
 

 

  

  

 

 (سهامی خاص) ضرکت صنایع خودروسازی مدیران

 آغاز ضرایط فروش فوری اقساطی محصوالت ضرکت مدیران خودرو 

 از محل طرح جدید تسهیالت بانکی دولت

  ثب سالم ،

    ثب هذت صهبى  هیلیَى سیبل  058تب سقق  % قیوت خَدس08ٍتػَیت ٍام ثبًکی دٍلت هحتشم هؼبدل حذاکثش پیشٍ احتشاهب ً
ضشایط كشٍش كَسی اقسبطی هحػَالت هذیشاى خَدسٍ اص هحل طشح جذیذ تسْیالت  ثِ اطالع هی سسبًذ %61هبِّ ثب ثْشُ  80

 .ثِ ضشح جذاٍل پیَست اػالم هی گشدد تبسیخ اثالؽ ایي ثخطٌبهِ لـبیت اطالع ثبًَیاص ثبًکی دٍلت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: ًکبت هْن 

 
ّوبًٌذ ضشایط جبسی كشٍش كَسی ٍ هطتشیبى هحتشم هی تَاًٌذ  ثِ ثبًک ّب ًذاضتِ هحتشم دس سٍش اسائِ تسْیالت ثبًکی تَسط دٍلت ًیبصی ثِ هشاجؼِ هطتشیبى (6

 دس ٍجِ ضشکت غٌبیغ خَدسٍسبصی هذیشاى غبدس ًوبیٌذ.پس اص اًتخبة خَدسٍی هَسد ًظش دس ٌّگبم ثجت ًبم چک ّبی تسْیالت سا هطبثق جذاٍل پیَست  اقسبطی )اػتجبسی(

)اتَهبتیک( خَاّذ  MVM335CVT)دًذُ ای( ٍ  MVM335MT)ّبچ ثک ٍ غٌذٍقذاس( ،  MVM513H/Sتسْیالت دس ًظش گشكتِ ضذُ اص هحل ایي طشح كقط ضبهل خَدسٍّبی  (0
 ضذ

 
 

ضبیبى رکش است ػالٍُ ثش اسائِ تسْیالت ثبًکی دٍلت ، ضشکت هذیشاى خَدسٍ ًیض جْت اكضایص قذست خشیذ 

 %61هبِّ ٍ ثْشُ  80ثب هذت صهبى  دسغذ قیوت خَدسٍ 08ٍام هبصاد ثش تسْیالت ثبًکی تب سقق ًیض  هحتشم هطتشیبى

% 08كقط ثب پشداخت دس ایي سٍش هی تَاًٌذ هطبثق ضشایط جذاٍل پیَست دس ًظش گشكتِ است. لزا هتقبضیبى هحتشم 

 اص هجلؾ خَدسٍ ًسجت ثِ ثجت ًبم ٍ تحَیل خَدسٍی هَسد ًظش اقذام ًوبیٌذ.



 

 

  

  

 

 (سهامی خاص) ضرکت صنایع خودروسازی مدیران

 آغاز ضرایط فروش فوری اقساطی محصوالت ضرکت مدیران خودرو 

 از محل طرح جدید تسهیالت بانکی دولت

 :اص هحل تسْیالت ثبًکی دٍلت )ّبچ ثک ٍ غٌذٍقذاس( New 513H/S ش كَسی اقسبطی كشٍ

 قیمت خودرو مدل
پیص پرداخت 

 )ریال(

 052تا سقف  وام بانکی

  میلیون ریال

مدت 

 اقساط
 بازپرداخت

وام  مبلغ چک

 )ریال( بانکی

بیمه  سالیانه مبلغ چک

 بدنه )ریال(

نرخ 

 بهره

زمان 

 تحویل

New513 H/S 
)ّبچ ثک ٍ 

 غٌذٍقذاس(

 سیبل880,688,888

 

 سیبل650,688,888

 

 سیبل 058,888,888

 

 8,1,5,888 686,058,888 هبِّ 1چک  0 هبِّ 60

 سٍصُ 08 61%
 5,000,888 01,605,888 هبِّ 1چک  8 هبِّ 08

 5,800,888 58,008,888 هبِّ 1چک  1 هبِّ 01

 5,505,888 80,560,888 هبِّ 1چک  0 هبِّ 80

 

 ضشکت هذیشاى خَدسٍ:تسْیالت )ّبچ ثک ٍ غٌذٍقذاس( اص هحل تسْیالت ثبًکی دٍلت ٍ  New 513H/S كشٍش كَسی اقسبطی 

 قیمت خودرو مدل
پیص پرداخت 

 )ریال(

وام بانکی تا سقف 

 میلیون ریال  052

وام ضرکت 

 مدیران خودرو

مدت 

 اقساط
 بازپرداخت

چک مبلغ 

 وام بانکی

  )ریال(

مبلغ چک وام ضرکت 

 مدیران خودرو)ریال(

نرخ 

 بهره

زمان 

 تحویل

New513 
H/S 

)ّبچ ثک ٍ 

 غٌذٍقذاس(

 سیبل880,688,888

 

 سیبل08,808,888

 

