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(تعداد محدود)

نمایندگان محترم فروش مدیران خودرو
با درود و احترام

به آگاهی می رساند  ،شرایط فروش فوری نقدی خودرو  315 Sport Excellentبا مدل  30از روز شنبه مورخ  7330/70/82به شرح جدول ذیل اعالم می گردد.

مدل خودرو

بهای کارخانه (ریال )

New MVM315 H Sport
Excellent

007،730،377

پرداخت های الزامی

قیمت نهایی

و قانونی (ریال )

فروش (ریال )

777،468،637

226،777،777

سود انصراف

جریمه تاخیر

زمان تحویل

%78

%78

 37روزه کاری

 مبالغ پرداختی به شرکت مدیران خودرو معادل بهای کارخانه بوده و سایر مبالغ مربوط به پرداخت های قانونی و الزامی است.


پرداخت های قانونی و الزامی عبارتند از هزینه های  :بیمه شخص ثالث  ،مالیات ارزش افزوده  ،مالیات شماره گذاری  ،عوارض شماره گذاری  ،عوارض عمران ارگ  ،صدور و
پست کارت هوشمند و سایر خدمات شماره گذاری.
مشخصات خودرو :
موتور  7777سی سی  ،گیر بکس دنده ای  ،روکش صندلی های چرمی  ،مانیتور  0اینچی

دفتر مرکزی شرکت  :بزرگراه شهید همت غرب  ،مابین اشرفی اصفهانی و بلوار عدل-جنب کالنتری باغ فیض پالک ، 80/7تلفن  787- 40677 :فکس 44674737 :
خدمات پس از فروش  :تهران  ،کیلومتر  74جاده مخصوص کرج  ،جنب بیمه ایران کد پستی  7326734477 :تلفکس 787 - 44730323 – 37 :
کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

تلفن / Email : dabir@mvmco.irwww.Cheryco.ir7344 - 3468727-3 :

شرایط فروش فوری نقدی خودرو 315 Sport Excellent

نکته مهم :

(تعداد محدود)

-7تاریخ تکمیل وجه قراردادها مالک اولویت تخصیص و ارسال خودروها می باشد.
 -8هر کد ملی مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو می باشد.
 -3امکان پرداخت حواله صادر شده خارج از زمان تعیین شده ( 84ساعت پس از ثبت نام ) به صورت اتوماتیک در شبکه بانکی وجود نخواهد داشت.
 -4ثبت نام تنها از محل رنگ های فعال شامل (سفید  ،مشکی ،نوک مدادی ،قرمز ،گیالسی ،آبی )امکان پذیر است.
-7در صورت تاخیر در تحویل خودرو زمان پرداخت خسارت دیرکرد  0روز کاری می باشد.

دفتر مرکزی شرکت  :بزرگراه شهید همت غرب  ،مابین اشرفی اصفهانی و بلوار عدل-جنب کالنتری باغ فیض پالک ، 80/7تلفن  787- 40677 :فکس 44674737 :
خدمات پس از فروش  :تهران  ،کیلومتر  74جاده مخصوص کرج  ،جنب بیمه ایران کد پستی  7326734477 :تلفکس 787 - 44730323 – 37 :
کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

تلفن / Email : dabir@mvmco.irwww.Cheryco.ir7344 - 3468727-3 :
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