شماره 1 :

بخشنامه شماره ( )1فونیکس
شرکت صنایع خودروسازی

تاریــخ 1401/02/25 :
پیوست  :ندارد

مدیران(سهامی خاص)

مرحله اول فروش فوری محصوالت فونیکس
با سالم و احترام
به اطالع متقاضيان محترم و نمايندگي هاي مجاز مي رساند از روز سه شنبه مورخ  1401/02/27تا روز سه شنبه مورخ  1401/03/03شرايط فروش نقدي براي برخي از محصوالت
شرکت صنايع خودرو سازي مديران از طريق قرعه کشي به شرح ذيل ارائه ميگردد.

مدل

جریمه تاخیر در

سود

سود

سال

تحویل

مشارکت

انصراف

ردیف

نام محصول

قیمت مصوب خودرو

رنگ های فعال

1

TIGGO 8 Classic

14,429,480,000

سفيد  ,مشکي  ,نوک مدادي

1400

2

TIGGO 8 PRO Premium

17,273,534,000

سفيد  ,مشکي  ,نوک مدادي

1401

ساليانه 30 %

دفتر مرکزی شرکت  :بزرگراه شهید همت غرب  ،مابین اشرفی اصفهانی و بلوار عدل-جنب کالنتری باغ فیض پالک ، 27/1تلفن  021- 47651 :فکس 44604090 :
خدمات پس از فروش  :تهران  ،کیلومتر  14جاده مخصوص کرج  ،جنب بیمه ایران کد پستی  1386134451 :تلفکس 021 - 44197989 – 90 :
کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

تلفن www.mvmco.ir / Email : dabir@mvmco.ir /0344 - 3462081-9 :

ﻧﺪارد

ﻧﺪارد

زمان تحویل

حداکثر  30روز

بخشنامه شماره ( )1فونیکس
شرکت صنایع خودروسازی

شماره 1 :
تاریــخ 1401/02/25 :
پیوست  :ندارد

مدیران(سهامی خاص)

توضیحات :
• ثبت نام صرفاً به صورت آنالين و از طريق سامانه يکپارچه فروش اينترنتي خودرو به آدرس  https://sale.iranecar.comو از طريق قرعه کشي قابل انجام مي باشد.
• شرايط قرعه کشي و محدوديت هاي متقاضيان بر اساس ضوابط سازمان حمايت بوده و شرکت مديران خودرو هيچ گونه دخل و تصرفي در فرآيند قرعه کشي نخواهد داشت .
• اسااامي برگزيده مي بايساات ا از اعالم نتايج قرعه کشااي  ,حداکثر فرم مدت  3روز کاري جهت تکميل وجه و تکميل فرآيند ثبت نام به نمايندگي منتخب خود مراجعه و
يامک تاييديه دريافت نمايند و در غير اين صورت ثبت نام ايشان کان لم يکن تلقي خواهد شد .
• امکان ثبت نام ,صرفاً براي افراد باالي  18سال  ,فاقد الک فعال و داراي گواهينامه معتبر ,مجاز است.
• هر کد ملي /شناسه ملي مجاز به ثبت نام يک دستگاه مي باشد.
• حداقل فاصله از آخرين خريد (ثبت نام يا تحويل خودرو) از شرکت هاي خودروساز مي بايست بيش از  48ماه باشد.
• در اين روش ثبت نام  ,تغيير شرايط  ,تغيير خودرو و حق واگذاري حقوقي قرارداد و خودرو به غير ,به هر شکل و صورتي امکان ذير نمي باشد.
• صحت کليه اطالعات درج شده خصوصاً کد ملي ,آدرس و کد ستي بر عهده متقاضي مي باشد و در صورت تغيير يا اشتباه در اطالعات ارائه شده کليه تبعات احتمالي ناشي از
آن  ,مانند تاخير در تحويل و عدم شماره گذاري خودرو برعهده متقاضي مي باشد.
• درصورت انصرام  ,وجه مشتري حداکثر فرم مدت  20روز کاري مسترد ميگردد.
• م شتريان محترم مي باي ست يش از کارکرد  1000کيلومتر و يا حداکثر  5ماه از تاريخ تحويل خودرو براي انجام سرويا اوليه به نمايندگي هاي مجاز شرکت مديران خودرو
مراجعه نمايند در غير اينصورت گارانتي خودرو ابطال ميگردد.
• م شتريان ميتوانند جهت م شاهده م شخ صات خودرو اعم از آ شن  ,م شخ صات فني  ,فاهري دروني و بيروني  ,تودوزي و رينگ  ,ابعاد و ...به وب سايت ر سمي شرکت مديران
خودرو به آدرس  www.mvmco.irمراجعه نماييد .

