شرایط فروش خودروهای MVMX22 MT/ AT /Luxury/ Excellent Sport/Sport Excellent

شماره 10
تاریــخ024./14/11 :
پیوست  :نــــــدارد

شرکت صنایع خودروسازی

مدیران(سهامی خاص)

نمایندگان محترم فروش مدیران خودرو
با درود و احترام
به آگاهی می رساند  ،شرایط فروش خودروهای  ، MVMX22 MT/ AT /Luxury/ Excellent Sport/Sport Excellentاز تاریخ ابالغ این بخشنامه مورخ
 4./14/11روزشنبه تا اطالع ثانوی به شرح جدول ذیل اعالم می گردد:

پرداخت های الزامی و

قیمت نهایی

قانونی(ریال)

فروش(ریال)
146,111,111

%01
%01

%01
%01

54روزه
54روزه
54روزه

نوع خودرو

بهای کارخانه(ریال)

MVMX22 MT

116,122,611

44,411,441

MVMX22 MT Sport Exe

124,44.,441

42,611,064

.14,111,111

141,014,444

44,446,101

.40,111,111

%01

.11,614,1.4

010,421,.11

411,111,111

%01

%01

.21,411,40.

016,1.2,642

421,111,111

%01

%01

MVMX22 MT Excellent Sport
MVMX22 AT Luxury
MVMX22 AT Excellent Sport

سود انصراف

جریمه تاخیر

زمان تحویل

%01

54روزه
54روزه

 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.
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
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خودروی  MVM X22 MT Excellent Sportدارای آپشن های جدیدی از قبیل: TPMS ،سیستم کنترل فشار باد تایر و  : ESPسیستم کنترل پایداری خودرو
شامل ( :HACسیستم کنترل حرکت در سرباالیی :TCS ،سیستم کنترل کشش :EBA،سیستم ترمز کمکی الکترونیکی) می باشد.
همچنین خودروی معرفی شده ،
عالوه بر آپشنهای فوق ،دارای کنسول وسط نیز میباشد.

نکات مهم :
 -0تعداد در نظر گرفته شده برای فروش محدود بوده و در صورت تکمیل ظرفیت و همچنین تکمیل ظرفیت موجودی خودرو ،سیستم ثبت نام غیر فعال می گردد ،لذا نمایندگان محترم
در صورت عدم اطمینان از ثبت نام مشتری از دریافت حواله خودداری نمایند.
 -1هر کد ملی مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو می باشد.
 -2در این روش ثبت نامی امکان صلح برای مشتریان محترم فراهم می باشد.
 -4ثبت نام یا تحویل خودرو تنها از محل رنگ های فعال به تعداد محدود در سیستم فروش امکان پذیر است.
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