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 :  New MVM315 Sport Excellent خودروی فروش شرایط -1

 )ریال( قیمت خودرو نوع
    زمان ثبت نام پیش پرداخت

 (% نقد53)
 کارمزد پایه اقساط بازپرداخت بازه فواصل چک ها تسهیالت

مبلغ اقساط با احتساب 

 بیمه بدنه

مدل قابل 

 تحویل

New MVM315 Sport 
Excellent 

 

300.555.555 

 

101,035,555 

حداکثر 

% قیمت 53

 خودرو

 ماهه 5

 05,055,555 %15 ماهه 11

 00مدل 

 51,110,555 %11 ماهه 11

 30,515,555 %10 ماهه 10

 00,550,555 %15 ماهه 55

 01,500,555 %11 ماهه 55

 

 : MVM X22 MT خودروی فروش شرایط -1

 )ریال( قیمت خودرو نوع
 زمان ثبت نام پیش پرداخت

 (% نقد03)
 کارمزد پایه اقساط بازپرداخت بازه فواصل چک ها تسهیالت

مبلغ اقساط با احتساب 

 بیمه بدنه

مدل قابل 

 تحویل

X22 MT 533.555.555 100,035,555 

حداکثر 

% قیمت 33

 خودرو

 ماهه 5

 00,551,555 %11 ماهه 11

 00مدل 

 01,311,555 %10 ماهه 11

 35,511,555 %15 ماهه 10

 00,501,555 %11 ماهه 55

 05,100,555 %15 ماهه 55
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 و حداقل پیش پرداخت 97سازمانی با مدل  شرایط منعطف ویژه فروش

 

 44604090:  فکس 021- 47651:  ،تلفن 1/27جنب کالنتری باغ فیض پالک -مابین اشرفی اصفهانی و بلوار عدلشهید همت غرب ،  دفتر مرکزی شرکت : بزرگراه
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 )ریال( قیمت خودرو نوع
 زمان ثبت نام پیش پرداخت

 (% نقد03)
 پایهکارمزد  اقساط بازپرداخت بازه فواصل چک ها تسهیالت

مبلغ اقساط با 

 احتساب بیمه بدنه

مدل قابل 

 تحویل

X22 MT Sport Excellent 515.555.555 551,055,555 

حداکثر 

% قیمت 33

 خودرو

 ماهه 5

 150,501,555 %11 ماهه 11

 00مدل 

 00,015,555 %10 ماهه 11

 30,101,555 %15 ماهه 10

 31,050,555 %11 ماهه 55

 03,035,555 %15 ماهه 55

 

 : MVM X22 AT خودروی فروش شرایط -5

 )ریال( قیمت خودرو نوع
 زمان ثبت نام پیش پرداخت

 (% نقد05)
 کارمزد پایه اقساط بازپرداخت بازه فواصل چک ها تسهیالت

مبلغ اقساط با 

 احتساب بیمه بدنه

مدل قابل 

 تحویل

X22 AT 

 اتوماتیک
051.555.555 101,155,555 

حداکثر 

% قیمت 55

 خودرو

 ماهه 5

 110,155,555 %5 ماهه 11

 00مدل 

 105,510,555 %10 ماهه 11

 150,013,555 %15 ماهه 10

 111,030,555 %11 ماهه 55

 151,003,555 %15 ماهه 55
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 و حداقل پیش پرداخت 97سازمانی با مدل  شرایط منعطف ویژه فروش

 

 44604090:  فکس 021- 47651:  ،تلفن 1/27جنب کالنتری باغ فیض پالک -مابین اشرفی اصفهانی و بلوار عدلشهید همت غرب ،  دفتر مرکزی شرکت : بزرگراه
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 )ریال( قیمت خودرو نوع
 زمان ثبت نام پیش پرداخت

 (% نقد05)
 کارمزد پایه اقساط بازپرداخت بازه فواصل چک ها تسهیالت

مبلغ اقساط با 

 احتساب بیمه بدنه

مدل قابل 

 تحویل

X22 AT Sport Excellent 
 553,155,555 055.555.555 اتوماتیک

حداکثر 

% قیمت 55

 خودرو

 ماهه 5

 155,535,555 %5 ماهه 11

 00مدل 

 110,150,555 %10 ماهه 11

 103,015,555 %15 ماهه 10

 110,111,555 %11 ماهه 55

 115,550,555 %15 ماهه 55

 

 )ریال( قیمت خودرو نوع
 زمان ثبت نام پیش پرداخت

 (% نقد03)
 کارمزد پایه اقساط بازپرداخت بازه فواصل چک ها تسهیالت

مبلغ اقساط با 

 احتساب بیمه بدنه

مدل قابل 

 تحویل

X22 AT Luxury  

 اتوماتیک
033.155.555 505,115,555 

حداکثر 

% قیمت 33

 خودرو

 ماهه 5

 110,053,555 %11 ماهه 11

 00مدل 

 11,353,555 %10 ماهه 11

 53,510,555 %15 ماهه 10

 35,051,555 %11 ماهه 55

 35,551,555 %15 ماهه 55

 

 

 

 

http://www.cheryco.ir/


 
 

   
 

    
 

 

 و حداقل پیش پرداخت 97سازمانی با مدل  شرایط منعطف ویژه فروش

 

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

 021 - 44197989 – 90تلفکس :  1386134451جاده مخصوص کرج ،  جنب  بیمه ایران  کد پستی :  14خدمات پس از فروش : تهران ، کیلومتر 
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 )ریال( قیمت خودرو نوع
 زمان ثبت نام پیش پرداخت