 سیبل 058,888,888

 

06,108,888 

 سیبل

 80,600,888 686,058,888 هبِّ 1چک  0 هبِّ 60

 سٍصُ 08 61%
 05,880,888 01,605,888 هبِّ 1چک  8 هبِّ 08

 610,888,,6 58,008,888 هبِّ 1چک  1 هبِّ 01

 61,050,888 80,560,888 هبِّ 1چک  0 هبِّ 80

 

 



 

 

  

  

 

 (سهامی خاص) ضرکت صنایع خودروسازی مدیران

 آغاز ضرایط فروش فوری اقساطی محصوالت ضرکت مدیران خودرو 

 از محل طرح جدید تسهیالت بانکی دولت

 ( اص هحل تسْیالت ثبًکی دٍلت:دًذُ ای)  MT335MVMكشٍش كَسی اقسبطی 

 قیمت خودرو مدل
پیص پرداخت 

 )ریال(

 052تا سقف  وام بانکی

  میلیون ریال

مدت 

 اقساط
 بازپرداخت

وام  مبلغ چک

 )ریال( بانکی

بیمه  سالیانه مبلغ چک

 بدنه )ریال(

نرخ 

 بهره

زمان 

 تحویل

MVM335MT 
 )دًذُ ای(

 سیبل8,0,688,888

 

 سیبل080,688,888

 

 سیبل 058,888,888

 

 5,011,888 686,058,888 هبِّ 1چک  0 هبِّ 60

 سٍص08ُ 61%
 1,800,888 01,605,888 هبِّ 1چک  8 هبِّ 08

 1,001,188 58,008,888 هبِّ 1چک  1 هبِّ 01

 1,081,188 80,560,888 هبِّ 1چک  0 هبِّ 80

 

 ( اص هحل تسْیالت ثبًکی دٍلت ٍ ضشکت هذیشاى خَدسٍ:دًذُ ای) MT335MVMكشٍش كَسی اقسبطی 

 قیمت خودرو مدل
پیص پرداخت 

 )ریال(

وام بانکی تا سقف  

 میلیون ریال052

وام ضرکت 

 مدیران خودرو

مدت 

 اقساط
 بازپرداخت

مبلغ چک 

وام بانکی 

 )ریال(

مبلغ چک وام ضرکت 

مدیران خودرو 

 )ریال(

نرخ 

 بهره

زمان 

 تحویل

MVM335MT 
 )دًذُ ای(

 سیبل8,0,688,888

 

 سیبل0,108,888,

 

 سیبل 058,888,888

 

688,808,888 

 سیبل

 888,,8,,08 686,058,888 هبِّ 1چک  0 هبِّ 60

 سٍصُ 08 61%
 85,888,,80 01,605,888 هبِّ 1چک  8 هبِّ 08

 888,,05,06 58,008,888 هبِّ 1چک  1 هبِّ 01

 68,888,,,0 80,560,888 هبِّ 1چک  0 هبِّ 80

 
 
 



 

 

  

  

 

 (سهامی خاص) ضرکت صنایع خودروسازی مدیران

 آغاز ضرایط فروش فوری اقساطی محصوالت ضرکت مدیران خودرو 

 از محل طرح جدید تسهیالت بانکی دولت

 ( اص هحل تسْیالت ثبًکی دٍلت:اتَهبتیک)  CVT335MVMكشٍش كَسی اقسبطی 

 قیمت خودرو مدل
پیص پرداخت 

 )ریال(

وام بانکی تا سقف 

 میلیون ریال 052

مدت 

 اقساط
 بازپرداخت

وام  مبلغ چک

 )ریال( بانکی

بیمه  سالیانه مبلغ چک

 بدنه )ریال(

نرخ 

 بهره

زمان 

 تحویل

MVM335CVT 
 )اتَهبتیک(

 سیبل505,188,888

 

 سیبل005,188,888

 

 سیبل 058,888,888

 

 1,001,088 686,058,888 هبِّ 1چک  0 هبِّ 60

 سٍصُ 08 61%
 0,500,088 01,605,888 هبِّ 1چک  8 هبِّ 08

 0,018,888 58,008,888 هبِّ 1چک  1 هبِّ 01

 0,888,888 80,560,888 هبِّ 1چک  0 هبِّ 80

 

 ( اص هحل تسْیالت ثبًکی دٍلت ٍ ضشکت هذیشاى خَدسٍ:اًَهبتیک)  CVT335MVMكشٍش كَسی اقسبطی 

 قیمت خودرو مدل
پرداخت پیص 

 )ریال(

وام بانکی تا سقف 

 میلیون ریال 052

وام ضرکت 

 مدیران خودرو

مدت 

 اقساط
 بازپرداخت

وام مبلغ چک 

 )ریال(بانکی

مبلغ چک وام 

ضرکت مدیران 

 خودرو )ریال(

نرخ 

 بهره
 زمان تحویل

MVM335CVT 

 )اتَهبتیک(
 سیبل505,188,888

 

 سیبل665,608,888

 

 سیبل 058,888,888

 

