شرایط پیش فروش نقدی محصوالت چری

شماره Chery 32 :
تاریــخ 1142/16/11 :
پیوست  :دارد

قیمت غیر قطعی
شرکت صنایع خودروسازی

مدیران(سهامی خاص)

با سالم،
احتراماً ،شرایط پیش فروش نقدی محصوالت چری از تاریخ ابالغ این بخشنامه روز یکشنبه مورخ  1931/60/11تا اطالع ثانوی اعالم می گردد:
 -1پیش فروش نقدی خودروی آریزو  5توربو:
پیش پرداخت
مدل خودرو

زمان ثبت نام (ریال)

زمان صدور دعوتنامه

سود مشارکت

جریمه تاخیر

 15روز پیش از تحویل خودرو

06606660666

%19
مبلغ در زمان صدور دعوتنامه

Arrizo 5 T.E

 126روزه
%0

پس از کسر سود مشارکت

166,666,666

%15

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

زمان تحویل

مدل خودرو

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

31
 106روزه

شرایط پیش فروش نقدی محصوالت چری

شماره Chery 32 :
تاریــخ 1142/16/11 :
پیوست  :دارد

قیمت غیر قطعی
شرکت صنایع خودروسازی

مدیران(سهامی خاص)

 -2پیش فروش نقدی خودروی تیگو  5ورژن :1931
پیش پرداخت
مدل خودرو

زمان صدور دعوتنامه
زمان ثبت نام (ریال)

 15روز پیش از تحویل

سود مشارکت

جریمه تاخیر

زمان تحویل

مدل خودرو

خودرو

106260666،666

 126روزه

%19

Tiggo 5 IE

366,666,666
30606660666

مبلغ در زمان صدور
دعوتنامه پس از کسر
سود مشارکت

%15

%0

%19

 106روزه
 126روزه

Tiggo 5 IL

006،666،666

%15

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 :

 106روزه

31

شرایط پیش فروش نقدی محصوالت چری

شماره Chery 32 :
تاریــخ 1142/16/11 :
پیوست  :دارد

قیمت غیر قطعی
شرکت صنایع خودروسازی

مدیران(سهامی خاص)

شرایط و نکات مهم بخشنامه:

-1در شرایط پیش فروش این بخشنامه ،قیمت خودرو به قیمت روز (غیر قطعی) محاسبه می گردد.
 -2تاریخ تکمیل وجه قراردادها مالک اولویت تخصیص و ارسال خودروها می باشد.
 -9هر کد ملی مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو می باشد.
 -4صدور دعوتنامه برای ثبت نام ها تنها  1بار و به صورت سیستمی و اتوماتیک صورت می پذیرد.
 -5همزمان با صدور دعوتنامه ،مبلغ پرداخت دوم پس از کسر سود مشارکت از مشتریان دریافت می گردد.
تبص ره :در صورت عدم تکمیل وجه برای قراردادهای پیش فروش در موعد مقرر هیچگونه سود مشارکتی (پس از تاریخ مذکور) به قراردادها تعلق نخواهد گرفت و شرکت نسبت به
تحویل به موقع خودروها هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.
 -0در صورت تاخیر در تحویل خودرو ( از تاریخ تحویل مندرج در قرارداد ) ،بنا بر درخواست مشتری  %0جریمه تاخیر مازاد بر سود مشارکت قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.
 -1امکان پرداخت حواله صادر شده خارج از زمان تعیین شده( ساعت  24:66روز بعد از تاریخ ثبت نام) به صورت اتوماتیک در شبکه بانکی وجود نخواهد داشت.
 -0در این روش ثبت نامی صلح امکان پذیر نمی باشد.
 -9ثبت نام تنها از محل رنگ های فعال (رنگ های سفید 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 :

