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 : New MVM315 خودروی فروش شرایط -1

 خودرو نوع
 قیمت

 )ریال( 
 مبلغ پیش پرداخت )ریال(

 تسهیالت

 شرکت مدیران خودرو

 اقساط مدت بازپرداخت

 مدیران خودرو

 نرخ سود تسهیالت

 مدیران خودرو

مبلغ اقساط با احتساب 

 )ریال(بیمه بدنه 

 مبلغ چک ضمانت

 )ریال( 

New MVM315 Sport 
Luxury 

493.900.000 

 %( نقد15)

74.085.000 

 ماهه بدون بهره 2%( چک 10)

49.390.000 
(75)% 

 ماه 36

 ماه( 3چک هر  12) 

19% 44.513.000 758.609.800 

 %( نقد15)

74.085.000 

 بدون بهرهماهه  2%( چک 15)

74.085.000 
(70)% 17% 40.656.000 730.544.100 

 %( نقد15)

74.085.000 

 ماهه بدون بهره 2%( چک 20)

98.780.000 
(65)% 16% 37.461.000 712.805.600 

 %( نقد33)

162.987.000 
(67)% 

 ماه 60

 (پرداخت ماهیانه اینترنتی بدون چک) 
18.99% 9.677.020 870.931.860 

New MVM315 Sport 
Excellent 

509.000.000 

 %( نقد15)

76.350.000 

 ماهه بدون بهره 2%( چک 15)

76.350.000 
(70)% 

 ماه 6

 ماه( 3چک هر  2) 
0% 181.321.000 570.689.600 

 %( نقد15)

76.350.000 

 ماهه بدون بهره 2%( چک 15)

76.350.000 
(70)% 

 ماه 36

 ماه( 4چک هر  9) 

19% 57.756.000 775.000.200 

 %( نقد15)

76.350.000 

 ماهه بدون بهره 2%( چک 20)

101.800.000 
(65)% 17% 52.495.000 746.531.500 

 %( نقد20)

101.800.000 

 ماهه بدون بهره 2%( چک 20)

101.800.000 
(60)% 16% 48.117.000 695.308900 

 %( نقد35)

178.150.000 
(65)% 

 ماه 36

 ماه( 6چک هر  6) 

19% 80.166.000 625.294.800 

 %( نقد40)

203.600.000 
(60)% 17% 72.304.000 563.971.200 

 %( نقد45)

229.050.000 
(55)% 16% 65.727.000 512.670.600 

 %( نقد33)

167.970.000 
(67)% 

 ماه 60

 (پرداخت ماهیانه اینترنتی بدون چک) 
18.99% 9.972.610 897.535.110 
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 : MVM550 خودروی فروش شرایط -2

 

 خودرو نوع
 قیمت

 )ریال( 
 مبلغ پیش پرداخت )ریال(

 تسهیالت

 شرکت مدیران خودرو

 اقساط مدت بازپرداخت

 مدیران خودرو

 نرخ سود تسهیالت

 مدیران خودرو

مبلغ اقساط با احتساب 

 )ریال(بیمه بدنه 

 مبلغ چک ضمانت

 )ریال( 

MVM550 
MT Luxury 

565.900.000 

 %( نقد10)

56.590.000 

 ماهه بدون بهره 2%( چک 20)

113.180.000 
(70)% 

 ماه 36

 ماه( 4چک هر  9) 

20% 65.079.000 908.558.300 

 %( نقد15)

84.885.000 

 ماهه بدون بهره 2%( چک 20)

113.180.000 
(65)% 18% 59.173.000 839.458.100 

 %( نقد20)

113.180.000 

 بهرهماهه بدون  2%( چک 20)

113.180.000 
(60)% 17% 54.248.000 781.835.600 

 %( نقد33)

186.747.000 
(67)% 

 ماه 60

 (پرداخت ماهیانه اینترنتی بدون چک) 
18.99% 11.086.460 997.781.745 

MVM550 
CVT Luxury 

 اتوماتیک
646.900.000 

 %( نقد10)

64.690.000 

 ماهه بدون بهره 2%( چک 20)

129.380.000 
(70)% 

 ماه 36

 ماه( 4چک هر  9) 

20% 74.395.000 1.038.615.500 

 %( نقد15)

97.035.000 

 ماهه بدون بهره 2%( چک 20)

129.380.000 
(65)% 18% 67.643.000 959.617.100 

 %( نقد20)

