پیش فروش اعتباری خودروی چری تیگو 7اکسلنت توربو شارژ

شماره Chery 91 :
تاریــخ 1146/14/11 :
پیوست  :ندارد

(تعداد محدود – تحویل بهمن)
شرکت صنایع خودروسازی

مدیران(سهامی خاص)

با سالم،
احتراماً ،بدینوسیله به استحضار می رساند ،با توجهه بهه تیلیهر یر یه

نهام دهویرچر هرر تی هو  7تحویهر یر مها ،،شهرای پهی

ثبه

هرچ

اعتبهارر

تحویر بهلن ما ،از تاریخ  6901/20/20به تعدای محدچی تا اطالع ثانور اعالم می گریی:
 -6قیل

مصوب دویرچ رر تی و  7توربو شارژ:
بهار کاردانه
مدل دویرچ

Tiggo 7 DCT Excellent

مبلغ پریادتی به شرک
پریاد

پریاد

هار الزامی
چ قانونی

(ریال)

(ریال)

6،612،701،110

631،179،991

قیل

6،967،422،222

مدیران دویرچ معایل بهار کاردانه بوی ،چ سایر مبالغ مربوط به پریاد

هار قانونی چ الزامی عبارتند از هزینه هار :بیله شخص ثالث ،مالیات ارز

نهایی رچ

(ریال)

هار قانونی چ الزامی اس .

ا زچی ،،مالیات شلار ،گذارر ،عوارض شلار ،گذارر ،عوارض علران ارگ ،صدچر چ پس

شلار ،گذارر.
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کارت هوشلند چ سایر ددمات

پیش فروش اعتباری خودروی چری تیگو 7اکسلنت توربو شارژ

شماره Chery 91 :
تاریــخ 1146/14/11 :
پیوست  :ندارد

(تعداد محدود – تحویل بهمن)
شرکت صنایع خودروسازی

-0پی

رچ

مدیران(سهامی خاص)

اعتبارر تی و  7توربو شارژ (تحویر بهلن ما:)01 ،
پی

مدل دویرچ

قیل

دویرچ (ریال)

زمان ثب

نام

( %03نقد)

پریاد
پی

پریاد

یچم

چام

زمان صدچر یعوتنامه

واصر ک ها

باز ،بازپریاد
اقساط

سوی
مشارک

میزان کر پی

( %92نقد)
میزان پی
پریاد

مبلغ یر زمان
TIGGO 7 DCT
Excellent

6,967,422,222

900,932,222

صدچر یعوتنامه

حداکثر %43

پس از کسر سوی

دویرچ

قیل

از

 %33تا %03

ا الی  9ما،

 6الی  60ما،

%00

مشارک
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%33

%61

 %12تا %13

%63

مطابق با
ستون مجاچر

 %72تا %12

%64

قابر انتخاب
میباشد

کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

پریاد

کارمزی منعطف

زمان تحویر

 %13تا %03

%69

بهلن ما،
01

پیش فروش اعتباری خودروی چری تیگو 7اکسلنت توربو شارژ

شماره Chery 91 :
تاریــخ 1146/14/11 :
پیوست  :ندارد

(تعداد محدود – تحویل بهمن)
شرکت صنایع خودروسازی

-9پی

مدیران(سهامی خاص)

اعتبارر تی و  7توربو شارژ (تحویر بهلن ما:)01 ،

رچ

پی
مدل دویرچ

قیل

دویرچ (ریال)

زمان ثب

نام

( %03نقد)

پریاد
پی

پریاد

یچم

چام

زمان صدچر یعوتنامه

واصر ک ها

باز ،بازپریاد
اقساط

سوی
مشارک

میزان کر پی

( %92نقد)
میزان پی
پریاد

مبلغ یر زمان
TIGGO 7 DCT
Excellent

6,967,422,222

900,932,222

صدچر یعوتنامه

حداکثر %43

پس از کسر سوی

دویرچ

قیل

از

 %33تا %03

ا الی  9ما،

 69الی  61ما،

%00

مشارک
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%33

%61

 %12تا %13

%67
بهلن ما،

مطابق با
ستون مجاچر

 %72تا %12

%61

قابر انتخاب
میباشد

کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

پریاد

کارمزی منعطف

زمان تحویر

 %13تا %03

%63

01

پیش فروش اعتباری خودروی چری تیگو 7اکسلنت توربو شارژ

شماره Chery 91 :
تاریــخ 1146/14/11 :
پیوست  :ندارد

(تعداد محدود – تحویل بهمن)
شرکت صنایع خودروسازی

 -4پی

رچ

مدیران(سهامی خاص)

