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به شرح  03/21/2035 تا، تاریخ این بخشنامه تاریخ ابالغ از جدید 5تیگو خودرو چری استثنایی به اطالع می رساند به مناسبت عید نوروز فروش  احتراماً،
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 مدل خودرو
قیمت خودرو 

 )ریال(

 پیش پرداخت

 فواصل چک ها وام 
بازه بازپرداخت 

 اقساط

سود 

 مشارکت

میزان پیش پرداخت با احتساب 

 ماهه بدون کارمزد  1چک 
 زمان تحویل کارمزد منعطف

پیش پرداخت  زمان ثبت نام

زمان صدور دوم 

 دعوتنامه

(13)% 

یک فقره چک دو 

ماهه بدون کارمزد 

 زمان صدور دعوتنامه 

 % نقد(13) %(23)حداقل 

New Tiggo 5 Excellent 333.333.333  233.033.333 

 مبلغ در زمان

 صدور دعوتنامه

 پس از کسر سود

 مشارکت

33.333.333 

)مبلغ پیش پرداخت 

به صورت منعطف 

متناسب با انتخاب 

 مشتری قابل تغییر 

 می باشد(

% 53حداکثر 
 قیمت خودرو

 0ماهه الی  2

 ماهه

ماه الی  2از 

 ماه 20
11% 

میزان پیش 

پرداخت برای 

تمامی مدل 

های این جدول 

% 35% تا 53از 

مطابق با ستون 

مجاور قابل 

 انتخاب میباشد

53، %55% 20% 

 فروردین

 39با مدل 

93، %95% 21% 

New Tiggo 5 Luxury 303.333.333 201.033.333 

 30.333.333 

)مبلغ پیش پرداخت 

به صورت منعطف 

متناسب با انتخاب 

 مشتری قابل 

 افزایش می باشد(

13، %15% 29% 

03، %05% 25% 

33، %35% 21% 
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 مدل خودرو
قیمت خودرو 

 )ریال(

 پیش پرداخت

 فواصل چک ها وام 

بازه 

بازپرداخت 

 اقساط

سود 

 مشارکت

میزان پیش پرداخت با احتساب چک 

 ماهه بدون کارمزد  1

کارمزد 

 منعطف
 زمان تحویل

پیش پرداخت  زمان ثبت نام

 روز بعد 15دوم 

 از ثبت نام

(23)% 

پیش پرداخت 

 سوم

زمان صدور 

 دعوتنامه

(25)% 

یک فقره چک دو 

ماهه بدون کارمزد 

زمان صدور 

 دعوتنامه 

 %(23حداقل )
 % نقد(25)

New Tiggo 5 Excellent 333.333.333  213.053.333 33.333.333 

مبلغ در زمان 

صدور 

دعوتنامه پس 

از کسر سود 

 مشارکت

  

33.333.333 

حداکثر 

53 %
قیمت 

 خودرو

 0ماهه الی  2

 ماهه

ماه  2از 

 ماه 20الی 
11% 

میزان پیش 

پرداخت برای 

 تمامی مدل

های این جدول 

% 35% تا 53از 

مطابق با ستون 

مجاور قابل 

 انتخاب میباشد

53 %، 55% 20% 

 اردیبهشت

 39با مدل 

)مبلغ پیش پرداخت 

به صورت منعطف 

متناسب با انتخاب 

مشتری قابل تغییر 

 می باشد(

93 %،95% 21% 

New Tiggo 5 Luxury 303.333.333 213.053.333 30.333.333 

 30.333.333 

)مبلغ پیش پرداخت 

به صورت منعطف 

متناسب با انتخاب 

مشتری قابل تغییر 

 می باشد(

13 %،15% 29% 

03 %،05% 25% 

33 %،35% 21% 
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مبلغ در زمان 

صدور 

دعوتنامه پس 

از کسر سود 

 مشارکت

  

33.333.333 

ثر حداک

53 %
قیمت 

 خودرو

 0ماهه الی  2

 ماهه

ماه  23از 

 ماه 11الی 
11% 

میزان پیش 

پرداخت برای 

مدل تمامی 

های این 

% 53جدول از 

% 35تا 

مطابق با 

ستون مجاور 

قابل انتخاب 

 میباشد

53 %،55% 23% 

 اردیبهشت

 39با مدل 
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93 %،95% 20% 
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به صورت منعطف 

متناسب با انتخاب 

 مشتری قابل تغییر 

 ی باشد(م

13 %،15% 21% 

03 %،05% 29% 

33 %،35% 25% 
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قیمت 

 خودرو
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 ماهه
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 ماه 03الی 
11% 

میزان پیش 
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 اردیبهشت
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