شماره Chery 69 :

فروش فوری نقدی و پیش فروش اعتباری خودروی جدید چری

تاریــخ 1146/16/11 :
پیوست  :دارد

تیگو 7اکسلنت توربو شارژ (تعداد محدود – تحویل آبان)
شرکت صنایع خودروسازی

مدیران(سهامی خاص)

نمایندگان محترم فروش چری
با سالم،
احتراماً ،بدینوسیله به استحضار می رساند ،با توجه به تکمیل ظرفیت ثبت نام خوورروی چوری تی وو  7تحویول مرور موا  ،شورای فوروش ندودی و پوی

از تاریخ ابالغ این بخشنامه به تعدار محدور تا اطالع ثانوی اعالم می گررر:

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 :

فوروش اعتبواری تحویول ببوان
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شرکت صنایع خودروسازی

مدیران(سهامی خاص)

-1فروش نددی خورروی تی و  7اکسلنت توربو شارژ :

مدل خوررو

قیمت نددی خوررو (ریال)

سور تاخیر رر تحویل

سور انصراف

TIGGO 7 DCT Excellent

1,972,000,000

%90

%11
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تیگو 7اکسلنت توربو شارژ (تعداد محدود – تحویل آبان)
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-9پی

مدیران(سهامی خاص)

فروش اعتباری تی و  7توربو شارژ (تحویل ببان :)21
پی

مدل خوررو

قیمت خوررو (ریال)

TIGGO 7 DCT
Excellent

1,972,000,000

زمان ثبت نام

( %92ندد)

پرراخت
پی

پرراخت روم

زمان صدور رعوتنامه

وام

فواصل چک ها

باز بازپرراخت
اقساط

سور
مشارکت

میزان کل پی

پرراخت

کارمزر منعطف

زمان تحویل

( %00ندد)
%22

%11

میزان پی
پرراخت از

مبلغ رر زمان
012,720,000

صدور رعوتنامه

حداکثر %52

پس از کسر سور

قیمت خوررو

 %22تا %22

ا الی  0ما

 1الی  19ما

%99

مشارکت

مطابق با
ستون مجاور
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 %70تا %00

%15

قابل انتخاب
میباشد
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-0پی

مدیران(سهامی خاص)

فروش اعتباری تی و  7توربو شارژ (تحویل ببان :)21
پی

مدل خوررو

قیمت خوررو (ریال)

TIGGO 7 DCT
Excellent

1,972,000,000

زمان ثبت نام

( %92ندد)

پرراخت
پی

پرراخت روم

زمان صدور رعوتنامه

وام

فواصل چک ها

باز بازپرراخت

سور

اقساط

مشارکت

میزان کل پی

پرراخت

کارمزر منعطف

زمان تحویل

( %00ندد)
%22

%10

میزان پی
پرراخت از

مبلغ رر زمان
012,720,000

صدور رعوتنامه

حداکثر %52

پس از کسر سور

قیمت خوررو

 %22تا %22

ا الی  0ما

 10الی  10ما

%99

مشارکت

مطابق با
ستون مجاور
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 %70تا %00

%11

قابل انتخاب
میباشد
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 -5پی

مدیران(سهامی خاص)

فروش اعتباری تی و  7توربو شارژ (تحویل ببان :)21
پی

مدل خوررو

قیمت خوررو (ریال)

TIGGO 7 DCT
Excellent

1,972,000,000

زمان ثبت نام

( %92ندد)

پرراخت
پی

پرراخت روم

زمان صدور رعوتنامه

وام

فواصل چک ها

باز بازپرراخت

سور

اقساط

مشارکت

میزان کل پی

پرراخت

کارمزر منعطف

زمان تحویل

( %00ندد)
%22

%12

میزان پی
پرراخت از

مبلغ رر زمان
012,720,000

صدور رعوتنامه

حداکثر %52

پس از کسر سور

قیمت خوررو

 %22تا %22

ا الی  0ما

 12الی  95ما

%99

مشارکت

مطابق با
ستون مجاور
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 %70تا %00

%17

قابل انتخاب
میباشد
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%10
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%11
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فروش فوری نقدی و پیش فروش اعتباری خودروی جدید چری
تیگو 7اکسلنت توربو شارژ (تعداد محدود – تحویل آبان)
شرکت صنایع خودروسازی

-2پی

مدیران(سهامی خاص)

فروش اعتباری تی و  7توربو شارژ (تحویل ببان :)21
پی

مدل خوررو

قیمت خوررو (ریال)

TIGGO 7 DCT
Excellent

1,972,000,000

زمان ثبت نام

( %92ندد)

پرراخت
پی

پرراخت روم

زمان صدور رعوتنامه

وام

فواصل چک ها

باز بازپرراخت

سور

اقساط

مشارکت

میزان کل پی

پرراخت

کارمزر منعطف

زمان تحویل

( %00ندد)
%22

%90

میزان پی
پرراخت از

مبلغ رر زمان
012,720,000

صدور رعوتنامه

حداکثر %52

پس از کسر سور

قیمت خوررو

 %22تا %22

ا الی  0ما

 92الی  00ما

%99
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مطابق با
ستون مجاور
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 %70تا %00

%10

قابل انتخاب
میباشد
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مدیران(سهامی خاص)

شرای و نکات مرم بخشنامه:

-1رر شرای پی

فروش این بخشنامه ،قیمت خوررو قطعی می باشد.

-9خورروی تی و 7رارای کارت طالیی است که ،شامل روسال یا  2بار سرویس رور ای رای ان ( هر کدام که زورتر اتفاق بیفتد) به همرا  1بار سرویس اولیه رای ان میباشد.
-0رر شرای پی

فروش این بخشنامه ،صدور رعوتنامه ها به صورت منعطف و با برر گیری از ماشین حساب فروش می باشد.

-5تاریخ و مبلغ چک ها پس از انتخاب شرای خرید مشتری ،توس سیستم فروش به صورت مکانیز محاسبه و مشخص خواهد شد.
-2امکان پرراخت حواله صارر شد خارج از زمان تعیین شد (  79ساعت پس از ثبت نام ) به صورت اتوماتیک رر شبکه بانکی وجور نخواهد راشت.
-1رر این روش ثبت نامی امکان یک بار صلح برای مشتریان محترم فراهم می باشد.
-7ثبت نام تنرا از محل رنگ های فعال (رنگ های سفید ،مشکی ،ببی و قرمز ) رر سیستم فروش امکان پذیر است.
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