اعتبارر تی و  7توربو شارژ (تحویر بهلن ما:)01 ،
پی

مدل دویرچ

قیل

دویرچ (ریال)

زمان ثب

نام

( %03نقد)

پریاد
پی

پریاد

یچم

چام

زمان صدچر یعوتنامه

واصر ک ها

باز ،بازپریاد
اقساط

سوی
مشارک

میزان کر پی

پریاد

کارمزی منعطف

زمان تحویر

( %92نقد)
%33

%60

میزان پی
پریاد

مبلغ یر زمان
TIGGO 7 DCT
Excellent

6,967,422,222

900,932,222

صدچر یعوتنامه

حداکثر %43

پس از کسر سوی

دویرچ

قیل

از

 %33تا %03

ا الی  9ما،

 60الی  04ما،

%00

مشارک

مطابق با
ستون مجاچر
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بهلن ما،
 %72تا %12

%67

قابر انتخاب
میباشد
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 %12تا %13

%61

 %13تا %03

%61

01

پیش فروش اعتباری خودروی چری تیگو 7اکسلنت توربو شارژ

شماره Chery 91 :
تاریــخ 1146/14/11 :
پیوست  :ندارد

(تعداد محدود – تحویل بهمن)
شرکت صنایع خودروسازی

-3پی

مدیران(سهامی خاص)

اعتبارر تی و  7توربو شارژ (تحویر بهلن ما:)01 ،

رچ

پی
مدل دویرچ

قیل

دویرچ (ریال)

زمان ثب

نام

( %03نقد)

پریاد
پی

پریاد

یچم

چام

زمان صدچر یعوتنامه

واصر ک ها

باز ،بازپریاد
اقساط

سوی
مشارک

میزان کر پی

پریاد

کارمزی منعطف

زمان تحویر

( %92نقد)
%33

%02

میزان پی
پریاد

مبلغ یر زمان
TIGGO 7 DCT
Excellent

6,967,422,222

900,932,222

صدچر یعوتنامه

حداکثر %43

پس از کسر سوی

دویرچ

قیل

از

 %33تا %03

ا الی  9ما،

 03الی  92ما،

%00

مشارک

مطابق با
ستون مجاچر
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بهلن ما،
 %72تا %12

%61

قابر انتخاب
میباشد
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 %12تا %13

%60

 %13تا %03

%67

01

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

 -1شرای پی

مدل دویرچ

Tiggo 7 DCT

شماره Chery 91 :
تاریــخ 1146/14/11 :
پیوست  :ندارد

مدیران(سهامی خاص)

نقدر دویرچر رر تی و ( :7تحویر  43رچز)،

رچ

قیل

دویرچ (ریال)

6،967،422،222

پی

پریاد

زمان ثب

( %32نقد)

131.722.222

نام

پریاد

نهایی زمان تحویر دویرچ
( %32نقد)

مبلغ یر زمان یعوتنامه پس از کسر
سوی مشارک

سوی مشارک

زمان تحویر

%00

 43رچز،
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پیش فروش اعتباری خودروی چری تیگو 7اکسلنت توربو شارژ
(تعداد محدود – تحویل بهمن)
شرکت صنایع خودروسازی

شماره Chery 91 :
تاریــخ 1146/14/11 :
پیوست  :ندارد

مدیران(سهامی خاص)

شرای چ نیات مهم بخشنامه:

رچ

-6یر شرای پی

این بخشنامه ،قیل

-0دویرچر تی و 7یارار کارت طالیی اس
رچ

-9یر شرای پی

دویرچ قطعی می باشد.
که ،شامر یچسال یا  3بار سرچیس یچر ،ار رای ان ( هر کدام که زچیتر اتفاق بیفتد) به هلرا 6 ،بار سرچیس اچلیه رای ان میباشد.

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

-4تاریخ چ مبلغ ک ها پس از انتخاب شرای درید مشترر ،توس سیستم رچ
-3امیان پریاد
-1یر این رچ
-7ثب

حواله صایر شد ،دارج از زمان تعیین شد 70 ( ،ساع
ثب

پس از ثب

می باشد.

به صورت میانیز ،محاسبه چ مشخص دواهد شد.
نام ) به صورت اتوماتیک یر شبیه بانیی چجوی نخواهد یاش .

نامی امیان یک بار صلح برار مشتریان محترم راهم می باشد.

نام تنها از محر رنگ هار عال (رنگ هار سفید ،مشیی ،آبی چ قرمز ) یر سیستم رچ

امیان پذیر اس .
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