دفتر مرکزی شرکت  :بزرگراه شهید همت غرب  ،مابین اشرفی اصفهانی و بلوار عدل-جنب کالنتری باغ فیض پالک ، 27/1تلفن  021- 47651 :فکس 44604090 :
خدمات پس از فروش  :تهران  ،کیلومتر  14جاده مخصوص کرج  ،جنب بیمه ایران کد پستی  1386134451 :تلفکس 021 - 44197989 – 90 :
کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

تلفن www.mvmco.ir / Email : dabir@mvmco.ir /0344 - 3462081-9 :

شماره 2 :

بخشنامه شماره ( )2فونیکس
شرکت صنایع خودروسازی

تاریــخ 1401/02/25 :
پیوست  :ندارد

مدیران(سهامی خاص)

مرحله اول فروش فوق العاده محصوالت فونیکس
با سالم و احترام
به اطالع متقاضيان محترم و نمايندگي هاي مجاز مي رساند از روز سه شنبه مورخ  1401/02/27تا روز سه شنبه مورخ  1401/03/03شرايط فروش نقدي خودروي تيگو  7پرو از طريق
قرعه كشي به شرح ذيل ارائه ميگردد.

ردیف

نام محصول

قیمت مصوب خودرو

رنگ های فعال

1

TIGGO 7 PRO Excellent

12,014,511,000

سفيد  ,مشکي

مدل

جریمه تاخیر در

سود

سال

تحویل

مشارکت

1401

ساليانه 36 %

ﻧﺪارد

دفتر مرکزی شرکت  :بزرگراه شهید همت غرب  ،مابین اشرفی اصفهانی و بلوار عدل-جنب کالنتری باغ فیض پالک ، 27/1تلفن  021- 47651 :فکس 44604090 :
خدمات پس از فروش  :تهران  ،کیلومتر  14جاده مخصوص کرج  ،جنب بیمه ایران کد پستی  1386134451 :تلفکس 021 - 44197989 – 90 :
کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

تلفن www.mvmco.ir / Email : dabir@mvmco.ir /0344 - 3462081-9 :

سود انصراف

زمان تحویل

ﻧﺪارد

حداكثر  90روز

بخشنامه شماره ( )2فونیکس
شرکت صنایع خودروسازی

شماره 2 :
تاریــخ 1401/02/25 :
پیوست  :ندارد

مدیران(سهامی خاص)

