فروش فوری اعتباری خودروی Chery Arrizo 5 MT Luxury
شرکت صنایع خودروسازی

شماره Chery 5 :
تاریــخ 1142/17/71 :
پیوست  :دارد

مدیران(سهامی خاص)

با سالم،
احتراماً ،بدینوسیله شرایط فروش فوری اعتباری خوورروی ( Arrizo 5 MT Luxuryگیوربس

رنود ای) از تواری ابوال ایوب بناونامه توا االوالث نوانوی بوه

شرح جداول ذیل اعالم می گررر:
 -1قیمت مصوب خوررو : Arrizo 5 MT Luxury
بهای کارخانه
مدل خوررو

Arrizo 5 MT Luxury

پرراخت های الزامی
و قانونی

(ریال)

(ریال)

646.104.899

84.988.010

قیمت نهایی فروش (ریال)

141.000.000

مبلغ پرراختی به شرکت مدیران خوررو معارل بهای کارخانه بور و سایر مبالغ مربوط به پرراخت های قانونی و الزامی است.
پرراخت های قانونی و الزامی عبارتند از هزینه های :بیمه شنص نالث ،مالیات ارزش افزور  ،مالیات شمار گذاری ،عوارض شمار گذاری ،عوارض عمران ارگ ،صدور و پست کارت هوشمند و سایر خدمات
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 :

فروش فوری اعتباری خودروی Chery Arrizo 5 MT Luxury
شرکت صنایع خودروسازی

شماره Chery 5 :
تاریــخ 1142/17/71 :
پیوست  :دارد

مدیران(سهامی خاص)

 -0شرایط فروش فوری اعتباری خوررو : Arrizo 5 MT Luxury

مدل خوررو

قیمت خوررو (ریال)

Arrizo 5 MT
Luxury

141.000.000

پیش پرراخت

یک فقر چک  0ماهه

زمان نبت نام

بدون کارمزر

( %40نقد)

(حداقل )%10

086،400،000

14،100،000

وام

فواصل
چک ها

باز
بازپرراخت
اقساط
 1ماهه الی 10
ماهه
 13ماهه الی

حداکثر
%80

 1ماهه الی

قیمت

 3ماهه

خوررو

 19ماهه
 18ماهه الی
 04ماهه
 08ماهه الی
 30ماهه

کارمزر

میزان پیش پرراخت با احتساب

پایه

چک  0ماهه بدون کارمزر

%10

میزان پیش
پرراخت برای
تمامی مدل

%14
%16

های ایب
جدول از %80
تا  %88مطابق

کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

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

کارمزر از
کارمزر پایه

%80

%0

 %88تا %10

%1

 %18تا %90

%0

با ستون مجاور

%00

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 :

میزان کسر

قابل انتناب
میباشد

 %98تا %88

%3

زمان
تحویل

 30روز

فروش فوری اعتباری خودروی Chery Arrizo 5 MT Luxury
شرکت صنایع خودروسازی

شماره Chery 5 :
تاریــخ 1142/17/71 :
پیوست  :دارد

مدیران(سهامی خاص)

نمونه مبالغ چک اقساط شرایط فروش فوری اعتباری خوررو : Arrizo 5 MT Luxury
 %40پیش

%10چک  0ماهه

تعدار

فاصله

مدت

نوث خوررو

قیمت خوررو

پرراخت

بدون بهر

چک

اقساط

اقساط

مبلغ قسط

نرخ بهر

4

3

10

108.918.000

%10

Arrizo 5 MT Luxury

141.000.000

086،400،000

14،100،000

6

3

19

13.800.000

%14

9

3

04

60.031.000

%16

10

3

30

80.386.000

%00

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 Chery Arrizo 5 MT Luxury
شرکت صنایع خودروسازی

مدیران(سهامی خاص)

نسته مهم:
 -1تاری و مبلغ چک ها پ

از انتناب شرایط خرید ماتری ،توسط سیستم فروش به صورت مسانیز محاسبه و مانص خواهد شد.

 -0امسان پرراخت حواله صارر شد خارج از زمان تعییب شد (  10ساعت پ

از نبت نام ) به صورت اتوماتیک رر شبسه بانسی وجور ننواهد راشت.

 -3رر ایب روش نبت نامی امسان یک بار صلح برای ماتریان محترم فراهم می باشد.
 -4نبت نام تنها از محل رنگ های فعال (سفید و ماسی ) رر سیستم فروش امسان 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 5 :
تاریــخ 1142/17/71 :
پیوست  :دارد

