شرایط فروش اعتباری محصوالت ام وی ام با استفاده از تسهیالت شرکت خودران وفا بصورت منعطف
شرکت صنایع خودروسازی

مدیران(سهامی خاص)

شماره 40
تاریــخ 1397/10/10 :
پیوست  :ندارد

با درود و احترام
به اطالع می رساند ،عطف به قرارداد فی ما بین شرکت صنایع خودروسازی مدیران و شرکت خودران وفا" ،نمایندگان محترم سراسر کشور" می توانند نسبت به فروش خودرو از
طریق تسهیالت شرکت خودران وفا برای محصوالت برند ام وی ام تنها با یک فقره چک ضمانت از روز دوشنبه مورخ  0931/01/01با قیمت قطعی و تعداد محدود به صورت
منعطف و مطابق با جدول ذیل اقدام فرمایند :
 -1شرایط فروش اعتباری خودروی : New MVM315 Sport Excellent

مدل

پیش پرداخت

میزان تسهیالت

New MVM315
Sport Excellent

حداقل %05

حداکثر %05

-

مدت اقساط

نرخ سود تسهیالت

 11ماه

%17.81

 12ماه

%11.91

 93ماه

%11.11

 27ماه

%15.01

سود انصراف

%11

مشخصات خودرو ، MVM 315 Sport Excellentشامل موتور  1055سی سی ،گیربکس دستی ،رینگ آلمینیومی  10اینچ ،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
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جریمه تاخیر

%11

شرایط فروش اعتباری محصوالت ام وی ام با استفاده از تسهیالت شرکت خودران وفا بصورت منعطف
شرکت صنایع خودروسازی

مدیران(سهامی خاص)

شماره 40
تاریــخ 1397/10/10 :
پیوست  :ندارد

 -1شرایط فروش اعتباری خودروی : MVM X22
مدل

MVM X22 AT
Luxury
MVM X22 AT
Excellent Sport
MVM X22 MT
Luxury
MVM X22 MT
Excellent Sport

پیش پرداخت

حداقل %35

میزان تسهیالت

حداکثر %25

مدت اقساط

نرخ سود تسهیالت

 11ماه

%17.81

 12ماه

%11.91

 93ماه

%11.11

 27ماه

%15.01

MVM X22 MT
MVM X22 MT
Sport Excellent
مشخصات خودرو ،X22 ATشامل موتور  1055سی سی ،گیربکس اتوماتیک ،رینگ آلمینیومی  13اینچ ،تودوزی چرم و مانیتور  7اینچ لمسی می باشد. -مشخصات خودرو ،X22 MTشامل موتور  1055سی سی ،گیربکس دستی ،رینگ آلمینیومی  13اینچ ،تودوزی چرم و پارچه ،مانیتور  7اینچ 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
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سود انصراف

%11

جریمه تاخیر

%11

شرایط فروش اعتباری محصوالت ام وی ام با استفاده از تسهیالت شرکت خودران وفا بصورت منعطف
شرکت صنایع خودروسازی

مدیران(سهامی خاص)

شماره 40
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پیوست  :ندارد

 -9شرایط فروش اعتباری خودروی : MVM X33
مدل

پیش پرداخت

میزان تسهیالت

MVM X33 Sport

حداقل %35

حداکثر %25

مدت اقساط

نرخ سود تسهیالت

 11ماه

%17.81

 12ماه

%11.91

 93ماه

%11.11

 27ماه

%15.01

مشخصات خودرو  ، X33 S Sportشامل موتور  1555سی سی ،گیربکس اتوماتیک  ،CVTرینگ آلمینیومی  18اینچ ،تودوزی چرم و مانیتور  7اینچ لمسی می باشد.

 نکته مهم :برخی از موارد و مفاد بخشنامه نسبت به بخشنامه قبلی تغییر نموده است لذا مطالعه دقیق آن الزامی 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
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سود انصراف

%11

جریمه تاخیر

%11

شرایط فروش اعتباری محصوالت ام وی ام با استفاده از تسهیالت شرکت خودران وفا بصورت منعطف
شرکت صنایع خودروسازی

مدیران(سهامی خاص)

شماره 40
تاریــخ 1397/10/10 :
پیوست  :ندارد

نکات مهم :
 -1جداول فوق تنها بخشی از حاالت متعدد شرایط منعطف شرکت خودران وفا بوده و با توجه به درخواست مشتری قابل تغییر است و در بخشنامه به عنوان نمونه ای از این حالت
ها ارسال می گردد ،بدین معنی که مدت زمان اقساط از  9تا  27ماه با فواصل زمانی ماهانه و درصد پیش پرداخت از  05تا  15درصد قیمت خودرو قابل انتخاب می باشد.
 -1مبلغ فروش خودرو و مبالغ اقساط متناسب با درصد پیش پرداخت ،میزان تسهیالت و دوره مدت اقساط مورد انتخاب مشتری توسط سایت شرکت خودران وفا به آدرس
 www.vafa.irبه صورت  Onlineو لحظه ای قابل محاسبه و قابل رویت می باشد.
 -9پیش پرداخت اولیه فقط از طریق درگاه  Onlineبانک سامان در وب سایت شرکت خودران وفا ( )www.vafa.irقابل پرداخت می باشد ،همچنین جهت پرداخت اقساط نیاز به
ارائه هیچگونه چکی از طرف مشتری نمی باشد و پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و  Onlineو از طریق وب سایت شرکت خودران وفا و همچنین دستگاه های خودپرداز بانک
سامان در سراسر کشور قابل پرداخت می باشد و تنها یک چک بابت ضمانت بازپرداخت از مشتری اخذ می گردد.
 -2کلیه شرایط ثبت نام ،ضامنین و دیگر شرایط مورد نیاز نمایندگان و همچنین متقاضیان به همراه راهنمای ثبت نام در وب سایت شرکت خودران وفا ( )www.vafa.irقابل
رویت می باشد.

 -0نمایندگان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص نحوه ثبت نام با واحد فروش حاصل فرمایند.
 -3در این روش ثبت نامی صلح امکان پذیر نمی باشد.
 -8هر کد ملی مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو می باشد.
 -7زمان پرداخت خسارت تاخیر  8روز کاری پس از تحویل خودرو و بنا به درخواست مشتری می باشد.
 -1کمیسیون نماینده در این ثبت نام به صورت فروش عادی محاسبه و پرداخت می گردد.

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
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