
 

 

  **دستورالعمل پرداخت حواله**  

واست و کد تواند با شماره درخ  یدار میخربه استحضار میرساند پس از ثبت نام متقاضی در سیستم فروش مدیران خودرو 

 اقدام نماید.   ملی نسبت به پرداخت بهای خودرو

 پس از ثبت نام سه فقره حواله توسط متقاضی می بایست پرداخت گردد : 

. حواله صدور رهنی ) به  3 نام های اقساطی( ) مختص به ثبت . حواله بیمه بدنه2 یا بهای خودرو . حواله پیش پرداخت 1 

 د رت وجودر صو* (  ریال 4.000.000مبلغ 

 از دو طریق قابل پرداخت می باشد .   و   ساعت می باشد  72 ها  مهلت پرداخت حواله •

 

 ق سایت مدیران خودرو :یپرداخت  اینترنتی حواله از طر(   فال

  و سپس واردمی شوند  مدیران خودروارد سایت و  www.mvmco.ir  متقاضیان محترم از طریق آدرس. 1 •

 .شوند می فروش  تمسق

 سپس گزینه وضعیت خودروی مشتری را انتخاب می نمایند.  .

•  
کادر قابل رویت می باشد که در آن ها شماره درخواست و کد ملی متقاضی را وارد   . سپس در صفحه جدید، دو4 •

 ه و جستجو می نمایند. دنمو

•   
مشخصات متقاضی و سه ردیف  )مطابق تصویر ذیل (، پس از جستجو در صفحه جدید و در قسمت پایینی صفحه  .5 •

 پرداخت اینترنتی مشاهده میشود .که به ترتیب می بایست پرداخت گردد. 

http://www.mvmco.ir/


 

 

•  
•  

•  

•  

•  

  پرداخت حواله از طریق دستگاه خودپرداز بانک صادرات :(    ب

 

 

در این روش پس از ثبت نام ، حواله های چاپ شده برای نماینده سازمان ارسال می گردد که متقاضیان می توانند   •

شناسه پرداخت اقدام به پرداخت حواله های مذکور  از طریق دستگاه خودپرداز و با وارد نمودن شناسه قبض و 

 نمایند. 



 

 

 

 

بامداد   24الی  23متقاضیان محترم می بایست دقت داشته باشند در این روش از پرداخت حواله بین ساعت  •

 خودداری نمایند.

 

 

 

: در هر دو روش ابتدا می بایست حواله پیش پرداخت و بیمه بدنه پرداخت گردد و سپس   مهم  نکتهب(   

 حواله صدور رهنی قابل چاپ یا پرداخت می باشد : 

 و برای نماینده سازمان جهت پرداخت ارسال میگردد. حواله صدور رهنی چاپ    "الف  "ر روش  د

 فورا در سایت قابل پرداخت می باشد .   "ب  "در روش  

 ب" پیشنهاد میگردد. "پرداخت حواله ، روش  ساعته    72با توجه به فرصت    در نتیجه   •

 

 

 


