شرایط فروش نقدی "ویژه تابستانی " خودروی  MVMX22 MT/AT/Sportبا قیمت قطعی (تعداد محدود )
" تحویل فوری "
شرکت صنایع خودروسازی

شماره :

18

تاریــخ 1396/04/28
پیوست  :نــــــدارد

مدیران(سهامی خاص)

نمایندگان محترم فروش مدیران خودرو
با درود و احترام

به آگاهی میرساند شرایط فروش نقدی " ویژه تابستانی " خودروی  " MVMX22 MT/AT/Sportتحویل فوری " ویژه مشتریان گرامی از تاریخ ابالغ این
بخشنامه مورخ  6931/40/82روزچهار شنبه به شرح جداول ذیل اعالم می گردد:

دفتر مرکزی شرکت  :بزرگراه اشرفی شمال به جنوب  ،خروجی بزرگراه شهید همت غرب ،جنب کالنتری  140باغ فیض ،پالک 27.1کد پستی 1476612345 :
تلفن  021- 47651 :فکس 021- 44604090 :
خدمات پس از فروش  :تهران  ،کیلومتر  14جاده مخصوص کرج  ،جنب بیمه ایران کد پستی 1386134451 :
کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

تلفن 0344- 3462081-9 :

تلفکس 021- 44197989 – 90 :

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

شرایط فروش نقدی "ویژه تابستانی " خودروی  MVMX22 MT/AT/Sportبا قیمت قطعی (تعداد محدود )

تاریــخ 1396/04/28
پیوست  :نــــــدارد

" تحویل فوری "
شرکت صنایع خودروسازی

مدیران(سهامی خاص)

شرایط فروش نقدی : MVMX22 MT/Sport
پیش پرداخت

مدل

قیمت خودرو (ریال)

X22 MT

070,444,444

827,444,444

X22 MT Sport

023,444,444

830,044,444

پیش پرداخت دوم زمان

(%04ریال)

سود انصراف

جریمه تاخیر

زمان تحویل

دعوتنامه ( 60روزه)

%61

%04

%84

فوری

شرایط فروش نقدی : MVMX22 AT/Sport
پیش
پرداخت

پیش پرداخت دوم زمان

مدل

قیمت خودرو (ریال)

(%04ریال)

دعوتنامه ( 60روزه)

X22 AT

100,444,444

987,444,444

X22 AT Sport

113,444,444

990,044,444

%04

سود انصراف

%61

جریمه تاخیر

%84

دفتر مرکزی شرکت  :بزرگراه اشرفی شمال به جنوب  ،خروجی بزرگراه شهید همت غرب ،جنب کالنتری  140باغ فیض ،پالک 27.1کد پستی 1476612345 :
تلفن  021- 47651 :فکس 021- 44604090 :
خدمات پس از فروش  :تهران  ،کیلومتر  14جاده مخصوص کرج  ،جنب بیمه ایران کد پستی 1386134451 :
کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

تلفن 0344- 3462081-9 :

شماره :

18

تلفکس 021- 44197989 – 90 :

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

زمان تحویل

فوری

شرایط فروش نقدی "ویژه تابستانی " خودروی  MVMX22 MT/AT/Sportبا قیمت قطعی (تعداد محدود )
" تحویل فوری "
شرکت صنایع خودروسازی

مدیران(سهامی خاص)

 نکات مهم :

 )6امکان پرداخت حواله صادر شده خارج از زمان تعیین شده ( 78ساعت پس از ثبت نام) به صورت اتوماتیک در شبکه بانکی وجود نخواهد داشت .
 )8ثبت نام تنها از محل رنگ های فعال (موجود) در سیستم فروش امکان پذیر است.
 )9در این روش ثبت نامی امکان یکبارصلح برای مشتریان محترم فراهم می باشد.

دفتر مرکزی شرکت  :بزرگراه اشرفی شمال به جنوب  ،خروجی بزرگراه شهید همت غرب ،جنب کالنتری  140باغ فیض ،پالک 27.1کد پستی 1476612345 :
تلفن  021- 47651 :فکس 021- 44604090 :
خدمات پس از فروش  :تهران  ،کیلومتر  14جاده مخصوص کرج  ،جنب بیمه ایران کد پستی 1386134451 :
کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

تلفن 0344- 3462081-9 :

تلفکس 021- 44197989 – 90 :

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

شماره :

18

تاریــخ 1396/04/28
پیوست  :نــــــدارد

