شرایط فروش فوری اعتباری خودروی چری تیگو  7اکسلنت از محل تسهیالت
شرکت واسپاری بانک ملت (تعداد محدود)
شرکت صنایع خودروسازی

شماره Chery 44 :
تاریــخ 1142/11/74 :
پیوست  :دارد

مدیران(سهامی خاص)

نمایندگان محترم فروش چری
با سالم؛

به اطالع می رساند ،به منظور توسعه و پیشبرد فروش محصوالت شرکت مدیران خودرو و در راستای کمک به توان خرید متقاضیان محترم ،پیرو قرارداد همکاری فی مابین با
"شرکت واسپاری بانک ملت" فروش فوری اعتباری خودروی چری تیگو  7اکسلنت از روز شنبه مورخ  0927/01/92با شرایط بدون کارمزد تا اطالع ثانوی به شرح جداول پیوست
اعالم میگردد.

مدارک مورد نیاز دریافتی از مشتری:
مدارک هویتی مشتری:
-1کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی (نماینده می تواند با رویت اصل مدارک و ممهور نمودن کپی اصالت آن را تایید نماید)
-2مدرک احراز محل سکونت قابل دریافت از مراکز تعویض پالک
-3گواهی امضاء مشتری ،صادر کننده چک ،از دفاتر اسناد رسمی ( این مدارک می بایست حتما در سیستم فروش بارگزاری گردد)
-4گواهی فک پالک مطابق روال جاری شرکت (به نام شرکت مدیران خودرو اخذ گردد)

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 :
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مدارک درآمدی مشتری:
-5فیش حقوقی (در صورتیکه متقاضی کارمند باشد)
-6گواهی اشتغال به کار یا حکم کارگزینی یا کپی جواز کسب تاریخ دار
-7پرینت گردش حساب سه ماهه (حساب جاری یا قرض الحسنه)

سایر مدارک مشتری:
-8قرارداد تکمیل شده فروش اقساطی خودرو (ارائه شده در پیوست ایمیل)
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کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید
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جداول مربوط به شرایط و مبالغ اقساط:
مدت
نوع خودرو

بهای خودرو

مبلغ پیش پرداخت

مبلغ تسهیالت

Tiggo 7 DCT Exc

3,376,000,000

2,067,657,331

1,350,400,000

بازپرداخت
(ماه)
12

فاصله چک

تعداد چکهای

اقساط (ماه)

اقساط

3

4

مبلغ چک ضمانت

1,621,000,000

مبلغ چک اقساط

337,600,000

توضیحات:
-1در صورتیکه خریدار قادر به ارائه چک نباشد ،شخص ثالث میتواند به جای ایشان چک ارائه نماید که می بایستی خریدار پشت هر فقره چک را امضاء نمایند.
 -2در صورت عدم تایید اعتبارسنجی خریدار  /صادرکننده چک توسط شرکت واسپاری بانک ملت ،شخص تایید اعتبار نشده می تواند اقدام به رفع سوء اثر از طریق بانک مربوطه نموده و  72ساعت پس
از آن درخواست اعتبارسنجی مجدد نماید.
-3مطابق با بخشنامه های بانک مرکزی کلیه چک های ارائه شده می بایستی از نوع چکهای صیادی باشند.
-4نمایندگی موظف است تمامی فرم های مورد نیاز جهت استفاده از تامین مالی شرکت واسپاری ملت را تکمیل و پس از امضاء مشتریان نسبت به بارگزاری فرم ها در سیستم فروش شرکت مدیران
خودرو اقدام و اصل فرم ها را به همراه پرونده به نماینده شرکت واسپاری ملت مستقر در شرکت مدیران خودرو تحویل نماید.
-5مبلغ بیمه بدنه ی یک ساله ی خودرو در پیش پرداخت لحاظ گردیده است.
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