شماره41 :

شرایط فروش فوری اقساطی محصوالت  MVMاز محل تسهیالت شرکت واسپاری

تاریخ97/10/12 :

بانک ملت (تعداد محدود)

پیوست :دارد

با سالم؛

به اطالع می رساند ،به منظور توسعه و پیشبرد فروش محصوالت شرکت مدیران خودرو و در راستای کمک به توان خرید متقاضیان محصوالت شرکت ،پیرو قرارداد همکاری فی
مابین با "شرکت واسپاری بانک ملت" فروش فوری اقساطی کلیه خودروهای ام وی ام از روز چهارشنبه مورخ  2931/21/21تا اطالع ثانوی به شرح جداول پیوست اعالم میگردد.
جداول مربوط به شرایط و مبالغ اقساط:
مدت
ردیف

بهای خودرو

نوع خودرو

مبلغ پیش پرداخت

مبلغ تسهیالت

بازپرداخت
(ماه)

فاصله چک

تعداد چکهای

اقساط (ماه)

اقساط

مبلغ چک ضمانت

تعداد چک بیمه

مبلغ چک بیمه

مبلغ چک اقساط همراه با
اقساط مالیات بر ارزش افزوده

12

3

4

747,000,000

یک فقره چک

17,080,000

157,220,000

18

3

6

785,000,000

دو فقره چک

19,215,000

110,490,000

24

3

8

823,000,000

دو فقره چک

19,215,000

87,260,000

4

36

3

12

904,000,000

سه فقره چک

19,927,000

64,290,000

5

48

3

16

989,000,000

چهار فقره چک

20,282,000

53,060,000

6

12

3

4

761,000,000

یک فقره چک

17,392,000

160,090,000

18

3

6

799,000,000

دو فقره چک

19,565,000

112,510,000

24

3

8

838,000,000

دو فقره چک

19,565,000

88,850,000

9

36

3

12

921,000,000

سه فقره چک

20,290,000

65,460,000

10

48

3

16

1,007,000,000

چهار فقره چک

20,652,000

54,030,000

11

12

3

4

783,000,000

یک فقره چک

17,902,000

164,790,000

18

3

6

822,000,000

دو فقره چک

20,140,000

115,810,000

24

3

8

863,000,000

دو فقره چک

20,140,000

91,460,000

14

36

3

12

948,000,000

سه فقره چک

20,886,000

67,380,000

15

48

3

16

1,037,000,000

چهار فقره چک

21,259,000

55,620,000

16

12

3

4

797,000,000

یک فقره چک

18,214,000

167,660,000

18

3

6

837,000,000

دو فقره چک

20,490,000

117,820,000

24

3

8

878,000,000

دو فقره چک

20,490,000

93,050,000

19

36

3

12

964,000,000

سه فقره چک

21,249,000

68,560,000

20

48

3

16

1,055,000,000

چهار فقره چک

21,629,000

56,580,000

1
2
3

7
8

12
13

17
18

MVMX22 MT

MVMX22 MT
Luxury

MVMX22 MT Sport
Exc

MVMX22 MT
Excellent Sport

1,371,000,000

1,396,000,000

1,437,000,000

1,462,000,000

822,600,000

837,600,000

862,200,000

877,200,000

548,400,000

558,400,000

574,800,000

584,800,000
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شماره41 :

شرایط فروش فوری اقساطی محصوالت  MVMاز محل تسهیالت شرکت واسپاری

تاریخ97/10/12 :

بانک ملت (تعداد محدود)

ردیف

نوع خودرو

بهای خودرو

مبلغ پیش
پرداخت

مدت
مبلغ تسهیالت

بازپرداخت
(ماه)

فاصله
چک
اقساط
(ماه)

پیوست :دارد

تعداد
چکهای

مبلغ چک ضمانت

تعداد چک بیمه

اقساط

مبلغ چک
بیمه

مبلغ چک اقساط همراه
با اقساط مالیات بر ارزش
افزوده

1

12

3

4

747,000,000

یک فقره چک

17,080,000

157,220,000

2

18

3

6

785,000,000

دو فقره چک

19,215,000

110,490,000

24

3

8

823,000,000

دو فقره چک

19,215,000

87,260,000

4

36

3

12

904,000,000

سه فقره چک

19,927,000

64,290,000

5

48

3

16

989,000,000

چهار فقره چک

20,282,000

53,060,000

6

12

3

4

761,000,000

یک فقره چک

17,392,000

160,090,000

18

3

6

799,000,000

دو فقره چک

19,565,000

112,510,000

24

3

8

838,000,000

دو فقره چک

19,565,000

88,850,000

9

36

3

12

921,000,000

سه فقره چک

20,290,000

65,460,000

10

48

3

16

1,007,000,000

چهار فقره چک

20,652,000

54,030,000

11

12

3

4

783,000,000

یک فقره چک

17,902,000

164,790,000

18

3

6

822,000,000

دو فقره چک

20,140,000

115,810,000

24

3

8

863,000,000

دو فقره چک

20,140,000

91,460,000

14

36

3

12

948,000,000

سه فقره چک

20,886,000

67,380,000

15

48

3

16

1,037,000,000

چهار فقره چک

21,259,000

55,620,000

16

12

3

4

797,000,000

یک فقره چک

18,214,000

167,660,000

18

3

6

837,000,000

دو فقره چک

20,490,000

117,820,000

24

3

8

878,000,000

دو فقره چک

20,490,000

93,050,000

19

36

3

12

964,000,000

سه فقره چک

21,249,000

68,560,000

20

48

3

16

1,055,000,000

چهار فقره چک

21,629,000

56,580,000

3

7
8

12
13

17
18

MVMX22 MT

MVMX22 MT
Luxury

MVMX22 MT
Sport Exc

MVMX22 MT
Excellent Sport

1,371,000,000

1,396,000,000

1,437,000,000

1,462,000,000

822,600,000

837,600,000

862,200,000

877,200,000

548,400,000

558,400,000

574,800,000

584,800,000
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بانک ملت (تعداد محدود)