توضیحات :
• ثبت نام صرفاً به صورت آنالين و از طريق سامانه يکپارچه فروش اينترنتي خودرو به آدرس  https://sale.iranecar.comو از طريق قرعه كشي قابل انجام مي باشد.
• شرايط قرعه كشي و محدوديت هاي متقاضيان بر اساس ضوابط سازمان حمايت بوده و شركت مديران خودرو هيچ گونه دخل و تصرفي در فرآيند قرعه كشي نخواهد داشت .
• اسااامي برگزيده مي بايساات پا از اعالم نتايق قرعه كشااي  ,حداكثر مرت مدت  3روز كاري جهت تکميل وجه و تکميل فرآيند ثبت نام به نمايندگي منتخب خود مراجعه و
پيامک تاييديه دريافت نمايند و در غير اين صورت ثبت نام ايشان كان لم يکن تلقي خواهد شد .
• امکان ثبت نام ,صرفاً براي افراد باالي  18سال  ,فاقد پالک فعال و داراي گواهينامه معتبر ,مجاز است.
• هر كد ملي /شناسه ملي مجاز به ثبت نام يک دستگاه مي باشد.
• حداقل فاصله از آخرين خريد (ثبت نام يا تحويل خودرو) از شركت هاي خودروساز مي بايست بيش از  48ماه باشد.
• در اين روش ثبت نام  ,تغيير شرايط  ,تغيير خودرو و حق واگذاري حقوقي قرارداد و خودرو به غير ,به هر شکل و صورتي امکان پذير نمي باشد.
• صحت كليه اطالعات درج شده خصوصاً كد ملي ,آدرس و كدپستي بر عهده متقاضي مي باشد و در صورت تغيير يا اشتباه در اطالعات ارائه شده كليه تبعات احتمالي ناشي از
آن  ,مانند تاخير در تحويل و عدم شماره گذاري خودرو برعهده متقاضي مي باشد.
• درصورت انصرات  ,وجه مشتري حداكثر مرت مدت  20روز كاري مسترد ميگردد.
• م شتريان محترم مي باي ست پيش از كاركرد  1000كيلومتر و يا حداكثر  5ماه از تاريخ تحويل خودرو براي انجام سرويا اوليه به نمايندگي هاي مجاز شركت مديران خودرو
مراجعه نمايند در غير اينصورت گارانتي خودرو ابطال ميگردد.
• م شتريان ميتوانند جهت م شاهده م شخ صات خودرو اعم از آپ شن  ,م شخ صات فني  ,ماهري دروني و بيروني  ,تودوزي و رينگ  ,ابعاد و ...به وب سايت ر سمي شركت مديران
خودرو به آدرس  www.mvmco.irمراجعه نماييد .

دفتر مرکزی شرکت  :بزرگراه شهید همت غرب  ،مابین اشرفی اصفهانی و بلوار عدل-جنب کالنتری باغ فیض پالک ، 27/1تلفن  021- 47651 :فکس 44604090 :
خدمات پس از فروش  :تهران  ،کیلومتر  14جاده مخصوص کرج  ،جنب بیمه ایران کد پستی  1386134451 :تلفکس 021 - 44197989 – 90 :
کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

تلفن www.mvmco.ir / Email : dabir@mvmco.ir /0344 - 3462081-9 :

شماره 8 :

بخشنامه شماره ()8
شرکت صنایع خودروسازی

تاریــخ 1401/02/25 :
پیوست  :ندارد

مدیران(سهامی خاص)

مرحله اول فروش فوق العاده محصوالت مدیران خودرو
با سالم و احترام
به اطالع متقاضيان محترم و نمايندگي هاي مجاز مي رساند از روز سه شنبه مورخ  1401/02/27تا روز سه شنبه مورخ  1401/03/03شرايط فروش نقدي براي برخي از محصوالت
شرکت صنايع خودرو سازي مديران از طريق قرعه کشي به شرح ذيل ارائه ميگردد.
ردیف

نام محصول

قیمت مصوب خودرو

رنگ های فعال

1

X22 MT Sport Luxury

4,647,408,000

سفيد  ,نوک مدادي

2

X22 Pro IE Turbo

6,261,399,000

سفيد اسپرت  ,مشکي  ,نوک مدادي

3

X33S AT Excellent Sport

6,885,103,000

سفيد اسپرت  ,نوک مدادي اسپرت

4

ARRIZO 5 Turbo IE

7,212,247,000

سفيد  ,مشکي

5

X55 Pro Excellent

9,050,000,000

سفيد  ,مشکي

6

X 55 Pro Excellent Sport

9,250,000,000

سفيد اسپرت  ,نوک مدادي اسپرت

7

TIGGO 7 IE

10,512,984,000

سفيد  ,مشکي

مدل
سال

جریمه تاخیر در تحویل

1401

ساليانه 36 %

دفتر مرکزی شرکت  :بزرگراه شهید همت غرب  ،مابین اشرفی اصفهانی و بلوار عدل-جنب کالنتری باغ فیض پالک ، 27/1تلفن  021- 47651 :فکس 44604090 :
خدمات پس از فروش  :تهران  ،کیلومتر  14جاده مخصوص کرج  ،جنب بیمه ایران کد پستی  1386134451 :تلفکس 021 - 44197989 – 90 :
کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

