پیش فروش اعتباری خودروی چری آریزو  5دنده ای الکچری مدل 79
(تعداد محدود – تحویل فروردین )79
شرکت صنایع خودروسازی

شماره Chery 123 :
تاریــخ 1146/11/71 :
پیوست  :دارد

مدیران(سهامی خاص)

با سالم،
احتراماً ،شرایط پیش فروش اعتباری خودرروی آریووو  5رنوه ای کچروری تحدیو فورورری

از تواری  1931/11/42بو تعوهار محوهور توا االوالث نواندی

اعالم می گررر:
 -1قیمت مصدب خدررو چری آریوو  5رنه ای کچرری:
بهای چارخان
مهل خدررو

Arrizo 5 MT Luxury

پرراخت های الوامی
و قاندنی

(ریال)

(ریال)

140.101.114

30.939.999

قیمت نهایی فروش (ریال)

011.000.000

مبلغ پرراختی ب شرچت مهیران خدررو معارل بهای چارخان بدر و سایر مبالغ مربدط ب پرراخت های قاندنی و الوامی است.
پرراخت های قاندنی و الوامی عبارتنه از هوین های :بیم شخص نالث ،مالیات ارزش افوور  ،مالیات شمار گذاری ،عدارض شمار گذاری ،عدارض عمران ارگ ،صهور و پست چارت هدشمنه و سایر خهمات
شمار 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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شماره Chery 123 :
تاریــخ 1146/11/71 :
پیوست  :دارد

(تعداد محدود – تحویل فروردین )79
شرکت صنایع خودروسازی

مدیران(سهامی خاص)

-4پیش فروش اعتباری آریوو  5نه ای کچرری (تحدی

فرورری

:)30

پیش پرراخت

مهل خدررو

پیش پرراخت

قیمت خدررو

زمان نبت نام

روم

(ریال)

( %40نقه)

زمان صهور

ریال

رعدتنام

( %15نقه)

یک فقر چک
 4ماه بهون
بهر حهاق

وام

فداص چک
ها

%15

باز
بازپرراخت
اقساط

 1ماه الی
 14ماه

مبلغ رر

Arrizo 5
MT
Luxury

حهاچثر

زمان صهور

011.000.000

124،400،000

رعدتنام
پس از چسر
سدر
مشارچت

101,150,000

%50
قیمت
خدررو

 19ماه الی

ا الی  9ما

 19ماه
 13ماه الی
 42ماه
 45ماه الی
 90ماه

چارمور

سدر

پای

مشارچت

%10

 %50تا %35

%19

چارمور از

مطابق با
ستدن مجاور

%50
 %55تا %00
 %05تا %90

%0
%1
%4

قاب انتخاب

%19

خدمات پس از فروش  :تهران  ،کیلومتر  11جاده مخصوص کرج  ،جنب بیمه ایران کد پستی  1146111171 :تلفکس 171 - 11142444 – 41 :

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

زمان تحدی

چارمور پای

پرراخت از

دفتر مرکزی شرکت  :بزرگراه شهید همت غرب  ،مابین اشرفی اصفهانی و بلوار عدل-جنب کالنتری باغ فیض پالک ، 72/1تلفن  171- 12671 :فکس 11611141 :
کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

میوان چ پیش پرراخت

میوان پیش

%12
%11

میوان چسر

میباشه

 %95تا %35

%9

فرورری
30
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شرکت صنایع خودروسازی

مدیران(سهامی خاص)

شرایط و نکات مهم بخشنام :

-1رر شرایط پیش فروش ای بخشنام  ،قیمت خدررو قطعی می باشه.
 -4رر شرایط پیش فروش ای بخشنام  ،صهور رعدتنام ها ب صدرت منعطف و با بهر گیری از ماشی حساب فروش می باشه.
 -9امکان پرراخت حدال صارر شه خارج از زمان تعیی شه (  04ساعت پس از نبت نام ) ب صدرت اتدماتیک رر شبک بانکی وجدر نخداهه راشت.
 -2رر ای روش نبت نامی امکان یک بار صلح برای مشتریان محترم فراهم می باشه.
 -5نبت نام تنها از مح رنگ های فعال (رنگ های سفیه و مشکی) رر 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 :

شماره Chery 123 :
تاریــخ 1146/11/71 :
پیوست  :دارد