068,808,888 

 سیبل

 600,065,888 686,058,888 هبِّ 1چک  0 هبِّ 60

 سٍصُ 08 61%
 10,080,888 01,605,888 هبِّ 1چک  8 هبِّ 08

 61,888,,58 58,008,888 هبِّ 1چک  1 هبِّ 01

 80,088,888 80,560,888 هبِّ 1چک  0 هبِّ 80

 
 

 



 

 

  

  

 

 (سهامی خاص) ضرکت صنایع خودروسازی مدیران

 آغاز ضرایط فروش فوری اقساطی محصوالت ضرکت مدیران خودرو 

 از محل طرح جدید تسهیالت بانکی دولت

 :ًکبت هْن 
تسْیالت ٍ ّوچٌیي تکویل ظشكیت  دس غَست تکویل ظشكیتٍ  تؼذاد دس ًظش گشكتِ ضذُ ثشای كشٍش هحذٍد ثَدُاػطبیی اص سَی دٍلت ،ثب تَجِ ثِ هحذٍدیت ٍام  (6

دس غَست ػذم لزا . هطتشی دس ایي طشح هی ثبضذ ضذى. ٍاسیض پیص پشداخت اٍلیِ هالک ثجت ًبم ٍ هطوَل ، سیستن ثجت ًبم ؿیشكؼبل هی گشدد هَجَدی خَدسٍ
 .تکویل هذاسک ، ّیچ گًَِ تسْیالت ثبًکی ٍ یب ضشکتی ضبهل حبل هتقبضی ًخَاّذ ضذػذم ٍجِ اٍلیِ ٍ  ٍاسیض

 سبل هی ثبضذ. 8سبل تب  6هبِّ ٍ ثِ اًتخبة هطتشی اص  80سقق هذت ثبصپشداخت دس ایي طشح  (0

سبػت کبسی پس اص ٍاسیض ٍجِ  08اسسبل پشًٍذُ هطتشیبى ثِ ضشکت  ثِ هٌظَس تسشیغ دس سًٍذ اسائِ تسْیالت ٍ تحَیل خَدسٍ ثِ هتقبضیبى هحتشم ، حذاکثش هْلت (0
. لزا اٍلَیت تخػیع تسْیالت ٍ تحَیل خَدسٍ ثش اسبس اٍلَیت دسیبكت پشًٍذُ ّبی اسسبلی سبػت کبسی پس اص ٍاسیض ٍجِ دس ضْشستبًْب هی ثبضذ 00دس تْشاى ٍ 

 اص سَی ًوبیٌذگبى هحتشم هی ثبضذ.

 هختبس ثِ اختػبظ ظشكیت اػالم ضذُ اسائِ تسْیالت ثِ كشد دیگشی خَاّذ ثَد.دس هْلت هقشس ، ضشکت هذیشاى خَدسٍدس غَست ػذم اسائِ هذاسک  (8

 هی ثبضٌذ. ؿیش قبثل اًػشافکلیِ ثجت ًبم ّب اص هحل ایي ثخطٌبهِ  (5

سٍش  هجبلؾ ثیوِ ثذًِ دس ًظش گشكتِ ضذُ دسکِ سبلِ داسای ثیوِ ثذًِ هی ثبضٌذ  8توبهی خَدسٍّبی هزکَس اص هحل ضشایط ایي ثخطٌبهِ دس طَل دٍسُ اقسبط  (1
ْیالت اسائِ ضذُ اص هحل ٍ دس سٍش تس اص هطتشیبى هحتشم دسیبكت هی گشدد دس ٌّگبم ثجت ًبم ثِ غَست اقسبط دس قبلت چک ّبی جذاگبًِ ،تسْیالت ثبًکی دٍلت

 ًِ دس چک ّبی اقسبط لحبظ ضذُ است ٍ ًیبصی ثِ اسائِ چک ّبی جذاگبًِ ًذاسد.هجبلؾ ثیوِ ثذ ،ضشکت

ِ هسئَلیتْبی آى ثش ًوبیٌذگبى هحتشم ثِ ّیچ ٍجِ هجبص ثِ دسیبكت ٍجِ اضبكِ ثِ ػٌَاى ثجت ًبم اججبسی ، اسائِ خذهبت ٍ ؿیشُ ًوی ثبضٌذ ٍ دس غَست تخلق کلی (0
 ػْذُ ًوبیٌذگی هی ثبضذ. 

 تیک دس ضجکِ ثبًکی ٍجَد ًخَاّذ داضت . سبػت پس اص ثجت ًبم( ثِ غَست اتَهب 00اهکبى پشداخت حَالِ غبدس ضذُ خبسج اص صهبى تؼییي ضذُ ) (0

 كشاّن هی ثبضذ. هحتشم ثشای ثجت ًبم کٌٌذگبىهطبثق سٍیِ جبسی ضشکت اهکبى غلح  ضشایط ثجت ًبهی ، ایيدس  (,

 قیوت خَدسٍّب ثش اسبس قیوت سٍص کبسخبًِ هی ثبضذ. (68

 ثجت ًبم تٌْب اص هحل سًگ ّبی كؼبل )هَجَد( دس سیستن كشٍش اهکبى پزیش است. (66

 
 


