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 با سالم،

 اعالمبه شرح جداول ذیل  اطالع ثانویتا ، بخشنامه تاریخ ابالغ از  این خودرو فروش شرایط 7931 ورژن 5با توجه به رونمایی محصول جدید چری تیگو  ،احتراماً

 می گردد:

 

 :7931 ورژن  5تیگو ی نقدی خودرو چری فروش فور ایطشر -7

 

 

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

 ت بیمه شخص ثالث، مالیات ارزش افزوده، مالیات شماره گذاری، عوارض شماره گذاری، عوارض عمران ارگ، صدور و پست کارت هوشمند و سایر خدما: پرداخت های قانونی و الزامی عبارتند از هزینه های 

 ی.شماره گذار

 درومدل خو

 پرداخت های الزامی و قانونی بهای کارخانه

 قیمت نهایی فروش )ریال(

 )ریال( )ریال(

Tiggo 5 IE 7177711.110.1 7931252175. 7175717771777 

Tiggo 5 IL 31711.71179 79919531231 7173517771777 
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 :7931 ورژن  5یگو تشرایط فروش فوری اعتباری خودرو چری -2

 

 مدل خودرو
قیمت خودرو 

 )ریال(

 پیش پرداخت

 زمان ثبت نام

 % نقد(7.)

 2یک فقره چک 

ماهه بدون 

 کارمزد

 %(77)حداقل 

 وام 
فواصل 

 چک ها

بازه 

بازپرداخت 

 اقساط

کارمزد 

 پایه

میزان پیش پرداخت با احتساب 

 ن کارمزد ماهه بدو 2چک 

میزان کسر 

کارمزد از 

 کارمزد پایه

زمان 

 تحویل

Tiggo 5 IE 7175717771777 .1717771777 

مبلغ پیش    

پرداخت به 

صورت منعطف 

متناسب با 

انتخاب مشتری 

می  قابل تغییر

 باشد

حداکثر 

57 %

قیمت 

 خودرو

ماهه الی  7

 ماهه 9

 72ماهه الی  7

 ماهه
7% 

ن پیش میزا

پرداخت برای 

تمامی مدل های 

این جدول از 

% 35% تا 57

مطابق با ستون 

مجاور قابل 

 انتخاب میباشد

57% 7% 

 فوری

ماهه الی  79

 ماهه 70
 %7 %17% تا 55 70%

Tiggo 5 IL 7173517771777 .9017771777 

ماهه الی  73

 ماهه .2
 %2 %07% تا 15 73%

ماهه الی  25

 ماهه 97
 %9 %35% تا 05 27%
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 :7931 ورژن  5یگو چری تنمونه مبالغ چک اقساط شرایط فروش فوری اعتباری خودرو 

 

 
 

 نوع خودرو

 

 قیمت خودرو
% پیش 7.

 پرداخت

ماهه   2%چک 77

 بدون بهره

تعداد 

 چک

فاصله 

 اقساط

مدت 

 اقساط

 

 مبلغ قسط

 

 نرخ بهره

Tiggo 5 IE 7175717771777 .1717771777 77517771777 

. 9 72 75710731777 7%  

1 9 70 77015071777 70%  

0 9 2. 3119571777 73%  

77 9 97 0712591777 27%  

Tiggo 5 IL 7173517771777 .9017771777 77315771777 

. 9 72 7..15.31777 7%  

1 9 70 77213731777 70%  

0 9 2. 3711.21777 73%  

77 9 97 1119111777 27%  
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 نکته مهم :

 
 

 فروش است. انتخاب تعداد چک و مدت باز پرداخت تا سقف مدت زمان اعالم شده در این بخشنامه، بر عهده مشتری بوده و بر اساس محاسبات مکانیزه سیستم -7

 مکانیزه محاسبه و مشخص خواهد شد. تاریخ و مبلغ چک ها پس از انتخاب شرایط خرید مشتری، توسط سیستم فروش  به صورت -2

 ساعت پس از ثبت نام ( به صورت اتوماتیک در شبکه بانکی وجود نخواهد داشت. 12امکان پرداخت حواله صادر شده خارج از زمان تعیین شده )  -9

 می گردد. تعداد در نظر گرفته شده برای این خودرو ها محدود بوده و در صورت تکمیل ظرفیت، سیستم ثبت نام غیر فعال -.

 در این روش ثبت نامی امکان صلح برای مشتریان محترم فراهم می باشد. -5

 نمایندگان امکان پذیر می باشد.  برای و کارخانه از محل امانی 7931 ورژن 5بت نام خودروی تیگو ث -1

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 


