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   داردپیوست : 

 جدید مدل الکچری و الکچری اسپورت 5خودرو چری تیگو  فوری اعتباری شرایط فروش

 
 

 
 با سالم،

مورخ  دوشنبهتا، روز  02/20/6931مورخ  شنبهاز روز  جدید مدل الکچری و الکچری اسپورت 5چری تیگو  خودروی شرایط فروشاحتراماً، بدینوسیله، 

 می گردد: تمدیدبه شرح جداول ذیل  02/23/6931

  

 اهه به صورت منعطف:م 60با، بازه پرداخت   جدید  5تیگو شرایط فروش فوری اعتباری خودرو چری -6

 

 قیمت خودرو )ریال( مدل خودرو

 پیش پرداخت

 وام 
فواصل چک 

 ها

بازه 

بازپرداخت 

 اقساط

 کارمزد پایه
 0میزان پیش پرداخت با احتساب چک 

 ماهه بدون کارمزد

کارمزد 

 منعطف
 زمان ثبت نام زمان تحویل

 % نقد(95)

ماهه بدون  0یک فقره چک 

 کارمزد 

 %(62)حداقل 

New Tiggo 5 Luxury 350،322،222 990،065،222 

35،032،222 

مبلغ پیش پرداخت به صورت 

منعطف متناسب با انتخاب 

 مشتری قابل تغییر می باشد
حداکثر 

% قیمت 55

 خودرو

 9ماهه الی  6

 ماهه

ماهه الی  6

 ماهه 60
62% 

میزان پیش پرداخت 

برای تمامی مدل های 

% تا 05این جدول از 

با ستون  % مطابق35

مجاور قابل انتخاب 

 میباشد

05% 62% 

 روزه 92

 %3 %55% تا 52

New Tiggo 5 Luxury Sport 310،322،222 995،565،222 

31,032,222 

مبلغ پیش پرداخت به صورت 

منعطف متناسب با انتخاب 

 مشتری قابل تغییر می باشد

 %0 %52% تا 12

 %5 %35% تا 55
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 ماهه به صورت منعطف: 60با، بازه پرداخت   جدید  5تیگو شرایط فروش فوری اعتباری خودرو چری  -0  

 قیمت خودرو )ریال( مدل خودرو

 پیش پرداخت

 وام 
فواصل چک 

 ها

بازه 

بازپرداخت 

 اقساط

 کارمزد پایه
 0میزان پیش پرداخت با احتساب چک 

 زدماهه بدون کارم

کارمزد 

 منعطف
 زمان ثبت نام زمان تحویل

 % نقد(95)

ماهه بدون  0یک فقره چک 

 کارمزد 

 %(62)حداقل 

New Tiggo 5 Luxury 350،322،222 990،065،222 

35،032،222 

مبلغ پیش پرداخت به صورت 

منعطف متناسب با انتخاب 

 مشتری قابل تغییر می باشد
حداکثر 

% قیمت 55

 خودرو

هه الی ما 6

 ماهه 9

ماهه الی  69

 ماهه 60
60% 

میزان پیش پرداخت 

برای تمامی مدل های 

% تا 05این جدول از 

% مطابق با ستون 35

مجاور قابل انتخاب 

 میباشد

05% 60% 

 روزه 92

 %66 %55% تا 52

New Tiggo 5 Luxury Sport 310،322،222 995،565،222 

31,032,222 

پیش پرداخت به صورت  مبلغ

منعطف متناسب با انتخاب 

 مشتری قابل تغییر می باشد

 %62 %52% تا 12

 %3 %35% تا 55

 ماهه به صورت منعطف: 00با، بازه پرداخت   جدید  5تیگو شرایط فروش فوری اعتباری خودرو چری -9

 قیمت خودرو )ریال( مدل خودرو

 پیش پرداخت

 وام 
فواصل چک 

 ها

بازه 

بازپرداخت 

 اقساط

 کارمزد پایه
 0میزان پیش پرداخت با احتساب چک 

 ماهه بدون کارمزد

کارمزد 

 منعطف
 زمان ثبت نام زمان تحویل

 % نقد(95)