تلفن www.mvmco.ir / Email : dabir@mvmco.ir /0344 - 3462081-9 :

سود
مشارکت

ﻧﺪارد

سود انصراف

ﻧﺪارد

زمان تحویل

حداکثر 90روز

بخشنامه شماره ()8
شرکت صنایع خودروسازی

شماره 8 :
تاریــخ 1401/02/25 :
پیوست  :ندارد

مدیران(سهامی خاص)

توضیحات :
• ثبت نام صرفاً به صورت آنالين و از طريق سامانه يکپارچه فروش اينترنتي خودرو به آدرس  https://sale.iranecar.comو از طريق قرعه کشي قابل انجام مي باشد.
• شرايط قرعه کشي و محدوديت هاي متقاضيان بر اساس ضوابط سازمان حمايت بوده و شرکت مديران خودرو هيچ گونه دخل و تصرفي در فرآيند قرعه کشي نخواهد داشت .
• اسااامي برگزيده مي بايساات ا از اعالم نتايق قرعه کشااي  ,حداکثر مرت مدت  3روز کاري جهت تکميل وجه و تکميل فرآيند ثبت نام به نمايندگي منتخب خود مراجعه و
يامک تاييديه دريافت نمايند و در غير اين صورت ثبت نام ايشان کان لم يکن تلقي خواهد شد .
• امکان ثبت نام ,صرفاً براي افراد باالي  18سال  ,فاقد الک فعال و داراي گواهينامه معتبر ,مجاز است.
• هر کد ملي /شناسه ملي مجاز به ثبت نام يک دستگاه مي باشد.
• حداقل فاصله از آخرين خريد (ثبت نام يا تحويل خودرو) از شرکت هاي خودروساز مي بايست بيش از  48ماه باشد.
• در اين روش ثبت نام  ,تغيير شرايط  ,تغيير خودرو و حق واگذاري حقوقي قرارداد و خودرو به غير ,به هر شکل و صورتي امکان ذير نمي باشد.
• صحت کليه اطالعات درج شده خصوصاً کد ملي ,آدرس و کد ستي بر عهده متقاضي مي باشد و در صورت تغيير يا اشتباه در اطالعات ارائه شده کليه تبعات احتمالي ناشي از
آن  ,مانند تاخير در تحويل و عدم شماره گذاري خودرو برعهده متقاضي مي باشد.
• درصورت انصرات  ,وجه مشتري حداکثر مرت مدت  20روز کاري مسترد ميگردد.
• م شتريان محترم مي باي ست يش از کارکرد  1000کيلومتر و يا حداکثر  5ماه از تاريخ تحويل خودرو براي انجام سرويا اوليه به نمايندگي هاي مجاز شرکت مديران خودرو
مراجعه نمايند در غير اينصورت گارانتي خودرو ابطال ميگردد.
• م شتريان ميتوانند جهت م شاهده م شخ صات خودرو اعم از آ شن  ,م شخ صات فني  ,ماهري دروني و بيروني  ,تودوزي و رينگ  ,ابعاد و ...به وب سايت ر سمي شرکت مديران
خودرو به آدرس  www.mvmco.irمراجعه نماييد .

دفتر مرکزی شرکت  :بزرگراه شهید همت غرب  ،مابین اشرفی اصفهانی و بلوار عدل-جنب کالنتری باغ فیض پالک ، 27/1تلفن  021- 47651 :فکس 44604090 :
خدمات پس از فروش  :تهران  ،کیلومتر  14جاده مخصوص کرج  ،جنب بیمه ایران کد پستی  1386134451 :تلفکس 021 - 44197989 – 90 :
کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

تلفن www.mvmco.ir / Email : dabir@mvmco.ir /0344 - 3462081-9 :

