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 نمایندگان محترم فروش مدیران خودرو

  

خودرو(  دیخودرو در شهرستان بم ) محل تول یانحصار لیتحو تیبا محور یا ژهیطرح و یخودرو قصد دارد ط رانیشرکت مد رساند، یاحتراما به اطالع م

 .دیشرکت اقدام نما نیا یخودرو ها ی ازمحدودتعداد جهت فروش  لیذ یاعالم یمطابق با روش ها

 

 :1401با مدل سال  فروش نقدی شرایط ❖
 

 زمان و مکان تحویل تاخیر و سود انصراف  مبلغ خودرو )ریال( مدل

Arrizo 6 PRO Excellent 11,319,000,000 

 TIGGO 7 PRO Excellent 13,278,000,000 روز کاری در شهرستان بم 45 % 12

TIGGO 8 PRO Premium 17,947,300,000 
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 :1401با مدل سال  اعتباری فروش  شرایط ❖

 

 مبلغ خودرو )ریال( مدل

سود  تسهیالت از محل بانک ها تسهیالت از محل شرکت مدیران

انصراف 

و 

 تاخیر 

زمان و مکان 

پیش پرداخت  تحویل

 منعطف

تسهیالت 

 منعطف

مدت اقساط و 

نرخ سود 

 تسهیالت 

پیش پرداخت 

 منعطف

تسهیالت 

 منعطف

مدت اقساط و 

نرخ سود 

 تسهیالت 

Arrizo 6 PRO Excellent 11,319,000,000  50حداقل  % 50حداقل % 
 

 %15-ماهه12 

 %19-ماهه24

  %21-ماهه36

 % 40حداکثر  % 60حداقل 

 

 %18-ماهه12 

 %18-ماهه 24

 %18-ماهه 36

 %18-ماهه 48

 %18-ماهه 60
 

12 % 
روز کاری در  45

 شهرستان بم
TIGGO 7 PRO Excellent 13,278,000,000  40حداقل  % 60حداقل % 

TIGGO 8 PRO Premium 17,947,300,000  50 حداقل  % 50حداقل% 

 
 

 .مراجعه نمایید www.fownix.com کاتالوگ محصوالت در وبسایت شرکت مدیران خودرو به آدرس توجه: جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص مشخصات فنی و ظاهری خودرو به
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 :ندیالزم را مبذول فرما وجهت لینسبت به نکات ذ ستیبایمحترم م ندگانینما هیکل      
  

د. بدیهی است در پایان ن، نسبت به تکمیل و تسلیم کلیه مستندات مورد نیاز شرکت اقدام نمایثبت نامروز از تاریخ  15ظرف مدت  حداکثر میبایست انمشتری (1

 .نخواهد داشت  مشتری در خصوص اخذ مدارک و در نتیجه انعقاد قرارداد و تحویل خودرو به گونه تعهدی مدت مذکور شرکت هیچ

 گردد.  یانجام م نیشیپ یها یمطابق با اطالع رسان)فروش اعتباری(  نیو ضامن انیمشتر یاعتبارسنج (2

 باشد. یم( در ثبت نام های نقدی و تا زمان فک رهن در ثبت نام های اقساطی ثبت نام ) تا زمان صدور پالک کباریمجاز به  یهر کد مل (3

 می باشد. در بم خودروها تحویلتاریخ تایید پرونده های مشتریان توسط شرکت مالک اولویت تخصیص و  (4

 برای تمامی مشتریان میسر می باشد.  خودرو رانیمد تیوب سا قیاز طر ینترنتیمکان ثبت نام اا (5

مشتری جهت تحویل خودرو در بم و بارگزاری آن در سیستم فروش اقدام نمایند.این سند قبل از  رضایتنامه ازنمایندگان میبایست در زمان ثبت نام نسبت به اخذ  (6

 ونه اقدامی باید از مشتری اخذ گردد.هرگ

 مسئولیت توجیه کامل مشتریان جهت ثبت نام تنها در صورت پذیرش تحویل خودرو در بم ،  بر عهده نمایندگی خواهد بود . (7

 تحویل خودرو در شهرستان بم به شخص ثالث با وکالت نامه قانونی امکان پذیر خواهد بود . (8

 قال خودرو از شهرستان بم به محل اقامت مشتری با خریدار است .کلیه مسئولیت ها و هزینه های انت (9

 .در شهر بم ارائه خواهد نمود  در زمان تحویل خودرو یا وکیل قانونی ایشان کارت هدیه به مشتریدر قالب  شرکت مدیران خودرو مبلغی را با عنوان کمک هزینه (10
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به شهر بم توسط شرکت مدیران خودرو اعالم می گردد. بدیهی است با توجه به پیچیدگی فرآیند  یا وکیل قانونی ایشان زمان تحویل خودرو و مراجعه مشتری (11

 .آماده سازی و تحویل خودرو ، امکان تحویل خودرو به مشتریان خارج از نوبت اعالمی به هیچ عنوان مقدور نخواهد بود 

ان در اولین تاریخ اعالم شده توسط شرکت مدیران خودرو تمدید تاریخ تحویل در شهر بم تا دومرتبه امکان درصورت عدم مراجعه مشتری یا وکیل قانونی ایش (12

در برنامه بارگیری قرارخواهد گرفت.بدیهی  (1402) درصورت عدم مراجعه ایشان طی سه مرتبه اعالمی ، خودروی مشتری در سال آینده پذیر خواهد بود و نهایتاً

 .تغییر نخواهد کرد در این شرایط خودرواست مدل سال تولید 

لذا در صورت ، در محل شهرستان بم خواهد بود و فروش از محل خودروهای موجود در کارخانه می باشد خودرو تحویل مطابق این بخشنامه با توجه به اینکه  (13

 .از تاریخ مذکور به بعد به مشتری تعلق نخواهد گرفتهیچگونه هزینه تاخیر در تحویل ، در شهر بم عدم حضور مشتری در اولین زمان اعالمی تحویل

و مسئولیت توجیه و اخذ  گردد بخشنامه در متن قرارداد مربوط به این طرح ذکر و موارد اعالمی به عنوان بخشی از مفاد قرارداد مشتری منظور می نکات این (14

 .امضاء مشتری بر روی قرارداد به عهده نمایندگی می باشد

فعال شدن ثبت نام برای هر یک از خودرو ها ، مطابق با شرایط این بخشنامه ، توسط واحد فروش شرکت مدیران خودرو اطالع رسانی می گردد .زمان و شرایط  (15

  

 

 

 

     

  شرکت صنایع خودرو سازی مدیران

   واحد فروش 
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