

%14

9

0

64

39.976.333

%11

13

0

03

47.399.333

%19

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

شماره Chery 117 :

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

فروش فوری اعتباری خودروی Chery Arrizo 5 MT Luxury

با مدل 79
شرکت صنایع خودروسازی

مدیران(سهامی خاص)

نسته مهم:
 -1تایی

مبلغ چک ها پ

از انتناب شرای خرید ماتر  ،توس سیستم رر

 -6امسان پرراخت حواله صاری شد خایج از زمان تعییب شد (  96ساعت پ
 -0ری ایب ی

به صویت مسانیز محاسبه مانص خواهد شد.
از ثبت نام ) به صویت اتوماتیک ری شبسه بانسی جور ننواهد راشت.

ثبت نامی امسان یک بای صلح برا ماتریان محترم رراهم می باشد.

 -4ثبت نام تنها از محل ینگ ها رعال (سفید ماسی ) ری سیستم رر

امسان 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 117 :
تاریــخ 1146/11/14 :
پیوست  :دارد

