فروش فوری اعتباری خودروی چری تیگو 7اکسلنت توربو شارژ با

مدل 69
شرکت صنایع خودروسازی

شماره Chery 119 :
تاریــخ 69/11/42 :
پیوست  :دارد

مدیران(سهامی خاص)

با سالم،

احتراماً ،بدینوسیله شرایط فروش فوری اعتباری خودروی تیگو  9با مدل 69

از تاریخ ابالال ایالب بناالنامه تالا اطالال االایوی باله شالرج االداول یالال اعالالم

می گردد:
 -1قیمت مصوب خودرو چری تیگو  9توربو شارژ:
بهای کارخایه
مدل خودرو

Tiggo 7 DCT Excellent

پرداخت های الزامی
و قایویی

(ریال)

(ریال)

184.989228961

19784118471

قیمت یهایی فروش (ریال)

1821987778777

مبلغ پرداختی به شرکت مدیران خودرو معادل بهای کارخایه بوده و سایر مبالغ مربوط به پرداخت های قایویی و الزامی است.
پرداخت های قایویی و الزامی عبارتند از هزینه های :بیمه شنص االث ،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 :

فروش فوری اعتباری خودروی چری تیگو 7اکسلنت توربو شارژ با

شماره Chery 119 :
تاریــخ 69/11/42 :
پیوست  :دارد

مدل 69
شرکت صنایع خودروسازی

مدیران(سهامی خاص)

-4فروش فوری اعتباری خودرو چری تیگو  ،9مدل :69
پیش پرداخت
مدل خودرو

قیمت خودرو (ریال)

TIGGO 7 DCT Excellent

1821987778777

زمان ابت یام

وام

( %17یقد)

فواصال چک
ها

بازه
بازپرداخت

 14ماهه

94.81778777

 %17قیمت
خودرو

میزان پیش پرداخت

کارمزد پایه

اقساط
 1ماهه الی

حداکثر

میزان کسر

 13ماهه الی

 1ماهه الی

 1.ماهه

 3ماهه

 16ماهه الی
 42ماهه
 41ماهه الی
 37ماهه

کارمزد پایه

%19
%1.
%16
%47

میزان پیش
پرداخت برای
تمامی مدل های
ایب ادول از
 %17تا %61
مطابق با ستون
مجاور قابال
ایتناب میباشد

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

کارمزد از

زمان تحویال

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

%17

%7

 %11تا %91

%1

 %97تا %.7

%4

 %.1تا %61

%3

 37روز
کاری

فروش فوری اعتباری خودروی چری تیگو 7اکسلنت توربو شارژ با

شماره Chery 119 :
تاریــخ 69/11/42 :
پیوست  :دارد

مدل 69
شرکت صنایع خودروسازی

مدیران(سهامی خاص)

یمویه مبالغ چک اقساط شرایط فروش فوری اعتباری خودرو چری تیگو  9اکسلنت توربو شارژ ،مدل 69

قیمت خودرو

پیش پرداخت

یو خودرو

(ریال)

زمان ابت یام

TIGGO 7 DCT Excellent

1821987778777

فاصله اقساط
تعداد چک

(ماه)

مدت اقساط
(ماه)

:

مبلغ قسط

یرخ بهره

(ریال)

( %17یقد)

94.81778777

2

3

14

47987768777

%19

9

3

1.

11784398777

%1.

.

3

42

11.81928777

%16

17

3

37

17486228777

%47

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 :

فروش فوری اعتباری خودروی چری تیگو 7اکسلنت توربو شارژ با

مدل 69
یکته مهم:

شرکت صنایع خودروسازی

شماره Chery 119 :
تاریــخ 69/11/42 :
پیوست  :دارد

مدیران(سهامی خاص)

-1خودروی تیگو 9دارای کارت طالیی است که ،شامال دوسال یا  1بار سرویس دوره ای رایگان ( هر کدام که زودتر اتفاق بیفتد) به همراه  1بار سرویس اولیه رایگان میباشد.
 -4تاریخ و مبلغ چک ها پس از ایتناب شرایط خرید ماتری ،توسط سیستم فروش به صورت مکاییزه محاسبه و مانص خواهد شد.
 -3امکان پرداخت حواله صادر شده خارج از زمان تعییب شده (  94ساعت پس از ابت یام ) به صورت اتوماتیک در شبکه بایکی واود ینواهد داشت.
 -4در ایب روش ابت یامی امکان یک بار صلح برای ماتریان محترم فراهم می باشد.
 -1ابت یام یا تحویال خودرو تنها از محال ریگ های فعال (ریگ های سفید ،ماکی ،مسی و قرمز ) در سیستم فروش امکان پذیر است.
 -9آن دسته از ماتریایی که ابت یام خود را قبال به صورت پیش فروش ایجام داده اید ،می توایند از روش ایب بنانامه به منظور تکمیال واه خودروی خود با مدل  69اقدام یمایند.

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 :

