شرایط فروش فوری اعتباری خودروی New MVM 315H Sport Excellent
" با مدل " 4.
شرکت صنایع خودروسازی

شماره 55 :
تاریــخ1396/10/13:
پیوست  :نــــــدارد

مدیران(سهامی خاص)

نمایندگان محترم فروش مدیران خودرو
با درود و احترام
به آگاهی میرساند شرایط فروش نقدی و فوری اعتباری خودروی  ، New MVM315HSport Excellentبا "مدل " 4.از تاریخ ابالغ این بخشنامه
مورخ 1396/10/13روز چهار شنبه همراه با شرایط پرداختی متنوع به صورت منعطف به شرح جداول پیوست اعالم می گردد.

دفتر مرکزی شرکت  :بزرگراه اشرفی شمال به جنوب  ،خروجی بزرگراه شهید همت غرب ،جنب کالنتری  041باغ فیض ،پالک 1.70کد پستی 04.1101246 :
تلفن  110- 4.160 :فکس 110- 44114141 :
خدمات پس از فروش  :تهران  ،کیلومتر  04جاده مخصوص کرج  ،جنب بیمه ایران کد پستی 0241024460 :
کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

تلفن 1244- 2411140-4 :

تلفکس 110- 4404.444 – 41 :

Email : dabir@mvmco.ir / www.mvmco.ir

شرایط فروش فوری اعتباری خودروی New MVM 315H Sport Excellent

شماره 55 :

" با مدل " 4.
شرکت صنایع خودروسازی

تاریــخ1396/10/13:
پیوست  :نــــــدارد

مدیران(سهامی خاص)

شرایط فروش فوری نقدی خودروی : New315H Sport Excellent
نوع خودرو

بهای کارخانه(ریال)

315H Sport Excellent

444,298,091

سود انصراف

پرداخت های الزامی و

قیمت نهایی

قانونی(ریال)

فروش(ریال)

69,801,909

514,100,000

%01

جریمه تاخیر

%11

زمان تحویل

فوری

مبلغ پرداختی به شرکت مدیران خودرو معادل بهای کارخانه بوده و سایر مبالغ مربوط به پرداخت های قانونی والزامی است.
پرداخت های قانونی و الزامی عبارتند از هزینه های:بیمه شخص ثالث ،مالیات ارزش افزوده ،مالیات شماره گذاری  ،عوارض شماره گذاری،عوارض عمران ارگ ،صدور و پست کارت هوشمند
وسایر خدمات شماره گذاری.

فروش فوری اقساطی New315H Sport Excellent

با بازه بازپرداخت  1ماهه به صورت منعطف:
پرداخت اولیه

مدل

315H Sport
Excellent

قیمت خودرو

514,100,000
ریال

زمان ثبت نام()%11

102,820,000
ریال

یک فقره چک  1ماهه بدون

وام

مدت اقساط بازه بازپرداخت نرخ بهره

بهره

باقیمانده پرداخت متناسب
با بازه پرداخت
بر اساس انتخاب مشتری

حداکثر
%60
قیمت

 1ماهه

خودرو

الی
( 1ماهه)

تلفن  110- 4.160 :فکس 110- 44114141 :
کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

تلفن 1244- 2411140-4 :

تحویل

( 0ماهه)

دفتر مرکزی شرکت  :بزرگراه اشرفی شمال به جنوب  ،خروجی بزرگراه شهید همت غرب ،جنب کالنتری  041باغ فیض ،پالک 1.70کد پستی 04.1101246 :
خدمات پس از فروش  :تهران  ،کیلومتر  04جاده مخصوص کرج  ،جنب بیمه ایران کد پستی 0241024460 :

زمان

تلفکس 110- 4404.444 – 41 :

Email : dabir@mvmco.ir / www.mvmco.ir

%1

فوری

شرایط فروش فوری اعتباری خودروی New MVM 315H Sport Excellent

شماره 55 :

" با مدل " 4.
شرکت صنایع خودروسازی

با بازه بازپرداخت  01ماهه به صورت منعطف:

پرداخت اولیه
مدل

315H Sport
Excellent

514,100,000
ریال

زمان ثبت نام()%11

وام

یک فقره چک  1ماهه بدون
بهره

باقیمانده پرداخت

حداکثر

متناسب

%60

با بازه پرداخت

قیمت

بر اساس انتخاب مشتری

خودرو

102,820,000
ریال

فروش فوری اقساطی  New315H Sport Excellentبا بازه بازپرداخت  04ماهه به

مدت

بازه

نرخ

اقساط

بازپرداخت

بهره

مدل

قیمت خودرو

یک فقره چک  1ماهه بدون بهره

نام()%11

315H Sport
Excellent

514,100,000
ریال

102,820,000
ریال

باقیمانده پرداخت متناسب
با بازه پرداخت
بر اساس انتخاب مشتری

وام

 01ماهه

قیمت

بازه پرداخت(ریال)

الی

>%60بازه پرداخت≥%50

%4

 >%70بازه پرداخت≥%60

%4

 >%80بازه پرداخت≥%70

%.