 (% نقد03)
 کارمزد پایه اقساط بازپرداخت بازه فواصل چک ها تسهیالت

مبلغ اقساط با 

 احتساب بیمه بدنه

مدل قابل 

 تحویل

X22 AT Excellent Sport 
 530,015,555 011.055.555 اتوماتیک

حداکثر 

% قیمت 33

 خودرو

 ماهه 5

 110,010,555 %11 ماهه 11

 00مدل 

 15,503,555 %10 ماهه 11

 51,101,555 %15 ماهه 10

 30,013,555 %11 ماهه 55

 31,115,555 %15 ماهه 55

 

 

 : MVM X33S Sport خودروی فروش شرایط -0

 )ریال( قیمت خودرو نوع
% 05) زمان ثبت نام پیش پرداخت

 (نقد
 کارمزد پایه اقساط بازپرداخت بازه فواصل چک ها تسهیالت

مبلغ اقساط با 

 احتساب بیمه بدنه

مدل قابل 

 تحویل

X33S Sport 050.555.555 551,155,555 

حداکثر 

% قیمت 55

 خودرو

 ماهه 5

 135,111,555 %11 ماهه 11

 00مدل 

 150,510,555 %10 ماهه 11

 13,105,555 %15 ماهه 10

 00,115,555 %11 ماهه 55

 53,100,555 %15 ماهه 55

 

 

 

http://www.cheryco.ir/


 
 

   
 

    
 

 

 و حداقل پیش پرداخت 97سازمانی با مدل  شرایط منعطف ویژه فروش

 

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

 021 - 44197989 – 90تلفکس :  1386134451جاده مخصوص کرج ،  جنب  بیمه ایران  کد پستی :  14خدمات پس از فروش : تهران ، کیلومتر 
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 : CHERY Arrizo5 خودروی فروش شرایط -3

 )ریال( قیمت خودرو نوع
     زمان ثبت نام پیش پرداخت

 (% نقد35)
 کارمزد پایه اقساط بازپرداخت بازه فواصل چک ها تسهیالت

مبلغ اقساط با احتساب 

 بیمه بدنه

مدل قابل 

 تحویل

CHERY Arrizo5 
Excellent Turbo 

000.555.555 000,355,555 

حداکثر 

% قیمت 35

 خودرو

 ماهه 5

 150,155,555 %15 ماهه 11

 00مدل 
 00,133,555 %11 ماهه 11

 00,151,555 %10 ماهه 10

 50,531,555 %15 ماهه 55

 

 

 )ریال( قیمت خودرو نوع
     زمان ثبت نام پیش پرداخت

 (% نقد05)
 پایهکارمزد  اقساط بازپرداخت بازه فواصل چک ها تسهیالت

مبلغ اقساط با احتساب 

 بیمه بدنه

مدل قابل 

 تحویل

CHERY Arrizo5 MT 
Luxury 

050.555.555 553,555,555 

حداکثر 

% قیمت 55

 خودرو

 ماهه 5

 110,051,555 %15 ماهه 11

 00مدل 
 05,501,555 %11 ماهه 11

 05,031,555 %10 ماهه 10

 55,011,555 %15 ماهه 55
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 و حداقل پیش پرداخت 97سازمانی با مدل  شرایط منعطف ویژه فروش

 

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

 021 - 44197989 – 90تلفکس :  1386134451جاده مخصوص کرج ،  جنب  بیمه ایران  کد پستی :  14خدمات پس از فروش : تهران ، کیلومتر 
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 : CHERY Tiggo5 خودروی فروش شرایط -5

 )ریال( قیمت خودرو نوع
    زمان ثبت نام پیش پرداخت

 (% نقد35)
 کارمزد پایه اقساط بازپرداخت بازه فواصل چک ها تسهیالت

مبلغ اقساط با احتساب بیمه 

 بدنه

مدل قابل 

 تحویل

New CHERY Tiggo5 IL 1.131.555.555 303,355,555 
% 35حداکثر 

 خودروقیمت 
 ماهه 5

 155,355,555 %15 ماهه 11

 00مدل 
 111,510,555 %11 ماهه 11

 05,501,555 %10 ماهه 10

 11,510,555 %15 ماهه 55
 

 )ریال( قیمت خودرو نوع
    زمان ثبت نام پیش پرداخت

 (% نقد35)
 کارمزد پایه اقساط بازپرداخت بازه فواصل چک ها تسهیالت

اقساط با احتساب بیمه مبلغ 

 بدنه

مدل قابل 

 تحویل

New CHERY Tiggo5 IE 1.150.555.555 550,355,555 

% 35حداکثر 

قیمت 

 خودرو

 ماهه 5

 101,000,555 %15 ماهه 11

 00مدل 
 110,550,555 %11 ماهه 11

 01,501,555 %10 ماهه 10

 13,011,555 %15 ماهه 55

 

 : CHERY Tiggo7 خودروی فروش شرایط -0

 )ریال( قیمت خودرو نوع
    زمان ثبت نام پیش پرداخت

 (% نقد35)
 کارمزد پایه اقساط بازپرداخت بازه فواصل چک ها تسهیالت

مبلغ اقساط با احتساب بیمه 

 بدنه

مدل قابل 

 تحویل

CHERY Tiggo7 DCT 
Excellent 

1.350.555.555 010,355,555 
% 35حداکثر 

 قیمت خودرو
 ماهه 5

 111,011,555 %15 ماهه 11

 00مدل 

 151,013,555 %11 ماهه 11

 110,510,555 %10 ماهه 10

 115,131,555 %15 ماهه 55
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