شرایط فروش اقساطی محصوالت چری

شماره Chery 68 :
تاریــخ 1398/12/08 :

تحویل  60روزه – قیمت غیر قطعی
شرکت صنایع خودروسازی

پیوست  :دارد

مدیران(سهامی خاص)

"به صورت منعطف"

نمایندگان محترم فروش چری
با سالم؛

احتراما ،به اطالع میرساند شرایط فروش اقسااطی محصاوالت برناد چاری از طریا شارتت ااای زینینا

از روز پنجشانهه ماور  1398 /12/08تاا اطاالع

ثانوی به تعداد محدود و به صورت منعطف به شرح جداول ذیل اعالم می گردد:
نکته مهم :جهت تکمیل وجه در زمان صدور دعوتنامه ،زینین

اای فعال توسط مشتریان محترم مطاب با شرایط و قوانین مربوطه قابل انتخاب می باشند.

نکته مهم :تکمیل وجه در زمان صدور دعوتنامه به صورت نقدی امکان پذیر می باشد.
❖ شرایط فروش اقساطی محصوالت برند چری :
پیش پرداخت
زمان ثهت نام

مدل خودرو

قیمت خودرو (ریال)

Arrizo 5 TE

2,720,000,000

680,000,000

Tiggo 5 IE

3,589,000,000

897,250,000

Tiggo 7 IE

4,730,000,000

1,182,500,000

 25%نقد
ریال

پیش پرداخت دوم
زمان صدور دعوتنامه به

وام

مدت اقساط

تارمند پایه

سود مشارتت سود انصراف

صورت منعطف حداقل
 15%نقد

12
مهلغ در زمان صدور
دعوتنامه پس از تسر
سود مشارتت

حداتثر %60
قیمت خودرو

24
36

21%

13%

12%

48
60

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

سود تاخیر

مدل سال

زمان تحویل
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14%

99
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تحویل  60روزه – قیمت غیر قطعی
شرکت صنایع خودروسازی

پیوست  :دارد

مدیران(سهامی خاص)

"به صورت منعطف"
پیش پرداخت
مدل خودرو

قیمت خودرو (ریال)

Arrizo 6
Excellent

4,109,000,000

زمان ثهت نام
 30%نقد
ریال

پیش پرداخت دوم
زمان صدور دعوتنامه به

وام

مدت اقساط

تارمند پایه

سود مشارتت

سود انصراف

سود تاخیر

مدل سال

زمان تحویل

صورت منعطف حداقل
 15%نقد

12
مهلغ در زمان صدور

1,232,700,000

دعوتنامه پس از تسر
سود مشارتت

حداتثر %55
قیمت خودرو

24
36

21%

13%

12%

14%

99

48
60

-مشخصات خودرو آرینو 5مدل  ،T.Eشامل موتور  1500سی سی توربو شارژ ،گیربکس اتوماتیک  6 ،CVTایرب  ،دارای سیستم تنترل پایداری و تودوزی چرم می باشد.

مشخصات خودرو آرینو  ، 6شامل موتور  1500سی سی توربو  ،گیربکس اتوماتیک  9 CVTسرعته 6 ،ایرب  ،سیستم تنترل پایداری و متعلقات آن ،تودوزی چرم و مانیتور زمسی  9اینچی می باشد.مشخصات خودرو تیگو 5مدل  ،IEشامل موتور  2000سی سی  ،گیربکس اتوماتیک  4 ،CVTایرب  ،سیستم تنترل پایداری ،تودوزی چرم و مانیتور زمسی  10اینچی می باشد.-مشخصات خودرو تیگو 7مدل  ، IEشامل موتور  1500سی سی ،گیربکس اتوماتیک  6 DCTسرعته  6 ،ایرب  ،سیستم تنترل پایداری ،دارای سیستم  ،EPBتودوزی چرم ،سیستم تنترل در سراشیهی و مانیتور زمسی  9اینچی می باشد

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 :
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تحویل  60روزه – قیمت غیر قطعی
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پیوست  :دارد
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"به صورت منعطف"
نکات مهم :
 -1در شرایط فروش این بخشنامه ،قیمت خودرو غیر قطعی می باشد.
 -2مشتریان میهایستی پس از وارین وجه مهلغ دعوتنامه ،حداتثر ظرف مدت  15روز ،نسهت به تکمیل و تسلیم تلیه مستندات مورد نیاز شرتت زینین

اقدام نماید .بدیهی است در پایان مدت مذتور شرتت ایچگونه

تعهدی در خصوص اخذ مدارک و در نتیجه انعقاد قرارداد و تحویل خودرو به مشتری را نخوااد داشت.
 -3در این روش ثهت نامی ،صلح امکان پذیر نمی باشد.
 -4اعتهارسنجی مشتریان و ضامنین (عدم وجود چک برگشتی و اقساط معوق ) مطاب با اطالع رسانی اای پیشین انجام می گردد.
 -5تاریخ تکمیل وجه قرارداداا مالک اوزویت تخصیص و ارسال خودرواا می باشد.
-6امکان پرداخت حوازه صادر شده خارج از زمان تعیین شده ( 72ساعت پس از ثهت نام) به صورت اتوماتیک در شهکه بانکی وجود نخوااد داشت.
-7ثهت نام تنها از محل رن

سفید و مشکی امکان پذیر است.

-8ار تد ملی مجاز به ثهت نام یک دستگاه می باشد.

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 :

