شرایط فروش فوری اعتباری خودرو  Tiggo 5به صورت منعطف
شرکت صنایع خودروسازی

شماره Chery 34 :
تاریــخ 1395/10/01 :
پیوست  :ندارد

مدیران(سهامی خاص)

نمایندگان محترم فروش برند چری
با سالم،
احتراماً ،بدینوسیله شرایط فروش منعطف خودرو چری  TIGGO 5از تاریخ  0931/01/10الی  0931/01/91به شرح جداول ذیل اعالم می گردد:
 -0شرایط فروش فوری اعتباری خودرو چری تیگو  1با ،بازه پرداخت  01ماهه به صورت منعطف:
پیش پرداخت
مدل خودرو

قیمت خودرو (ریال)

Tiggo 5 Excellent

300.838.111

139.103.311

Tiggo 5 Luxury

311.138.111

100.183.311

Tiggo 5 Excellent Sport

331.308.111

138.039.311

Tiggo 5 Luxury Sport

339.808.111

189.009.311

زمان ثبت نام

یک فقره چک دو ماهه

( )%91نقد

بدون بهره

بازه
وام

فواصل چک ها

بازپرداخت

میزان پیش پرداخت (ریال)

کارمزد پایه

اقساط
میزان پیش پرداخت

منعطف

%31

%08

11-%31

%00

زمان تحویل

برای تمامی مدل

باقیمانده مبلغ متناسب با
میزان پیش پرداخت

حداکثر %01

 0ماهه الی 9

از  0ماه الی

انتخابی مشتری
(حداقل )%01

قیمت خودرو

ماهه

 01ماه

های این جدول از
%08

 %31تا  % 31مطابق
با ستون مجاور قابل

دفتر مرکزی شرکت  :بزرگراه شهید همت غرب  ،مابین اشرفی اصفهانی و بلوار عدل-جنب کالنتری باغ فیض پالک ، 27/1تلفن  021- 47651 :فکس 44604090 :
خدمات پس از فروش  :تهران  ،کیلومتر  14جاده مخصوص کرج  ،جنب بیمه ایران کد پستی  1386134451 :تلفکس 021 - 44197989 – 90 :
کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

کارمزد

تلفن / Email : dabir@mvmco.irwww.Cheryco.ir0344 - 3462081-9 :

انتخاب
می باشد

%01-%01

%00

%01-%01

%01

%81-%81

%03

%31-%31

%09

 91روزه

شرایط فروش فوری اعتباری خودرو  Tiggo 5به صورت منعطف
شرکت صنایع خودروسازی

شماره Chery 34 :
تاریــخ 1395/10/01 :
پیوست  :ندارد

مدیران(سهامی خاص)

 -1شرایط فروش فوری اعتباری خودرو چری تیگو  1با ،بازه پرداخت  08ماهه به صورت منعطف:
پیش پرداخت
مدل خودرو

قیمت خودرو (ریال)

Tiggo 5 Excellent

300.838.111

139.103.311

Tiggo 5 Luxury

311.138.111

100.183.311

Tiggo 5 Excellent Sport

331.308.111

138.039.311

Tiggo 5 Luxury Sport

339.808.111

189.009.311

زمان ثبت نام

یک فقره چک دو ماهه

( )%91نقد

بدون بهره

بازه
وام

فواصل چک ها

بازپرداخت

میزان پیش پرداخت (ریال)

کارمزد پایه

اقساط
میزان پیش پرداخت

باقیمانده مبلغ متناسب با
میزان پیش پرداخت
انتخابی مشتری
(حداقل )%01

کارمزد
منعطف

%31

%03

11-%31

%08

زمان تحویل

برای تمامی مدل
حداکثر
 %01قیمت
خودرو

 0ماهه الی 9

از  09ماه الی

ماهه

 08ماه

های این جدول از
%03

 %31تا  % 31مطابق
با ستون مجاور قابل
انتخاب
می باشد

%01-%01

%00

%01-%01

%00

%81-%81

%01

%31-%31

%03

 91روزه

 -9شرایط فروش فوری اعتباری خودرو چری تیگو  1با ،بازه پرداخت  13ماهه به صورت منعطف:
پیش پرداخت
مدل خودرو

