
 

 

 

 

 44604090:  فکس 021- 47651:  ،تلفن 1/27جنب کالنتری باغ فیض پالک -مابین اشرفی اصفهانی و بلوار عدل،  شهید همت غرب دفتر مرکزی شرکت : بزرگراه

 021 - 44197989 – 90تلفکس :  1386134451جاده مخصوص کرج ،  جنب  بیمه ایران  کد پستی :  14خدمات پس از فروش : تهران ، کیلومتر 

 0344www.Cheryco.ir@mvmco.ir/ Email : dabir -  3462081-9کارخانه : بم ، منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید      تلفن : 

 (سهامی خاص)شرکت صنایع خودروسازی مدیران

  دنده ای 5آریزو خودرو چری  فوری اعتباری فروش شرایط

 

    Chery 63     شماره :
 21/05/1396  :تاریــخ

 ندارد   پیوست :

 

 با سالم،

 به شرح جداول ذیل اعالم می گردد: 12/60/2930 تا، تاریخ این بخشنامه تاریخ ابالغ از، دنده ای 5 آریزوشرایط فروش منعطف خودرو چری بدینوسیله  ،احتراماً

 

 :ماهه به صورت منعطف 0بازه پرداخت با،   دنده ای  5 آریزوی اعتباری خودرو چری شرایط فروش فور -2

 

 قیمت خودرو )ریال( مدل خودرو

 پیش پرداخت

 فواصل چک ها وام 
بازه بازپرداخت 

 اقساط
 کارمزد پایه

ماهه  1میزان پیش پرداخت با احتساب چک 

 بدون کارمزد 
 زمان ثبت نام زمان تحویل کارمزد منعطف

یک فقره چک دو ماهه بدون 

 کارمزد

 %(25)حداقل  % نقد(96)

Arrizo 5 MT 051،366،666 235،076،666 

37،395،666 
)مبلغ پیش پرداخت به 

صورت منعطف متناسب با 

انتخاب مشتری قابل تغییر 

 می باشد(

 %55حداکثر 
 قیمت خودرو

 9ماهه الی  2

 ماهه
 ماه 0ماه الی  2از 

بدون 

 کارمزد

میزان پیش پرداخت برای 

تمامی مدل های این 

% 35% تا 55جدول از 

مطابق با ستون مجاور 

 قابل انتخاب میباشد

55% 

6 

 
 روزه 96

56% 

 %76% تا 55

 %35% تا 75

  

 

 

 

 

http://www.cheryco.ir/
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 021 - 44197989 – 90تلفکس :  1386134451جاده مخصوص کرج ،  جنب  بیمه ایران  کد پستی :  14خدمات پس از فروش : تهران ، کیلومتر 

 0344www.Cheryco.ir@mvmco.ir/ Email : dabir -  3462081-9کارخانه : بم ، منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید      تلفن : 

 (سهامی خاص)شرکت صنایع خودروسازی مدیران

  دنده ای 5آریزو خودرو چری  فوری اعتباری فروش شرایط

 

    Chery 63     شماره :
 21/05/1396  :تاریــخ

 ندارد   پیوست :

 

 :ماهه به صورت منعطف 21با، بازه پرداخت   دنده ای  5 آریزوشرایط فروش فوری اعتباری خودرو چری   -1

 

 قیمت خودرو )ریال( مدل خودرو

 پیش پرداخت

 فواصل چک ها وام 
بازه بازپرداخت 

 اقساط

کارمزد 

 پایه

ماهه  1میزان پیش پرداخت با احتساب چک 

 بدون کارمزد 
 زمان ثبت نام زمان تحویل کارمزد منعطف

یک فقره چک دو ماهه بدون 

 کارمزد

 %(25)حداقل  % نقد(96)