ماهه بدون  0یک فقره چک 

 کارمزد 

 %(62)حداقل 

New Tiggo 5 Luxury 350،322،222 990،065،222 

35،032،222 

لغ پیش پرداخت به صورت مب

منعطف متناسب با انتخاب 

 مشتری قابل تغییر می باشد
حداکثر 

% قیمت 55

 خودرو

ماهه الی  6

 ماهه 9

ماهه الی  63

 ماهه 00
60% 

میزان پیش پرداخت 

برای تمامی مدل های 

% تا 05این جدول از 

% مطابق با ستون 35

مجاور قابل انتخاب 

 میباشد

05% 60% 

 روزه 92

 %69 %55% تا 52

New Tiggo 5 Luxury Sport 310،322،222 995،565،222 

31,032,222 

مبلغ پیش پرداخت به صورت 

منعطف متناسب با انتخاب 

 مشتری قابل تغییر می باشد

 %60 %52% تا 12

 %66 %35% تا 55
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 ماهه به صورت منعطف: 92با، بازه پرداخت   جدید  5تیگو شرایط فروش فوری اعتباری خودرو چری -0

 قیمت خودرو )ریال( مدل خودرو

 پیش پرداخت

 وام 
فواصل چک 

 ها

بازه 

بازپرداخت 

 اقساط

 کارمزد پایه
 0میزان پیش پرداخت با احتساب چک 

 ماهه بدون کارمزد

کارمزد 

 منعطف
 ثبت نام زمان زمان تحویل

 % نقد(95)

ماهه بدون  0یک فقره چک 

 کارمزد 

 %(62)حداقل 

New Tiggo 5 Luxury 350،322،222 990،065،222 

35،032،222 

مبلغ پیش پرداخت به صورت 

منعطف متناسب با انتخاب 

 مشتری قابل تغییر می باشد
حداکثر 

% قیمت 55

 خودرو

ماهه الی  6

 ماهه 9

ماهه الی  05

 ماهه 92
61% 

میزان پیش پرداخت 

برای تمامی مدل های 

% تا 05این جدول از 

% مطابق با ستون 35

مجاور قابل انتخاب 

 میباشد

05% 61% 

 روزه 92

 %65 %55% تا 52

New Tiggo 5 Luxury Sport 310،322،222 995،565،222 

31,032,222 

مبلغ پیش پرداخت به صورت 

ا انتخاب منعطف متناسب ب

 مشتری قابل تغییر می باشد

 %60 %52% تا 12

 %69 %35% تا 55
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 ماهه به صورت منعطف: 91با، بازه پرداخت   جدید  5تیگو شرایط فروش فوری اعتباری خودرو چری -5

 قیمت خودرو )ریال( مدل خودرو

 پیش پرداخت

 وام 
فواصل چک 

 ها

بازه 

ازپرداخت ب

 اقساط

 کارمزد پایه
 0میزان پیش پرداخت با احتساب چک 

 ماهه بدون کارمزد

کارمزد 

 منعطف
 زمان ثبت نام زمان تحویل

 % نقد(95)

ماهه بدون  0یک فقره چک 

 کارمزد 

 %(62)حداقل 

New Tiggo 5 Luxury 350،322،222 990،065،222 

35،032،222 

مبلغ پیش پرداخت به صورت 

نعطف متناسب با انتخاب م

 مشتری قابل تغییر می باشد
حداکثر 

% قیمت 55

 خودرو

ماهه الی  6

 ماهه 9

ماهه الی  96

 ماهه 91
60% 

میزان پیش پرداخت 

برای تمامی مدل های 

% تا 05این جدول از 

% مطابق با ستون 35

مجاور قابل انتخاب 

 میباشد

05% 60% 

 روزه 92

 %65 %55% تا 52

New Tiggo 5 Luxury Sport 310،322،222 995،565،222 

31,032,222 

مبلغ پیش پرداخت به صورت 

منعطف متناسب با انتخاب 

 مشتری قابل تغییر می باشد

 %61 %52% تا 12

 %65 %35% تا 55

 

 

 

 

 

 

 
 


