شرایط فرٍش فَری اقساطی MVM315HSport Luxury
صَرت هٌعطف
شرکت صٌایع خَدرٍسازی

هذیراى(سْاهی خاص)

فزٍش فَری اقساطی ّ( New315H Sport Luxuryاچ تک) تا تاسُ تاسپزداخت 6

هاِّ تِ صَرت هٌعطف:

پرداخت اٍلیِ

هذل

قیوت خَدرٍ

زهاى ثثت ًام()%20

394,000,000 315H Sport Luxury
(ّاچ تک)
ریال

فزٍش فَری اقساطی Sport Luxury

ٍام

یک فقرُ چک  2هاِّ تذٍى

هذت اقساط تازُ تازپرداخت ًرخ تْرُ

تْرُ

تاقیواًذُ پزداخت

حذاکثز

98,600,000

هتٌاسة

%60

ریال

تا تاسُ پزداخت

قیوت

تز اساس اًتخاب هشتزی

خَدرٍ

هذل

315H Sport
Luxury
(ّاچ تک)

 6هاِّ

%0

الی

فَری

( 6هاِّ)

ّ( New315Hاچ تک) تا تاسُ تاسپزداخت  21هاِّ تِ صَرت هٌعطف:

زهاى ثثت ًام()%20

یک فقرُ چک  2هاِّ تذٍى

ٍام

هذت اقساط تازُ تازپرداخت

تْرُ

تاقیواًذُ پزداخت

حذاکثز

394,000,000

98,600,000

هتٌاسة

%60

ریال

ریال

تا تاسُ پزداخت

قیوت

تز اساس اًتخاب هشتزی

خَدرٍ

ًرخ
تْرُ

( 7هاِّ)
 21هاِّ

الی

%20

( 21هاِّ)

دفتر هرکسی شرکت  :تسرگراُ اشرفی شوال تِ جٌَب  ،خرٍجی تسرگراُ شْیذ ّوت غرب ،جٌة کالًتری  140تاغ فیض ،پالک 27.1کذ پستی 1476612345 :
تلفي  021- 47651 :فکس 021- 44604090 :
خذهات پس از فرٍش  :تْراى  ،کیلَهتر  14جادُ هخصَص کرج  ،جٌة تیوِ ایراى کذ پستی 1386134451 :
کارخاًِ  :تن  ،هٌطقِ ٍیژُ اقتصادی ارگ جذیذ

تحَیل

( 2هاِّ)

پرداخت اٍلیِ
قیوت خَدرٍ

زهاى

تلفي 0344- 3462081-9 :

تلفکس 021- 44197989 – 90 :

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

تازُ پرداخت(ریال)

ًرخ تْرُ

زهاى

هٌعطف

تحَیل

>%60تاسُ پزداخت≥%00

%9

 >%70تاسُ پزداخت≥%60

%8

 >%80تاسُ پزداخت≥%70

%7

 >%90تاسُ پزداخت≥%80

%6

 >%200تاسُ پزداخت≥%90

%0

فَری

شرایط فرٍش فَری اقساطی MVM315HSport Luxury
صَرت هٌعطف
شرکت صٌایع خَدرٍسازی

فزٍش فَری اقساطی Sport Luxury

هذیراى(سْاهی خاص)

ّ( New315Hاچ تک) تا تاسُ تاسپزداخت  28هاِّ تِ صَرت هٌعطف:
پرداخت اٍلیِ

هذل

315H Sport
Luxury
(ّاچ تک)

قیوت خَدرٍ

زهاى ثثت ًام()%20

394,000,000

98,600,000

ریال

ریال

فزٍش فَری اقساطی Sport Luxury

یک فقرُ چک  2هاِّ تذٍى

هذت اقساط تازُ تازپرداخت ًرخ تْرُ

ٍام

تازُ پرداخت(ریال)

تْرُ

تاقیواًذُ پزداخت هتٌاسة
تا تاسُ پزداخت
تز اساس اًتخاب هشتزی

حذاکثز
%60

( 24هاِّ)
 28هاِّ

قیوت

الی

%20

( 28هاِّ)

خَدرٍ

هذل

315H Sport
Luxury
(ّاچ تک)

هٌعطف

>%60تاسُ پزداخت≥%00

%23

 >%70تاسُ پزداخت≥%60

%24

 >%80تاسُ پزداخت≥%70

%21

 >%90تاسُ پزداخت≥%80

%22

 >%200تاسُ پزداخت≥%90

%20

زهاى تحَیل

فَری

ّ( New315Hاچ تک) تا تاسُ تاسپزداخت  13هاِّ تِ صَرت هٌعطف:
پرداخت اٍلیِ

قیوت خَدرٍ

ًرخ تْرُ

زهاى ثثت ًام()%20

394,000,000

98,600,000

ریال

ریال

یک فقرُ چک  2هاِّ تذٍى

ٍام

هذت اقساط تازُ تازپرداخت ًرخ تْرُ

تازُ پرداخت(ریال)

تْرُ

تاقیواًذُ پزداخت هتٌاسة
تا تاسُ پزداخت
تز اساس اًتخاب هشتزی

حذاکثز
%60
قیوت

( 29هاِّ)
 13هاِّ

الی

%27

( 13هاِّ)

خَدرٍ

>%60تاسُ پزداخت≥%00
 >%70تاسُ پزداخت≥%60

%20

 >%80تاسُ پزداخت≥%70

%23

 >%90تاسُ پزداخت≥%80

%24

 >%200تاسُ پزداخت≥%90

%21

تلفي  021- 47651 :فکس 021- 44604090 :
کارخاًِ  :تن  ،هٌطقِ ٍیژُ اقتصادی ارگ جذیذ

تلفي 0344- 3462081-9 :