129.380.000 

 ماهه بدون بهره 2%( چک 20)

129.380.000 
(60)% 17% 62.013.000 893.746.100 

 %( نقد33)

213.477.000 
(67)% 

 ماه 60

 (پرداخت ماهیانه اینترنتی بدون چک) 
18.99% 12.659.940 1.139.394.690 
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 : MVM X22 MT خودروی فروش شرایط -3

 خودرو نوع
 قیمت

 )ریال( 
 مبلغ پیش پرداخت )ریال(

 تسهیالت

 شرکت مدیران خودرو

 اقساط مدت بازپرداخت

 مدیران خودرو

 تسهیالتنرخ سود 

 مدیران خودرو

مبلغ اقساط با احتساب 

 )ریال(بیمه بدنه 

 مبلغ چک ضمانت

 )ریال( 

X22 MT 592.200.000 

 %( نقد40)

236.880.000 
(60)% 

 ماه 36

 ماه( 3چک هر  12) 

20% 43.014.000 671.018.400 

 %( نقد45)

266.490.000 
(55)% 18% 38.635.000 602.706.000 

 %( نقد50)

296.100.000 
(50)% 17% 34.905.000 544.518.000 

 نقد%( 43)

254.646.000 
(57)% 

 ماه 60

 (پرداخت ماهیانه اینترنتی بدون چک) 
18.99% 10.016.030 901.442.685 

X22 MT 
Sport 

607.600.000 

 %( نقد40)

243.040.000 
(60)% 

 ماه 36

 ماه( 3چک هر  12) 

20% 44.132.000 688.459.200 

 %( نقد45)

273.420.000 
(55)% 18% 39.639.000 618.368.400 

 %( نقد50)

303.800.000 
(50)% 17% 35.813.000 558.682.800 

 %( نقد43)

261.268.000 
(57)% 

 ماه 60

 (پرداخت ماهیانه اینترنتی بدون چک) 
18.99% 10.274.300 924.687.105 

X22 MT 
Sport 

Excellent 
620.600.000 

 %( نقد40)

248.240.000 
(60)% 

 ماه 36

 ماه( 3چک هر  12) 

20% 45.077.000 703.201.200 

 %( نقد45)

279.270.000 
(55)% 18% 40.487.000 631.597.200 

 %( نقد50)

310.300.000 
(50)% 17% 36.579.000 570.632.400 

 %( نقد43)

266.858.000 
(57)% 

 ماه 60

 )پرداخت ماهیانه اینترنتی بدون چک( 
18.99% 10.490.610 944.155.545 
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 : MVM X22 AT خودروی فروش شرایط -4

 خودرو نوع
 قیمت

 )ریال( 
 مبلغ پیش پرداخت )ریال(

 تسهیالت

 شرکت مدیران خودرو

 اقساط مدت بازپرداخت

 مدیران خودرو

 نرخ سود تسهیالت

 مدیران خودرو

مبلغ اقساط با احتساب 

 )ریال(بیمه بدنه 

 مبلغ چک ضمانت

 )ریال( 

X22 AT 

 اتوماتیک
674.600.000 

 %( نقد40)

269.840.000 
(60)% 

 ماه 36

 ماه( 3چک هر  12) 

20% 48.999.000 764.384.400 

 %( نقد45)

303.570.000 
(55)% 18% 44.010.000 686.556.000 

 %( نقد50)

337.300.000 
(50)% 17% 39.762.000 620.287.200 

 %( نقد43)

290.078.000 
(57)% 

 ماه 60

 )پرداخت ماهیانه اینترنتی بدون چک( 
18.99% 11.389.160 1.025.024.460 

X22 AT 
Sport 

 اتوماتیک
690.000.000 

 %( نقد40)

276.000.000 
(60)% 

 ماه 36

 ماه( 3چک هر  12) 

20% 50.117.000 781.825.200 

 %( نقد45)

310.500.000 
(55)% 18% 45.015.000 702.234.000 

 %( نقد50)

345.000.000 
(50)% 17% 40.670.000 634.452.000 

 %( نقد43)

296.700.000 
(57)% 

 ماه 60

 )پرداخت ماهیانه اینترنتی بدون چک( 
18.99% 11.645.410 1.048.087.080 

X22 AT 
Sport 

Excellent 
 اتوماتیک

703.000.000 

 %( نقد40)

281.200.000 
(60)% 

 ماه 36

 ماه( 3چک هر  12) 

