شرایط فروش فوری اقساطی " ویژه تابستانی " خودروی MVMX33S/Sport CVT
به صورت منعطف
شرکت صنایع خودروسازی

شماره 04
تاریــخ1396/04/20 :
پیوست  :نــــــدارد

مدیران(سهامی ص)

نمایندگان محترم فروش مدیران خودرو
با درود و احترام

به آگاهی میرساند  ،شرایط فروش فوری اقساطی " ویژه تابستانی " خودروی  ، MVMX33S/Sport CVTاز تااری ابا
 41/14/20روز شنبه همراه با شرایط پرداختی متنوع به صورت منعطف به شرح جداول پیوست اع م 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

ایا بشنانامه ماور

شرایط فروش فوری اقساطی " ویژه تابستانی " خودروی MVMX33S/Sport CVT

شماره 04
تاریــخ1396/04/20 :

به صورت منعطف
شرکت صنایع خودروسازی

مدیران(سهامی ص)

فروش فوری اقساطی X33S CVT / X33S Sport CVTبا بازه بازپرداخت 01
پرداخت اولیه

مدل

قیمت خودرو

X33S CVT

776,900,000
ریال

271,915,000
ریال

796,900,000 X33S Sport
ریال
CVT

278,915,000
ریال

پیوست  :نــــــدارد

زمان ثبت نام()%26

یک فقره چک  1ماهه بدون سود

باقیمانده پرداخت متناسب
با بازه پرداخت
بر اساس انتشاب منتری

ماهه به صورت منعطف:
مدت اقساط

وام

حداکثر
%61
قیمت

( 0ماهه)
 01ماهه

%01

الی

 >%70بازه پرداخت≥%60
 >%80بازه پرداخت≥%70

%01

 >%90بازه پرداخت≥%80

%4

 >%100بازه پرداخت≥%90

مدل

قیمت خودرو

X33S CVT

776,900,000
ریال

271,915,000
ریال

X33S Sport
CVT

796,900,000
ریال

278,915,000
ریال

زمان ثبت
نام()%26

وام

مدت اقساط

بازه بازپرداخت

نرخ سود

بازه پرداخت(ریال)

 >%70بازه
پرداخت≥%60

باقیمانده پرداخت متناسب
با بازه پرداخت
بر اساس انتشاب منتری

حداکثر
%61
قیمت
خودرو

 >%80بازه

( 02ماهه)
 04ماهه

الی

%04

( 04ماهه)

 >%90بازه
پرداخت≥%80
پرداخت≥%90

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

پرداخت≥%70

 >%100بازه

 تاری شروع اولی چک اقساط 2ماه پس از تاری ثبت نام می باشد .همچنی مبالغ چک های اقساط متناسب با پرداخت منتری در زمان ثبت نام منشص می گردد.

تلفن 1244- 2411140-4 :

فوری

%4

ماهه به صورت منعطف:

پرداخت اولیه
یک فقره چک  1ماهه بدون سود

منعطف

تحویل

%00

( 01ماهه)

خودرو

فروش فوری اقساطی  X33S CVT / X33S Sport CVTبا بازه بازپرداخت 04

بازه بازپرداخت

نرخ سود

بازه پرداخت(ریال)

نرخ سود

زمان

تلفکس 110- 4404.444 – 41 :
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نرخ سود

زمان

منعطف

تحویل

%02
%01
فوری
%00
%01

شرایط فروش فوری اقساطی " ویژه تابستانی " خودروی MVMX33S/Sport CVT

شماره 04
تاریــخ1396/04/20 :

به صورت منعطف
شرکت صنایع خودروسازی

پیوست  :نــــــدارد

مدیران(سهامی ص)

فروش فوری اقساطی  X33S CVT/X33S Sport CVTبا بازه بازپرداخت  14ماهه به صورت منعطف:
مدل

قیمت خودرو

پرداخت اولیه
زمان ثبت نام()%26

یک فقره چک  1ماهه بدون سود

776,900,000
X33S CVT
ریال

271,915,000
ریال

باقیمانده پرداخت متناسب

796,900,000
ریال

278,915,000
ریال

با بازه پرداخت

X33S
Sport
CVT

بر اساس انتشاب منتری

وام

مدت

بازه

اقساط

بازپرداخت

حداکثر

نرخ سود

( 04ماهه)

%61

 14ماهه

قیمت

الی

%01

( 14ماهه)

خودرو

بازه پرداخت(ریال)

نرخ سود
منعطف

 >%70بازه پرداخت≥%60

%06

 >%80بازه پرداخت≥%70

%04

 >%90بازه پرداخت≥%80

%02

 >%100بازه
پرداخت≥%90

زمان تحویل

فوری

%01

فروش فوری اقساطی  X33S CVT/X33S Sport CVTبا بازه بازپرداخت  21ماهه به صورت منعطف:
پرداخت اولیه

مدل

قیمت خودرو

X33S CVT

776,900,000
ریال

271,915,000
ریال

796,900,000 X33S Sport
ریال
CVT

278,915,000
ریال

زمان ثبت نام()%26

یک فقره چک  1ماهه بدون سود

باقیمانده پرداخت متناسب

وام

مدت اقساط

بازه
بازپرداخت

نرخ سود

 >%70بازه پرداخت≥%60

با بازه پرداخت
بر اساس انتشاب منتری

حداکثر
%61
قیمت
خودرو

( 16ماهه)
 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 :
تلفن 1244- 2411140-4 :

تلفکس 110- 4404.444 – 41 :

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

منعطف

%0.

 >%80بازه پرداخت≥%70

%01

 >%90بازه پرداخت≥%80

%06

 >%100بازه
پرداخت≥%90

 تاری شروع اولی چک اقساط2ماه پس از تاری ثبت نام می باشد .همچنی مبالغ چک های اقساط متناسب با پرداخت منتری در زمان ثبت نام منشص می گردد.

کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

بازه پرداخت(ریال)

نرخ سود

زمان تحویل

%04

فوری

شرایط فروش فوری اقساطی " ویژه تابستانی " خودروی MVMX33S/Sport CVT
به صورت منعطف
شرکت صنایع خودروسازی

شماره 04
تاریــخ1396/04/20 :
پیوست  :نــــــدارد

مدیران(سهامی ص)

فروش فوری اقساطی  X33S CVT/X33S Sport CVTبا بازه بازپرداخت  21ماهه به صورت منعطف:
پرداخت اولیه

مدل

قیمت خودرو

X33S CVT

776,900,000
ریال

271,915,000
ریال

796,900,000 X33S Sport
ریال
CVT

278,915,000
ریال

زمان ثبت نام()%26

یک فقره چک  1ماهه بدون سود

باقیمانده پرداخت متناسب

وام

مدت اقساط

بازه بازپرداخت

نرخ سود

 >%70بازه پرداخت≥%60

با بازه پرداخت
بر اساس انتشاب منتری

حداکثر
%61
قیمت
خودرو

 >%80بازه پرداخت≥%70

( 20ماهه)
 21ماهه

الی

%11

( 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 :
تلفن 1244- 2411140-4 :

 >%90بازه پرداخت≥%80
 >%100بازه پرداخت≥%90

 تاری شروع اولی چک اقساط2ماه پس از تاری ثبت نام می باشد .همچنی مبالغ چک های اقساط متناسب با پرداخت منتری در زمان ثبت نام منشص می گردد.

کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

بازه پرداخت(ریال)

تلفکس 110- 4404.444 – 41 :
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نرخ سود

زمان

منعطف

تحویل

%04
%04
%0.
%01

فوری

