شرایط فروش خودرو چری تیگو  5ورژن 7931
شرکت صنایع خودروسازی

شماره Chery 20 :
تاریــخ 1142/11/11 :
پیوست  :دارد

مدیران(سهامی خاص)

نمایندگان محترم فروش برند چری
با سالم،
احتراماً ،شرایط فروش خودروی چری تیگو  5ورژن  7931از تاریخ ابالغ بخشنامه ،تا اطالع ثانوی به شرح جداول ذیل اعالم می گردد:

بهای کارخانه

پرداخت های الزامی و قانونی
قیمت نهایی فروش (ریال)

مدل خودرو
(ریال)

(ریال)

Tiggo 5 IE

727.729912797

759255.2753

72.7.21112111

Tiggo 5 IL

72119271.2755

75127.12755

72..721112111

زمان تحویل

 55روزه

مبلغ پرداختی به شرکت مدیران خودرو معادل بهای کارخانه بوده و سایر مبالغ مربوط به پرداخت های قانونی و الزامی است.
پرداخت های قانونی و الزامی عبارتند از هزینه های :بیمه شخص ثالث ،مالیات ارزش افزوده ،مالیات شماره گذاری ،عوارض شماره گذاری ،عوارض عمران ارگ ،صدور و پست کارت هوشمند و سایر خدمات
شماره گذاری.

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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نکته مهم :
 -7تعداد در نظر گرفته شده برای فروش محدود بوده و در صورت تکم یل ظرفیت و همچنین تکمیل ظرفیت موجودی خودرو ،سیستم ثبت نام غیر فعال می گردد ،لذا نمایندگان محترم در
صورت عدم اطمینان از ثبت نام مشتری از دریافت حواله خودداری نمایند.
 -.هر کد ملی مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو می باشد.
 -9در این روش ثبت نامی امکان صلح برای مشتریان محترم فراهم می باشد.
 -5ثبت نام خودروی تیگو  5ورژن  7931از محل امانی و کارخانه برای نمایندگان امکان پذیر می باشد.

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 :