20% 51.062.000 796.567.200 

 %( نقد45)

316.350.000 
(55)% 18% 45.863.000 715.462.800 

 %( نقد50)

351.500.000 
(50)% 17% 41.436.000 646.401.600 

 %( نقد43)

302.290.000 
(57)% 

 ماه 60

 )پرداخت ماهیانه اینترنتی بدون چک( 
18.99% 11.861.720 1.067.555.520 
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 : MVM X33S خودروی فروش شرایط -5

 

 خودرو نوع
 قیمت

 )ریال( 
 مبلغ پیش پرداخت )ریال(

 تسهیالت

 شرکت مدیران خودرو

 اقساط مدت بازپرداخت

 مدیران خودرو

 نرخ سود تسهیالت

 مدیران خودرو

مبلغ اقساط با احتساب 

 )ریال(بیمه بدنه 

 مبلغ چک ضمانت

 )ریال( 

X33S CVT 

 اتوماتیک
800.300.000 

 %( نقد20)

160.060.000 

 ماهه بدون بهره 2%( چک 15)

120.045.000 
(65)% 

 ماه 12

 ماه( 4چک هر  3) 
0% 180.876.000 861.474.900 

 %( نقد20)

160.060.000 

 بهرهماهه بدون  2%( چک 15)

120.045.000 
(65)% 

 ماه 36

 ماه( 4چک هر  9) 

18% 83.683.000 1.135.149.600 

 %( نقد20)

160.060.000 

 ماهه بدون بهره 2%( چک 20)

160.060.000 
(60)% 16% 75.653.000 1.093.218.100 

 %( نقد30)

240.090.000 

 ماهه بدون بهره 2%( چک 15)

120.045.000 
(55)% 15% 68.931.000 962.551.200 

 %( نقد35)

280.105.000 
(65)% 

 ماه 36

 ماه( 6چک هر  6) 

18% 124.280.000 969.384.000 

 %( نقد40)

320.120.000 
(60)% 16% 112.046.000 873.958.800 

 %( نقد45)

360.135.000 
(55)% 15% 101.832.000 794.289.600 

 %( نقد33)

264.099.000 
(67)% 

 ماه 60

 (پرداخت ماهیانه اینترنتی بدون چک) 
18.99% 15.623.110 1.406.079.855 
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 : MVM X33S Sport خودروی فروش شرایط -6

 

 خودرو نوع
 قیمت

 )ریال( 
 مبلغ پیش پرداخت )ریال(

 تسهیالت

 شرکت مدیران خودرو

 اقساط مدت بازپرداخت

 مدیران خودرو

 نرخ سود تسهیالت

 مدیران خودرو

مبلغ اقساط با احتساب 

 )ریال(بیمه بدنه 

 مبلغ چک ضمانت

 )ریال( 

X33S Sport 
CVT 

 اتوماتیک
820.900.000 

 %( نقد25)

205.225.000 

 ماهه بدون بهره 2%( چک 15)

123.135.000 
(60)% 

 ماه 36

 ماه( 4چک هر  9) 

20% 81.970.000 1.119.124.500 

 %( نقد30)

246.270.000 

 بدون بهره ماهه 2%( چک 15)

123.135.000 
(55)% 18% 73.733.000 1.022.751.600 

 %( نقد35)

287.315.000 

 ماهه بدون بهره 2%( چک 15)

123.135.000 
(50)% 17% 66.755.000 941.109.000 

 %( نقد40)

328.360.000 
(60)% 

 ماه 36

 ماه( 6چک هر  6) 

20% 121.649.000 948.862.200 

 %( نقد45)

369.405.000 
(55)% 18% 109.100.000 850.980.000 

 %( نقد50)

410.450.000 
(50)% 17% 98.492.000 768.237.600 

 %( نقد33)

270.897.000 
(67)% 

 ماه 60

 (پرداخت ماهیانه اینترنتی بدون چک) 
18.99% 16.021.030 1.441.892.865 
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 : CHERY Arrizo5 خودروی فروش شرایط -7

 خودرو نوع
 قیمت

 )ریال( 
 مبلغ پیش پرداخت )ریال(

 تسهیالت

 شرکت مدیران خودرو

 اقساط مدت بازپرداخت

 مدیران خودرو

 نرخ سود تسهیالت

 مدیران خودرو

مبلغ اقساط با احتساب 

 )ریال(بیمه بدنه 

 مبلغ چک ضمانت

 )ریال( 

CHERY Arrizo5 
MT 

652.900.000 

 %( نقد20)

