شرایط فروش فوری اعتباری محصوالت برند چری به صورت منعطف
شرکت صنایع خودروسازی

شماره Chery 47 :
تاریــخ 1397/11/18 :
پیوست  :دارد

مدیران(سهامی خاص)

 شرایط فروش اعتباری ( :بازپرداخت اقساط بصورت ماهیانه و بدون نیاز به چک)

نوع خودرو

پیش پرداخت

میزان تسهیالت

Tiggo 5 IE
Tiggo 5 IL
Arrizo 5 TE

حداقل %50

حداکثر %50

Arrizo 5 MT Lux
Tiggo 7 DCT Exc

مدت بازپرداخت

نرخ سود تسهیالت

 12ماهه

%18.79

 24ماهه

%19.39

 36ماهه

%19.99

 48ماهه

%20.59

مشخصات خودرو آریزو 5مدل  ،T.Eشامل موتور  1500سی سی توربو شارژ ،گیربکس اتوماتیک  6 ،CVTایربگ ،دارای سیستم کنترل پایداری و تودوزی چرم می باشد.مشخصات خودرو آریزو 5مدل  ، MTشامل موتور  1500سی سی ،گیربکس دستی و تودوزی چرم می باشد.مشخصات خودرو تیگو 5مدل  ،IEشامل موتور  2000سی سی  ،گیربکس اتوماتیک  4 ،CVTایربگ ،سیستم کنترل پایداری ،تودوزی چرم و مانیتور لمسی  10اینچی می باشد.مشخصات خودرو تیگو 5مدل  ، ILشامل موتور  2000سی سی ،گیربکس اتوماتیک  2 ، CVTایربگ ،تودوزی چرم ،مانیتور لمسی  10اینچی می باشد.-مشخصات خودرو تیگو 7مدل  ،Excellentشامل موتور  1500سی سی  ،گیربکس اتوماتیک  6 DCTسرعته 6 ،ایربگ ،سیستم کنترل پایداری ،تودوزی چرم و مانیتور لمسی  8اینچی می باشد.

دفتر مرکزی شرکت  :بزرگراه شهید همت غرب  ،مابین اشرفی اصفهانی و بلوار عدل-جنب کالنتری باغ فیض پالک ، 27/1تلفن  021- 47651 :فکس 44604090 :
خدمات پس از فروش  :تهران  ،کیلومتر  14جاده مخصوص کرج  ،جنب بیمه ایران کد پستی  1386134451 :تلفکس 021 - 44197989 – 90 :
کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

تلفن / Email : dabir@mvmco.irwww.Cheryco.ir0344 - 3462081-9 :

جریمه تاخیر

%12

شرایط فروش فوری اعتباری محصوالت برند چری به صورت منعطف
شرکت صنایع خودروسازی

شماره Chery 47 :
تاریــخ 1397/11/18 :
پیوست  :دارد

مدیران(سهامی خاص)

 شرایط فروش اعتباری  ( :بازپرداخت اقساط بصورت هر سه ماه یک فقره چک )

نوع خودرو

پیش پرداخت

میزان تسهیالت

مدت بازپرداخت

نرخ سود تسهیالت

جریمه تاخیر

Tiggo 5 IE
 24ماهه

Tiggo 5 IL
Arrizo 5 TE
Arrizo 5 MT Lux
Tiggo 7 DCT Exc

حداقل %50

حداکثر %50

 36ماهه
 48ماهه

دفتر مرکزی شرکت  :بزرگراه شهید همت غرب  ،مابین اشرفی اصفهانی و بلوار عدل-جنب کالنتری باغ فیض پالک ، 27/1تلفن  021- 47651 :فکس 44604090 :
خدمات پس از فروش  :تهران  ،کیلومتر  14جاده مخصوص کرج  ،جنب بیمه ایران کد پستی  1386134451 :تلفکس 021 - 44197989 – 90 :
کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

تلفن / Email : dabir@mvmco.irwww.Cheryco.ir0344 - 3462081-9 :

%21

%12

