شرایط فروش فوری اقساطی خودروی  NewMVM110Sدر دو مدل Comfortو
 Luxuryبه صورت منعطف

شماره 57
تاریــخ1396/01/21 :
پیوست  :نــــــدارد

مدیران(
صورت )منعطف با بهره گیری از ماشین حساب فروش
شرکت صنایع خودروسازی به
سهامی خاص

نمایندگان محترم فروش مدیران خودرو
با سالم

احتراما ً به اطالع می رساند شرایط فروش فوری اقساطی سال جدید محصوالت شرکت مدیران خودرو  ،از تاریخ ابالغ این بخشنامه مورخ 96/12/12
روزدوشنبه

همراه با شرایط پرداختی متنوع به صورت منعطف و با بهره گیری ازماشین حساب فروش 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 اقساطی خودروی  NewMVM110Sدر دو مدل Comfortو
 Luxuryبه صورت منعطف

شماره 57
تاریــخ1396/01/21 :
پیوست  :نــــــدارد

مدیران(
صورت )منعطف با بهره گیری از ماشین حساب فروش
شرکت صنایع خودروسازی به
سهامی خاص

فروش فوری اقساطی  NewMVM110S Comfort /Luxuryبا بازه بازپرداخت 21
پرداخت اولیه

مدل

NewMVM110S
Comfort

NewMVM110S
Luxury

قیمت خودرو

زمان ثبت نام()%11

320,000,000
ریال

64,000,000ریال

345,000,000
ریال

69,000,000ریال

یک فقره چک  2ماهه بدون

وام

بهره

باقیمانده پرداخت متناسب
با بازه پرداخت
بر اساس انتخاب مشتری

ماهه به صورت منعطف:

مدت
اقساط

حداکثر
%61
قیمت

 21ماهه

خودرو

مدل

NewMVM110S
Comfort

NewMVM110S
Luxury



320,000,000
ریال

64,000,000ریال

345,000,000
ریال

69,000,000ریال

یک فقره چک  2ماهه بدون

وام

بهره

باقیمانده پرداخت متناسب
با بازه پرداخت
بر اساس انتخاب مشتری

مدت
اقساط

حداکثر

 >%60بازه پرداخت≥%50
 >%70بازه پرداخت≥%60

%8

 >%80بازه پرداخت≥%70

%7

 >%90بازه پرداخت≥%80

%6

%61
قیمت
خودرو

بازه بازپرداخت

نرخ
بهره

الی

%21

( 28ماهه)

تاریخ شروع اولین چک اقساط  4ماه پس از تاریخ ثبت نام می باشد .همچنین مبالغ چک های اقساط متناسب با پرداخت مشتری در زمان ثبت نام مشخص 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 :

زمان تحویل

فوری

%5

ماهه به صورت منعطف:

( 21ماهه)
 28ماهه

منعطف
%9

 >%211بازه پرداخت≥%90

پرداخت اولیه
قیمت خودرو

الی

%21

( 21ماهه)

فروش فوری اقساطی  NewMVM110S Comfort /Luxuryبا بازه بازپرداخت 28
زمان ثبت نام()%11

بازه بازپرداخت نرخ بهره

( 2ماهه)

بازه پرداخت(ریال)

نرخ بهره

تلفکس 110- 4404.444 – 41 :

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

نرخ
بازه پرداخت(ریال)

بهره
منعطف

 >%60بازه پرداخت≥%50

%21

 >%70بازه پرداخت≥%60

%22

 >%80بازه پرداخت≥%70

%21

 >%90بازه پرداخت≥%80

%9

 >%211بازه پرداخت≥%90

%8

زمان
تحویل

فوری

شرایط فروش فوری اقساطی خودروی  NewMVM110Sدر دو مدل Comfortو
 Luxuryبه صورت منعطف

شماره 57
تاریــخ1396/01/21 :
پیوست  :نــــــدارد

مدیران(
صورت )منعطف با بهره گیری از ماشین حساب فروش
شرکت صنایع خودروسازی به
سهامی خاص

فروش فوری اقساطی  NewMVM110S Comfort /Luxuryبا بازه بازپرداخت 14

ماهه به صورت منعطف:

پرداخت اولیه

مدل

NewMVM110S
Comfort

NewMVM110S
Luxury

قیمت خودرو

زمان ثبت نام()%11

64,000,000 320,000,000ریال
ریال

نرخ

یک فقره چک  2ماهه بدون

وام

مدت اقساط بازه بازپرداخت نرخ بهره

بهره

باقیمانده پرداخت متناسب
با بازه پرداخت
بر اساس انتخاب مشتری

69,000,000 345,000,000ریال
ریال

منعطف
حداکثر
%61
قیمت

( 29ماهه)
 14ماهه

خودرو

پرداخت اولیه

مدل

NewMVM110S
Comfort

NewMVM110S
Luxury

قیمت خودرو

320,000,000
ریال

64,000,000ریال

345,000,000
ریال

69,000,000ریال

یک فقره چک  2ماهه بدون

مدت

وام

اقساط

بهره

باقیمانده پرداخت متناسب
با بازه پرداخت
بر اساس انتخاب مشتری

حداکثر
%61
قیمت

الی

%25

( 14ماهه)

فروش فوری اقساطی  NewMVM110S Comfort /Luxuryبا بازه بازپرداخت 16
زمان ثبت نام()%11

بازه پرداخت(ریال)

خودرو

 >%70بازه پرداخت≥%60

%21

 >%80بازه پرداخت≥%70

%21

 >%90بازه پرداخت≥%80

%22

 >%211بازه پرداخت≥%90

%21

بازه بازپرداخت

الی

نرخ

نرخ

بازه پرداخت(ریال)

بهره

%28

( 16ماهه)

کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

بهره

زمان تحویل

منعطف
 >%60بازه پرداخت≥%50

%27

 >%70بازه پرداخت≥%60

%26

 >%80بازه پرداخت≥%70

%25

 >%90بازه پرداخت≥%80

%24

 >%211بازه پرداخت≥%90

%21

تلفن  110- 4.160 :فکس 110- 44114141 :
خدمات پس از فروش  :تهران  ،کیلومتر  04جاده مخصوص کرج  ،جنب بیمه ایران کد پستی 0241024460 :

فوری

ماهه به صورت منعطف:

( 15ماهه)
 16ماهه

 >%60بازه پرداخت≥%50

%24

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

زمان تحویل

تلفکس 110- 4404.444 – 41 :

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

فوری

شرایط فروش فوری اقساطی خودروی  NewMVM110Sدر دو مدل Comfortو
 Luxuryبه صورت منعطف
مدیران(
صورت )منعطف با بهره گیری از ماشین حساب فروش
شرکت صنایع خودروسازی به
سهامی خاص

نکات مهم :
 )2امکان پرداخت حواله صادر شده خارج از زمان تعیین شده ( 71ساعت پس از ثبت نام) به صورت اتوماتیک در شبکه بانکی وجود نخواهد داشت .
 )1ثبت نام تنها از محل رنگ های فعال (موجود) در سیستم فروش امکان پذیر است.
 )1تعداد در نظر گرفته شده برای این خودروها محدود بوده و در صورت تکمیل ظرفیت  ،سیستم ثبت نام غیرفعال می گردد.
 )4در این روش ثبت نامی امکان صلح برای مشتریان محترم فراهم می باشد.

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

شماره 57
تاریــخ1396/01/21 :
پیوست  :نــــــدارد