130.580.000 

 ماهه بدون بهره 2%( چک 15)

97.935.000 
(65)% 

 ماه 36

 ماه( 3چک هر  12) 

18% 50.887.000 921.152.700 

 %( نقد25)

163.225.000 

 ماهه بدون بهره 2%( چک 15)

97.935.000 
(60)% 16% 46.029.000 845.367.900 

 %( نقد30)

195.870.000 

 ماهه بدون بهره 2%( چک 15)

97.935.000 
(55)% 15% 41.951.000 781.751.100 

CHERY Arrizo5 
Excellent 

 اتوماتیک
777.900.000 

 %( نقد20)

155.580.000 

 ماهه بدون بهره 2%( چک 15)

116.685.000 
(65)% 

 ماه 36

 ماه( 3چک هر  12) 

18% 60.630.000 1.097.518.500 

 %( نقد25)

194.475.000 

 ماهه بدون بهره 2%( چک 15)

116.685.000 
(60)% 16% 54.841.000 1.007.210.100 

 %( نقد30)

233.370.000 

 ماهه بدون بهره 2%( چک 15)

116.685.000 
(55)% 15% 49.982.000 931.409.700 

 %( نقد33)

256.707.000 
(67)% 

 ماه 60

 (پرداخت ماهیانه اینترنتی بدون چک) 
18.99% 15.190.410 1.367.137.560 

CHERY Arrizo5 
Excellent Turbo 

 اتوماتیک
834.000.000 

 %( نقد35)

291.900.000 
(65)% 

 ماه 24

 ماه( 3چک هر  8) 

20% 88.021.000 915.418.400 

 %( نقد40)

333.600.000 
(60)% 18% 79.924.000 831.209.600 

 %( نقد45)

375.300.000 
(55)% 17% 72.822.000 757.348.800 

 %( نقد33)

275.220.000 
(67)% 

 ماه 60

 (پرداخت ماهیانه اینترنتی بدون چک) 
18.99% 16.274.080 1.464.667.155 
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 : CHERY Tiggo5 Luxury خودروی فروش شرایط -8

 

 خودرو نوع
 قیمت

 )ریال( 
 مبلغ پیش پرداخت )ریال(

 تسهیالت

 شرکت مدیران خودرو

 اقساط مدت بازپرداخت

 مدیران خودرو

 نرخ سود تسهیالت

 مدیران خودرو

مبلغ اقساط با احتساب 

 )ریال(بیمه بدنه 

 مبلغ چک ضمانت

 )ریال( 

New CHERY 
Tiggo5 Luxury 

 اتوماتیک
954.900.000 

 %( نقد25)

238.725.000 

 ماهه بدون بهره 2%( چک 10)

95.490.000 
(65)% 

 ماه 36

 ماه( 4چک هر  9) 

18% 99.848.000 1.293.358.600 

 %( نقد30)

286.470.000 

 ماهه بدون بهره 2چک %( 10)

95.490.000 
(60)% 16% 90.268.000 1.180.272.600 

 %( نقد35)

334.215.000 

 ماهه بدون بهره 2%( چک 10)

95.490.000 
(55)% 15% 82.246.000 1.086.415.200 

New CHERY 
Tiggo5 Luxury 

Sport 

 اتوماتیک

993.900.000 

 %( نقد25)

248.475.000 

 بدون بهرهماهه  2%( چک 10)

99.390.000 
(65)% 

 ماه 36

 ماه( 4چک هر  9) 

18% 103.926.000 1.345.141.200 

 %( نقد30)

298.170.000 

 ماهه بدون بهره 2%( چک 10)

99.390.000 
(60)% 16% 93.954.000 1.228.468.800 

 %( نقد35)

347.865.000 

 ماهه بدون بهره 2%( چک 10)

99.390.000 
(55)% 15% 85.606.000 1.130.797.200 

 %( نقد40)

397.560.000 
(60)% 

 ماه 36

 ماه( 6چک هر  6) 

18% 143.219.000 1.117.108.200 

 %( نقد45)

447.255.000 
(55)% 16% 128.341.000 1.001.059.800 

 %( نقد50)

496.950.000 
(50)% 15% 115.813.000 903.341.400 

 %( نقد33)

327.987.000 
(67)% 

 ماه 60

 (پرداخت ماهیانه اینترنتی بدون چک) 
18.99% 19.362.800 1.742.652.555 
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 : CHERY Tiggo5 Excellent خودروی فروش شرایط -9