 >%90بازه پرداخت≥%80

%1

 >%100بازه پرداخت≥%90

%6

%01

مدت اقساط

بازه

نرخ

بازپرداخت

بهره

( 02ماهه)
 04ماهه

خودرو

الی

%06

( 04ماهه)

نرخ
بازه پرداخت(ریال)

خدمات پس از فروش  :تهران  ،کیلومتر  04جاده مخصوص کرج  ،جنب بیمه ایران کد پستی 0241024460 :

بهره
منعطف

>%60بازه پرداخت≥%50

%04

 >%70بازه پرداخت≥%60

%02

 >%80بازه پرداخت≥%70

%01

 >%90بازه پرداخت≥%80

%00

 >%011بازه پرداخت≥%90

%01

تلفن  110- 4.160 :فکس 110- 44114141 :
کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

زمان
تحویل

فوری

صورت منعطف:

دفتر مرکزی شرکت  :بزرگراه اشرفی شمال به جنوب  ،خروجی بزرگراه شهید همت غرب ،جنب کالنتری  041باغ فیض ،پالک 1.70کد پستی 04.1101246 :

تلفن 1244- 2411140-4 :

بهره
منعطف

( 01ماهه)

حداکثر
%60

نرخ

( .ماهه)

پرداخت اولیه
زمان ثبت

پیوست  :نــــــدارد

مدیران(سهامی خاص)

فروش فوری اقساطی New315H Sport Excellent
قیمت خودرو

تاریــخ1396/10/13:

تلفکس 110- 4404.444 – 41 :

Email : dabir@mvmco.ir / www.mvmco.ir

زمان
تحویل

فوری

شرایط فروش فوری اعتباری خودروی New MVM 315H Sport Excellent

شماره 55 :

" با مدل " 4.
شرکت صنایع خودروسازی

تاریــخ1396/10/13:
پیوست  :نــــــدارد

مدیران(سهامی خاص)

فروش فوری اقساطی  New315H Sport Excellentبا بازه بازپرداخت  14ماهه به صورت منعطف:
پرداخت اولیه
مدل

315H Sport
Excellent

قیمت خودرو

514,100,000
ریال

زمان ثبت نام()%11

102,820,000
ریال

یک فقره چک  1ماهه بدون بهره

باقیمانده پرداخت متناسب
با بازه پرداخت
بر اساس انتخاب مشتری

وام

مدت

بازه

نرخ

اقساط

بازپرداخت

بهره

حداکثر
%60
قیمت

( 04ماهه)
 14ماهه

الی

%0.

( 14ماهه)

خودرو

نرخ
بازه پرداخت(ریال)

بهره
منعطف

>%60بازه پرداخت≥%50

%01

 >%70بازه پرداخت≥%60

%06

 >%80بازه پرداخت≥%70

%04

 >%90بازه پرداخت≥%80

%02

 >%011بازه پرداخت≥%90

%01

زمان
تحویل

فوری

فروش فوری اقساطی  New315H Sport Excellentبا بازه بازپرداخت  21ماهه به صورت منعطف:
پرداخت اولیه

مدل

قیمت خودرو

315H Sport
Excellent

514,100,000
ریال

زمان ثبت

یک فقره چک  1ماهه بدون

نام()%11

بهره

102,820,000
ریال

باقیمانده پرداخت متناسب
با بازه پرداخت
بر اساس انتخاب مشتری

وام

مدت

بازه

نرخ

اقساط

بازپرداخت

بهره

حداکثر
%60
قیمت
خودرو

نرخ
بازه پرداخت(ریال)

منعطف

( 16ماهه)
 21ماهه

الی

%04

خدمات پس از فروش  :تهران  ،کیلومتر  04جاده مخصوص کرج  ،جنب بیمه ایران کد پستی 0241024460 :
کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

تلفن 1244- 2411140-4 :

Email : dabir@mvmco.ir / www.mvmco.ir

 >%70بازه پرداخت≥%60

%01

 >%80بازه پرداخت≥%70
 >%90بازه پرداخت≥%80

%04

 >%011بازه پرداخت≥%90

%02

دفتر مرکزی شرکت  :بزرگراه اشرفی شمال به جنوب  ،خروجی بزرگراه شهید همت غرب ،جنب کالنتری  041باغ فیض ،پالک 1.70کد پستی 04.1101246 :
تلفکس 110- 4404.444 – 41 :

>%60بازه پرداخت≥%50

%0.
%06

( 21ماهه)

تلفن  110- 4.160 :فکس 110- 44114141 :

بهره

زمان
تحویل

فوری

شرایط فروش فوری اعتباری خودروی New MVM 315H Sport Excellent

شماره 55 :

" با مدل " 4.
شرکت صنایع خودروسازی

تاریــخ1396/10/13:
پیوست  :نــــــدارد

مدیران(سهامی خاص)

فروش فوری اقساطی New315H Sport Excellentبا بازه بازپرداخت  21ماهه به صورت منعطف:
پرداخت اولیه

مدل

قیمت خودرو

315H Sport
Excellent

514,100,000
ریال

زمان ثبت

یک فقره چک  1ماهه بدون

نام()%11

بهره

102,820,000
ریال

وام

باقیمانده پرداخت

حداکثر

متناسب

%60

با بازه پرداخت

قیمت

بر اساس انتخاب مشتری

خودرو

مدت

بازه

نرخ

اقساط

بازپرداخت

بهره

نرخ
بازه پرداخت(ریال)

منعطف

>%60بازه پرداخت≥%50

%04

 >%70بازه پرداخت≥%60

%0.

 >%80بازه پرداخت≥%70

%01

 >%90بازه پرداخت≥%80

%06

 >%011بازه پرداخت≥%90

%04

( 20ماهه)
 21ماهه

الی

%04

( 21ماهه)

دفتر مرکزی شرکت  :بزرگراه اشرفی شمال به جنوب  ،خروجی بزرگراه شهید همت غرب ،جنب کالنتری  041باغ فیض ،پالک 1.70کد پستی 04.1101246 :
تلفن  110- 4.160 :فکس 110- 44114141 :
خدمات پس از فروش  :تهران  ،کیلومتر  04جاده مخصوص کرج  ،جنب بیمه ایران کد پستی 0241024460 :
کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

تلفن 1244- 2411140-4 :

بهره

تلفکس 110- 4404.444 – 41 :

Email : dabir@mvmco.ir / www.mvmco.ir

زمان
تحویل

فوری