مدت
ردیف

بهای خودرو

نوع خودرو

مبلغ پیش پرداخت

مبلغ تسهیالت

بازپرداخت
(ماه)

پیوست :دارد

فاصله چک

تعداد چکهای

اقساط (ماه)

اقساط

مبلغ چک ضمانت

تعداد چک بیمه

مبلغ چک
بیمه

مبلغ چک اقساط همراه با
اقساط مالیات بر ارزش
افزوده

12

3

4

862,000,000

یک فقره چک

19,709,000

18

3

6

905,000,000

دو فقره چک

22,172,000

127,490,000

24

3

8

950,000,000

دو فقره چک

22,172,000

100,690,000

24

36

3

12

1,043,000,000

سه فقره چک

22,993,000

74,180,000

25

48

3

16

1,142,000,000

چهار فقره چک

23,404,000

61,230,000

26

12

3

4

899,000,000

یک فقره چک

20,543,000

189,100,000

18

3

6

944,000,000

دو فقره چک

23,111,000

132,890,000

24

3

8

990,000,000

دو فقره چک

23,111,000

104,950,000

29

36

3

12

1,087,000,000

سه فقره چک

23,967,000

77,320,000

30

48

3

16

1,190,000,000

چهار فقره چک

24,395,000

63,820,000

31

12

3

4

1,041,000,000

یک فقره چک

23,795,000

219,030,000

18

3

6

1,093,000,000

دو فقره چک

26,769,000

153,930,000

24

3

8

1,147,000,000

دو فقره چک

26,769,000

121,560,000

34

36

3

12

1,259,000,000

سه فقره چک

27,760,000

89,560,000

35

48

3

16

1,378,000,000

چهار فقره چک

28,256,000

73,920,000

36

12

3

4

634,000,000

یک فقره چک

11,586,000

133,310,000

18

3

6

665,000,000

دو فقره چک

13,034,000

93,690,000

24

3

8

698,000,000

دو فقره چک

13,034,000

73,990,000

39

36

3

12

767,000,000

سه فقره چک

13,517,000

54,510,000

40

48

3

16

839,000,000

چهار فقره چک

13,759,000

44,990,000

21
22
23

27
28

32
33

37
38

MVMX22 AT
Luxury

MVMX22 AT
Excellent Sport

MVMX33 S
SPORT

New MVM 315
Sport Ex

1,582,000,000

1,649,000,000

1,910,000,000

930,000,000

949,200,000

989,400,000

1,146,000,000

465,000,000

632,800,000

659,600,000

764,000,000

465,000,000
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181,420,000

شرایط فروش فوری اقساطی محصوالت  MVMاز محل تسهیالت شرکت واسپاری
بانک ملت (تعداد محدود)

شماره41 :

تاریخ97/10/12 :
پیوست :دارد

توضیحات مهم:
 -1در صورتیکه خریدار قادر به ارائه چک نباشد ،شخص ثالث میتواند به جای ایشان چک ارائه نماید که می بایستی خریدار و ضامن پشت هر فقره چک را امضاء نمایند.
 -2برای افرادی که دارای شغل و جواز کسب نیستند ،بستگان درجه یک می توانند نسبت به ارائه چک های اقساط اقدام نموده و مدارک درآمدی خود را مطابق با خریداران عادی ارائه نمایند.
 -3در صورت عدم تایید اعتبارسنجی خریدار  /ضامن  /صادرکننده چک توسط شرکت واسپاری بانک ملت ،شخص تایید اعتبار نشده می تواند اقدام به رفع سوء اثر از طریق بانک مربوطه نموده و 22
ساعت پس از آن درخواست اعتبارسنجی مجدد نماید.
 -4مطابق با بخشنامه های بانک مرکزی کلیه چک های ارائه شده می بایستی از نوع چکهای صیادی باشند.

نکات مهم:
.1

ثبت نام و تخصیص از محل امانی بالمانع میباشد.

 .2کمیسیون کلیه ثبت نامهای انجام شده از این محل مطابق با گرید نمایندگی و بصورت کامل پرداخت میگردد.
 .3پیش پرداخت به حساب شرکت صنایع خودروسازی مدیران و چک های اقساط در وجه شرکت واسپاری ملت و چکهای بیمه در وجه شرکت صنایع خودروسازی مدیران می باشد.

 .4تاریخ تکمیل وجه قراردادها مالک اولویت تخصیص و ارسال خودروها می باشد.
 .5امکان پرداخت حواله صادر شده خارج از زمان تعیین شده ( 22ساعت پس از ثبت نام) به صورت اتوماتیک در شبکه بانکی وجود نخواهد داشت.
 .6ثبت نام تنها از محل رنگ های فعال امکان پذیر است.
 .2در صورت تاخیر در تحویل خودرو (از تاریخ تحویل مندرج در قراداد) ،بنابر درخواست مشتری  %12جریمه تاخیر قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.
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