Arrizo 5 MT 051،366،666 235،076،666 

37،395،666 
)مبلغ پیش پرداخت به 

صورت منعطف متناسب با 

مشتری قابل تغییر انتخاب 

 می باشد(

 %55حداکثر 
 قیمت خودرو

 9ماهه الی  2

 ماهه
 %26 ماه 21ماه الی  7از 

میزان پیش پرداخت برای 

تمامی مدل های این 

% 35% تا 55جدول از 

مطابق با ستون مجاور 

 قابل انتخاب میباشد

55% 26% 

 روزه 96

56% 3% 

 %0 %76% تا 55

 %7 %35% تا 75
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 0344www.Cheryco.ir@mvmco.ir/ Email : dabir -  3462081-9کارخانه : بم ، منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید      تلفن : 

 (سهامی خاص)شرکت صنایع خودروسازی مدیران

  دنده ای 5آریزو خودرو چری  فوری اعتباری فروش شرایط

 

    Chery 63     شماره :
 21/05/1396  :تاریــخ

 ندارد   پیوست :

 

 :ماهه به صورت منعطف 20با، بازه پرداخت   دنده ای  5 آریزوشرایط فروش فوری اعتباری خودرو چری   -9

 

 قیمت خودرو )ریال( مدل خودرو

 پیش پرداخت

 فواصل چک ها وام 
بازه بازپرداخت 

 اقساط
 کارمزد پایه

ماهه  1میزان پیش پرداخت با احتساب چک 

 بدون کارمزد 
 زمان ثبت نام زمان تحویل کارمزد منعطف

یک فقره چک دو ماهه بدون 

 کارمزد

 %(25)حداقل  % نقد(96)

Arrizo 5 MT 051،366،666 235،076،666 

37،395،666 
)مبلغ پیش پرداخت به 

صورت منعطف متناسب با 

مشتری قابل تغییر انتخاب 

 می باشد(

 %55حداکثر 
 قیمت خودرو

 9ماهه الی  2

 ماهه

ماه الی  29از 

 ماه 20
21% 

میزان پیش پرداخت برای 

تمامی مدل های این 

% 35% تا 55جدول از 

مطابق با ستون مجاور 

 قابل انتخاب میباشد

55% 21% 

 روزه 96

56% 22% 

 %26 %76% تا 55

 %3 %35% تا 75
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 0344www.Cheryco.ir@mvmco.ir/ Email : dabir -  3462081-9کارخانه : بم ، منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید      تلفن : 

 (سهامی خاص)شرکت صنایع خودروسازی مدیران

  دنده ای 5آریزو خودرو چری  فوری اعتباری فروش شرایط

 

    Chery 63     شماره :
 21/05/1396  :تاریــخ

 ندارد   پیوست :

 

 :ماهه به صورت منعطف 15با، بازه پرداخت   دنده ای  5 آریزوشرایط فروش فوری اعتباری خودرو چری  -5

 

 قیمت خودرو )ریال( مدل خودرو

 پیش پرداخت

 فواصل چک ها وام 
بازه بازپرداخت 

 اقساط
 کارمزد پایه

ماهه  1میزان پیش پرداخت با احتساب چک 

 بدون کارمزد 
 زمان ثبت نام زمان تحویل کارمزد منعطف

یک فقره چک دو ماهه بدون 

 کارمزد

 %(25)حداقل  % نقد(96)

Arrizo 5 MT 051،366،666 235،076،666 

37،395،666 
)مبلغ پیش پرداخت به 

صورت منعطف متناسب با 

انتخاب مشتری قابل تغییر 

 می باشد(

 %55حداکثر 
 قیمت خودرو

 9ماهه الی  2

 ماهه

ماه الی  23از 

 ماه 15
25% 

میزان پیش پرداخت برای 

تمامی مدل های این 

% 35% تا 55جدول از 

مطابق با ستون مجاور 

 قابل انتخاب میباشد

55% 25% 

 روزه 96

56% 29% 

 %21 %76% تا 55

 %22 %35% تا 75

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cheryco.ir/
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 0344www.Cheryco.ir@mvmco.ir/ Email : dabir -  3462081-9کارخانه : بم ، منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید      تلفن : 