هٌعطف

%26

دفتر هرکسی شرکت  :تسرگراُ اشرفی شوال تِ جٌَب  ،خرٍجی تسرگراُ شْیذ ّوت غرب ،جٌة کالًتری  140تاغ فیض ،پالک 27.1کذ پستی 1476612345 :
خذهات پس از فرٍش  :تْراى  ،کیلَهتر  14جادُ هخصَص کرج  ،جٌة تیوِ ایراى کذ پستی 1386134451 :

ًرخ تْرُ

تلفکس 021- 44197989 – 90 :

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

زهاى تحَیل

فَری

شرایط فرٍش فَری اقساطی MVM315HSport Luxury
صَرت هٌعطف
شرکت صٌایع خَدرٍسازی

فزٍش فَری اقساطی Sport Luxury

هذیراى(سْاهی خاص)

ّ( New315Hاچ تک) تا تاسُ تاسپزداخت  40هاِّ تِ صَرت هٌعطف:
پرداخت اٍلیِ

هذل

315H Sport
Luxury
(ّاچ تک)

قیوت خَدرٍ

زهاى ثثت ًام()%20

394,000,000

98,600,000

ریال

ریال

فزٍش فَری اقساطی Sport Luxury
هذل

315H Sport
Luxury
(ّاچ تک)

قیوت خَدرٍ

یک فقرُ چک  2هاِّ تذٍى

هذت اقساط تازُ تازپرداخت ًرخ تْرُ

ٍام

تازُ پرداخت(ریال)

ًرخ تْرُ

تْرُ

تاقیواًذُ پزداخت هتٌاسة
تا تاسُ پزداخت
تز اساس اًتخاب هشتزی

حذاکثز
%60
قیوت

( 10هاِّ)
 40هاِّ

%28

الی
( 40هاِّ)

خَدرٍ

هٌعطف

>%60تاسُ پزداخت≥%00

%27

 >%70تاسُ پزداخت≥%60

%26

 >%80تاسُ پزداخت≥%70

%20

 >%90تاسُ پزداخت≥%80

%23

 >%200تاسُ پزداخت≥%90

%24

زهاى تحَیل

فَری

ّ( New315Hاچ تک) تا تاسُ تاسپزداخت  46هاِّ تِ صَرت هٌعطف:
پرداخت اٍلیِ

زهاى ثثت ًام()%20

394,000,000

98,600,000

ریال

ریال

یک فقرُ چک  2هاِّ تذٍى تْرُ

تاقیواًذُ پزداخت هتٌاسة
تا تاسُ پزداخت
تز اساس اًتخاب هشتزی

ٍام

هذت اقساط تازُ تازپرداخت ًرخ تْرُ

حذاکثز
%60
قیوت
خَدرٍ

( 42هاِّ)
 46هاِّ

الی

%29

( 46هاِّ)

دفتر هرکسی شرکت  :تسرگراُ اشرفی شوال تِ جٌَب  ،خرٍجی تسرگراُ شْیذ ّوت غرب ،جٌة کالًتری  140تاغ فیض ،پالک 27.1کذ پستی 1476612345 :
تلفي  021- 47651 :فکس 021- 44604090 :
خذهات پس از فرٍش  :تْراى  ،کیلَهتر  14جادُ هخصَص کرج  ،جٌة تیوِ ایراى کذ پستی 1386134451 :
کارخاًِ  :تن  ،هٌطقِ ٍیژُ اقتصادی ارگ جذیذ

تلفي 0344- 3462081-9 :

تلفکس 021- 44197989 – 90 :

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

تازُ پرداخت(ریال)

ًرخ تْرُ

زهاى

هٌعطف

تحَیل

>%60تاسُ پزداخت≥%00

%28

 >%70تاسُ پزداخت≥%60

%27

 >%80تاسُ پزداخت≥%70

%26

 >%90تاسُ پزداخت≥%80

%20

 >%200تاسُ پزداخت≥%90

%23

فَری

شرایط فرٍش فَری اقساطی MVM315HSport Luxury
صَرت هٌعطف
شرکت صٌایع خَدرٍسازی

هذیراى(سْاهی خاص)

ًکات هْن :
 )2اهکاى پزداخت حَالِ صادر شذُ خارج اس سهاى تعییي شذُ ( 71ساعت پس اس ثثت ًام) تِ صَرت اتَهاتیک در شثکِ تاًکی ٍجَد ًخَاّذ داشت .
 )1ثثت ًام تٌْا اس هحل رًگ ّای فعال (هَجَد) در سیستن فزٍش اهکاى پذیز است.
 )4در ایي رٍش ثثت ًاهی اهکاى صلح تزای هشتزیاى هحتزم فزاّن هی تاشذ.

دفتر هرکسی شرکت  :تسرگراُ اشرفی شوال تِ جٌَب  ،خرٍجی تسرگراُ شْیذ ّوت غرب ،جٌة کالًتری  140تاغ فیض ،پالک 27.1کذ پستی 1476612345 :
تلفي  021- 47651 :فکس 021- 44604090 :
خذهات پس از فرٍش  :تْراى  ،کیلَهتر  14جادُ هخصَص کرج  ،جٌة تیوِ ایراى کذ پستی 1386134451 :
کارخاًِ  :تن  ،هٌطقِ ٍیژُ اقتصادی ارگ جذیذ

تلفي 0344- 3462081-9 :

تلفکس 021- 44197989 – 90 :

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