 

 خودرو نوع
 قیمت

 )ریال( 
 مبلغ پیش پرداخت )ریال(

 تسهیالت

 شرکت مدیران خودرو

 اقساط مدت بازپرداخت

 مدیران خودرو

 نرخ سود تسهیالت

 خودرو مدیران

مبلغ اقساط با احتساب 

 )ریال(بیمه بدنه 

 مبلغ چک ضمانت

 )ریال( 

New CHERY 
Tiggo5 Excellent 

 اتوماتیک
1.045.400.000 

 %( نقد30)

313.620.000 

 ماهه بدون بهره 2%( چک 10)

104.540.000 
(60)% 

 ماه 36

 ماه( 4چک هر  9) 

18% 101.605.000 1.324.680.500 

 %( نقد35)

365.890.000 

 ماهه بدون بهره 2%( چک 10)

104.540.000 
(55)% 16% 91.327.000 1.204.427.900 

 %( نقد40)

418.160.000 

 ماهه بدون بهره 2%( چک 10)

104.540.000 
(50)% 15% 82.651.000 1.102.918.700 

 %( نقد40)

418.160.000 
(60)% 

 ماه 36

 ماه( 6چک هر  6) 

18% 150.640.000 1.174.992.000 

 %( نقد45)

470.430.000 
(55)% 16% 134.991.000 1.052.929.800 

 %( نقد50)

522.700.000 
(50)% 15% 121.814.000 950.149.200 

 %( نقد33)

344.982.000 
(67)% 

 ماه 60

 (پرداخت ماهیانه اینترنتی بدون چک) 
18.99% 20.357.610 1.832.185.050 
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 : CHERY Tiggo7 خودروی فروش شرایط -10

 

 خودرو نوع
 قیمت

 )ریال( 

زمان  پیش پرداخت

 )ریال( ثبت نام
 )ریال(دوم زمان صدور دعوتنامه  پیش پرداخت

 تسهیالت

 شرکت مدیران خودرو

 اقساط مدت بازپرداخت

 مدیران خودرو

 نرخ سود تسهیالت

 مدیران خودرو

سود 

 مشارکت

جریمه 

 تاخیر

مبلغ اقساط 

 )ریال(
 تحویل زمان

CHERY 
Tiggo7 DCT 
Excellent 

1.387.000.000 

 %( نقد15)

208.050.000 

 %( نقد30)

 مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت
(55)% 

 ماه 30

 ماه( 3چک هر  10) 

20% 

22% 20% 

107.012.000 
مطابق 

بخشنامه های 

جاری فروش 

 عادی

 %( نقد20)

277.400.000 

 %( نقد30)

 در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت مبلغ
(50)% 18% 95.739.000 

 %( نقد25)

346.750.000 

 %( نقد30)

 مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت
(45)% 17% 85.907.000 
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 نقدی با تخفیف ویژه فروش سازمانی : فروش شرایط -11

 قیمت پس از تخفیف )ریال( تخفیف ویژه فروش سازمانی )ریال( قیمت خودرو نوع

New MVM315 Sport Luxury 493,900,000 

 

484,022,000 

New MVM315 Sport Excellent 509,000,000 498,820,000 

MVM550 MT Luxury 565,900,000 554,582,000 

MVM550 CVT Luxury 646,900,000 633,962,000 

MVM X22 MT 592,200,000 580,356,000 

MVM X22 MT Sport 607,600,000 595,448,000 

X22 MT Sport Excellent 620,600,000 608,188,000 

MVM X22 AT 674,600,000 661,108,000 

MVM X22 AT Sport 690,000,000 676,200,000 

X22 AT Sport Excellent 703,000,000 688,940,000 

X33S CVT 800,300,000 784,294,000 

X33S Sport CVT 820,900,000 804,482,000 

CHERY Arrizo5 MT 652,900,000 639,842,000 

CHERY Arrizo5 Excellent 777,900,000 762,342,000 

CHERY Arrizo5 Excellent Turbo 834,000,000 817,320,000 

New CHERY Tiggo5 Luxury 954,900,000 935,802,000 

New CHERY Tiggo5 Luxury Sport 993,900,000 974,022,000 

New CHERY Tiggo5 Excellent 1,045,400,000 1,024,492,000 

CHERY Tiggo7 DCT Excellent 1.317.400.000 1.291.052.000 
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