 (سهامی خاص)شرکت صنایع خودروسازی مدیران

  دنده ای 5آریزو خودرو چری  فوری اعتباری فروش شرایط

 

    Chery 63     شماره :
 21/05/1396  :تاریــخ

 ندارد   پیوست :

 

 ماهه به صورت منعطف: 96با، بازه پرداخت   دنده ای  5 آریزوشرایط فروش فوری اعتباری خودرو چری  -5

 

 قیمت خودرو )ریال( مدل خودرو

 پیش پرداخت

 فواصل چک ها وام 
بازه بازپرداخت 

 اقساط
 کارمزد پایه

ماهه  1میزان پیش پرداخت با احتساب چک 

 بدون کارمزد 
 زمان ثبت نام زمان تحویل کارمزد منعطف

یک فقره چک دو ماهه بدون 

 کارمزد

 %(25)حداقل  % نقد(96)

Arrizo 5 MT 051،366،666 235،076،666 

37،395،666 
)مبلغ پیش پرداخت به 

صورت منعطف متناسب با 

انتخاب مشتری قابل تغییر 

 می باشد(

 %55حداکثر 
 قیمت خودرو

 9ماهه الی  2

 ماهه

ماه الی  15از 

 ماه 96
20% 

میزان پیش پرداخت برای 

تمامی مدل های این 

% 35% تا 55جدول از 

مطابق با ستون مجاور 

 قابل انتخاب میباشد

55% 20% 

 روزه 96

56% 25% 

 %25 %76% تا 55

 %29 %35% تا 75
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 44604090:  فکس 021- 47651:  ،تلفن 1/27جنب کالنتری باغ فیض پالک -مابین اشرفی اصفهانی و بلوار عدل،  شهید همت غرب دفتر مرکزی شرکت : بزرگراه

 021 - 44197989 – 90تلفکس :  1386134451جاده مخصوص کرج ،  جنب  بیمه ایران  کد پستی :  14خدمات پس از فروش : تهران ، کیلومتر 

 0344www.Cheryco.ir@mvmco.ir/ Email : dabir -  3462081-9کارخانه : بم ، منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید      تلفن : 

 (سهامی خاص)شرکت صنایع خودروسازی مدیران

  دنده ای 5آریزو خودرو چری  فوری اعتباری فروش شرایط

 

    Chery 63     شماره :
 21/05/1396  :تاریــخ

 ندارد   پیوست :

 

 

 ماهه به صورت منعطف: 90با، بازه پرداخت   دنده ای  5آریزو شرایط فروش فوری اعتباری خودرو چری  -0

 

 قیمت خودرو )ریال( مدل خودرو

 پیش پرداخت

 فواصل چک ها وام 
بازه بازپرداخت 

 اقساط
 کارمزد پایه

ماهه  1میزان پیش پرداخت با احتساب چک 

 بدون کارمزد 
 زمان ثبت نام زمان تحویل کارمزد منعطف

یک فقره چک دو ماهه بدون 

 کارمزد

 %(25)حداقل  % نقد(96)

Arrizo 5 MT 051،366،666 235،076،666 

37،395،666 
)مبلغ پیش پرداخت به 

صورت منعطف متناسب با 

انتخاب مشتری قابل تغییر 

 می باشد(

 %55حداکثر 
 قیمت خودرو

 9ماهه الی  2

 ماهه

ماه الی  92از 

 ماه 90
20% 

میزان پیش پرداخت برای 

تمامی مدل های این 

% 35% تا 55جدول از 

مطابق با ستون مجاور 

 قابل انتخاب میباشد

55% 20% 

 روزه 96

56% 27% 

 %20 %76% تا 55

 %25 %35% تا 75
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