پیش فروش نقدی محصوالت ام وی ام
شرکت صنایع خودروسازی

مدیران(سهامی خاص)

شماره 49
تاریــخ 1397/12/14 :
پیوست  :ندارد

***قیمت قطعی***

نمایندگان محترم فروش مدیران خودرو
با درود و احترام

به آگاهی می رساند ،شرایط پیش فروش نقدی محصوالت ام وی ام از روز سه شنبه مورخ  1397/12/14تا اطالع ثانوی به شرح جداول ذیل اعالم می گردد:

 -1پیش فروش نقدی خودروی : MVM 315

مدل خودرو

مدل

قیمت خودرو

زمان ثبت نام

زمان صدور دعوتنامه

(ریال)

( %40ریال)

( 15روز پیش از تحویل

سود مشارکت

جریمه تاخیر

زمان تحویل

خودرو)
%60
مبلغ در زمان صدور

New MVM315
Sport Excellent

مدل  97و 98

1،089،000،000

435،600،000

دعوتنامه پس از کسر

%13

سود مشارکت

 -مشخصات خودرو ، MVM 315 Sport Excellentشامل موتور  1500سی سی ،گیربکس دستی ،رینگ آلمینیومی  15اینچ ،تودوزی چرم و مانیتور  7اینچ لمسی می باشد.

 نکته :جهت خودروی  315مدل  ،97از سوی شرکت  %10تخفیف خرید نقدی در نظر گرفته شده است که این مبلغ از دعوتنامه کسر خواهد شد.
 نکته :ثبت نام خودروی  315مدل  97تنها از محل امانی امکان پذیر 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 www.mvmco.ir / Email : dabir@mvmco.ir /0344 - 3462081-9 :
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 -2پیش فروش نقدی خودروی : MVM X22

قیمت خودرو

زمان ثبت نام

(ریال)

( %40ریال)

608،400،000

مدل خودرو

مدل

X22 AT Luxury

مدل  97و 98

1,524,000,000

X22 AT Exc Sp

مدل  97و 98

1,585,000,000

634،000،000

X22 MT Lux

مدل 97

1,342,000,000

536،800،000

X22 MT Exc Sp

مدل 97

1,405,000,000

562،000،000

X22 MT

مدل 97

1,318,000,000

527،200،000

X22 MT Sp Exc

مدل 97

1,381,000,000

552،400،000

زمان صدور دعوتنامه
( 15روز پیش از تحویل

سود مشارکت

جریمه تاخیر

زمان تحویل

خودرو)
%60

مبلغ در زمان صدور
دعوتنامه پس از کسر سود

%13

مشارکت

 مشخصات خودرو  X22 ATشامل موتور  1500سی سی ،گیربکس اتوماتیک ،رینگ آلمینیومی  16اینچ ،تودوزی چرم و مانیتور  8اینچ لمسی می باشد. -مشخصات خودرو  X22 MTشامل موتور  1500سی سی ،گیربکس دستی ،رینگ آلمینیومی  16اینچ ،تودوزی چرم و پارچه ،مانیتور  8اینچ لمسی می باشد.

 نکته :ثبت نام مدل های  ،AT Exc Sp ،AT Luxمدل  97تنها از محل امانی امکان پذیر 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 www.mvmco.ir / Email : dabir@mvmco.ir /0344 - 3462081-9 :
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 -3پیش فروش نقدی خودروی :MVM X33

مدل خودرو

مدل

X33 S Sport

مدل 97

قیمت خودرو

زمان ثبت نام

زمان صدور دعوتنامه

(ریال)

( %40ریال)

( 15روز پیش از تحویل خودرو)

1,836,000,000

734,400,000

سود مشارکت

جریمه تاخیر

زمان تحویل

%60

مبلغ در زمان صدور دعوتنامه
پس از کسر سود مشارکت

%13

 -مشخصات خودرو  ، X33 S Sportشامل موتور  2000سی سی ،گیربکس اتوماتیک  ،CVTرینگ آلمینیومی  17اینچ ،تودوزی چرم و مانیتور  8اینچ لمسی 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 www.mvmco.ir / Email : dabir@mvmco.ir /0344 - 3462081-9 :
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نکته مهم :
-1در شرایط پیش فروش این بخشنامه ،قیمت خودرو به قیمت قطعی زمان ثبت نام محاسبه می گردد.
 -2تاریخ تکمیل وجه قراردادها مالک اولویت تخصیص و ارسال خودروها می باشد.
 -3هر کد ملی مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو می باشد.
 -4صدور دعوتنامه برای ثبت نام ها تنها  1بار و به صورت سیستمی و اتوماتیک صورت می پذیرد.
 -5همزمان با صدور دعوتنامه ،مبلغ پرداخت دوم پس از کسر سود مشارکت از مشتریان دریافت می گردد.
تبصره :در صورت عدم تکمیل وجه برای قراردادهای پیش فروش در موعد مقرر هیچگونه سود مشارکتی (پس از تاریخ مذکور) به قراردادها تعلق نخواهد گرفت و شرکت
نسبت به تحویل به موقع خودروها هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.
 -6در صورت تاخیر در تحویل خودرو ( از تاریخ تحویل مندرج در قرارداد ) ،بنا بر درخواست مشتری  %6جریمه تاخیر مازاد بر سود مشارکت قابل محاسبه و پرداخت
خواهد بود.
 -7امکان پرداخت حواله صادر شده خارج از زمان تعیین شده (  72ساعت پس از ثبت نام ) به صورت اتوماتیک در شبکه بانکی وجود نخواهد داشت.
 -8ثبت نام تنها از محل رنگ های فعال در سیستم فروش امکان پذیر است.

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 www.mvmco.ir / Email : dabir@mvmco.ir /0344 - 3462081-9 :