قیمت خودرو (ریال)

Tiggo 5 Excellent

300.838.111

139.103.311

Tiggo 5 Luxury

311.138.111

100.183.311

Tiggo 5 Excellent Sport

331.308.111

138.039.311

Tiggo 5 Luxury Sport

339.808.111

189.009.311

زمان ثبت نام

یک فقره چک دو ماهه

( )%91نقد

بدون بهره

بازه
وام

فواصل چک ها

بازپرداخت

میزان پیش پرداخت (ریال)

کارمزد پایه

اقساط
میزان پیش پرداخت

باقیمانده مبلغ متناسب با
میزان پیش پرداخت
انتخابی مشتری
(حداقل )%01

منعطف

%31

%11

11-%31

%03

زمان تحویل

برای تمامی مدل
حداکثر
 %01قیمت
خودرو

 0ماهه الی 9

از  03ماه الی

ماهه

 13ماه

های این جدول از
%11

 %11تا  % 31مطابق
با ستون مجاور قابل

دفتر مرکزی شرکت  :بزرگراه شهید همت غرب  ،مابین اشرفی اصفهانی و بلوار عدل-جنب کالنتری باغ فیض پالک ، 27/1تلفن  021- 47651 :فکس 44604090 :
خدمات پس از فروش  :تهران  ،کیلومتر  14جاده مخصوص کرج  ،جنب بیمه ایران کد پستی  1386134451 :تلفکس 021 - 44197989 – 90 :
کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

کارمزد

تلفن / Email : dabir@mvmco.irwww.Cheryco.ir0344 - 3462081-9 :

انتخاب
می باشد

%01-%01

%08

%01-%01

%00

%81-%81

%00

%31-%31

%01

 91روزه

شرایط فروش فوری اعتباری خودرو  Tiggo 5به صورت منعطف
شرکت صنایع خودروسازی

شماره Chery 34 :
تاریــخ 1395/10/01 :
پیوست  :ندارد

مدیران(سهامی خاص)

 -3شرایط فروش فوری اعتباری خودرو چری تیگو  1با ،بازه پرداخت  91ماهه به صورت منعطف:
پیش پرداخت
مدل خودرو

قیمت خودرو (ریال)

Tiggo 5 Excellent

300.838.111

930.303.911

Tiggo 5 Luxury

311.138.111

919.813.911

Tiggo 5 Excellent Sport

331.308.111

938.300.911

Tiggo 5 Luxury Sport

339.808.111

991.910.911

زمان ثبت نام

یک فقره چک دو ماهه

( )%91نقد

بدون بهره

بازه
وام

فواصل چک ها

بازپرداخت

میزان پیش پرداخت (ریال)

کارمزد پایه

اقساط
میزان پیش پرداخت

باقیمانده مبلغ متناسب با
میزان پیش پرداخت
انتخابی مشتری
(حداقل )%01

%11
%01-%11

%03

 %11قیمت
خودرو

 0ماهه الی 9

از  11ماه الی

با ستون مجاور قابل

%01-%01

%08

ماهه

 91ماه

انتخاب

%81-%81

%00

می باشد

%31-%31

%00

های این جدول از
%11

 %11تا  % 31مطابق

دفتر مرکزی شرکت  :بزرگراه شهید همت غرب  ،مابین اشرفی اصفهانی و بلوار عدل-جنب کالنتری باغ فیض پالک ، 27/1تلفن  021- 47651 :فکس 44604090 :
خدمات پس از فروش  :تهران  ،کیلومتر  14جاده مخصوص کرج  ،جنب بیمه ایران کد پستی  1386134451 :تلفکس 021 - 44197989 – 90 :
کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

تلفن / Email : dabir@mvmco.irwww.Cheryco.ir0344 - 3462081-9 :

منعطف
%11

برای تمامی مدل
حداکثر

کارمزد

زمان تحویل

 91روزه

