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

 r@mvmco.idabirEmail :     /www.mvmco.ir /0344  -    3462081- 9کارخانه : بم ، منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید      تلفن : 

 ( سهامی خاص )شرکت صنایع خودروسازی مدیران 

 28  :شماره  
 09/12/1401   :تاریــخ

    ندارد پیوست :  

 ( 28)ه ر بخشنامه شما 
   ینترنتیفروش ا کپارچهیسامانه  درخودرو  رانیفروش محصوالت مد شیپ

 

 
 

لزوم ثبت نام مشتریان در سامانه یکپارچه فروش اینترنتی خودرو ، بدین وسیله شرایط فروش شرکت مدیران خودرو به شرح ذیل اعالم   صبا توجه به اطالعیه وزارت صمت در خصو 

 . میگردد 

 محصوالت برند ام وی ام 

 نام محصول  ردیف  
   متیق

 09/12/1401مورخ 
 زمان تحویل سود انصراف / تاخیر   سود مشارکت   مدل سال   رنگ های فعال  

1 X22 MT Sport Luxury 6,150,000,000 سفید اسپرت ،  نوک مدادی اسپرت 

اسفند   -تیر  12% 18% 1402
1402 

2  X22 Pro IE Turbo 8,420,000,000  سفید اسپرت ، مشکی ،  نوک مدادی اسپرت 

3 ARRIZO 5 Turbo IE 10,100,000,000 سفید  ، مشکی  ، نوک مدادی 

4 X55 PRO IE 12,200,000,000 سفید  ، مشکی  ، نوک مدادی 

 

 محصوالت برند فونیکس 

 نام محصول ردیف 
 مت یق

 زمان تحویل سود انصراف / تاخیر  سود مشارکت  مدل سال   رنگ های فعال   09/12/1401مورخ 

1 Tiggo 7 pro Excellent 16,300,000,000 سفید  ، مشکی  ، نوک مدادی 

اسفند   -تیر  12% 18% 1402
1402 

2 Arrizo 6 Pro Excellent 13,900,000,000    سفید  ، مشکی 

3 FX Premium 17,300,000,000 سفید اسپرت ، مشکی  ، نوک مدادی 

4 Tiggo 8 Pro MAX 26,200,000,000 سفید  ، مشکی  ، نوک مدادی 

5 Tiggo 8 Pro Premium 22,100,000,000   ،  نوک مدادیسفید  ، مشکی 
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    ندارد پیوست :  

 ( 28)ه ر بخشنامه شما 
   ینترنتیفروش ا کپارچهیسامانه  درخودرو  رانیفروش محصوالت مد شیپ

 

 

 توضیحات، الزامات و محدودیت ها  : 

 

 زمان شروع ثبت نام از طریق سامانه یکپارچه ثبت نام اینترنتی خودرو اطالع رسانی خواهد شد .  •

 در این طرح پیش فروش ، قیمت ها علی الحساب بوده و قیمت نهایی در زمان ارائه دعوتنامه تکمیل وجه مشخص می گردد.  •

 الزامی می باشد.  ثبت نام  یبرا یکارت به نام شخص متقاض م یو س ی حساب بانک نامه،یگواه ، یهمزمان کارت مل انطباق  •

 باشند.  خودرو یرانندگ نامهیگواه یدارامتقاضیان میبایست  •

 خواهد بود .  مجاز به یکبار ثبت نام خودرو ی مل هر کد  •

 به باال مورد قبول است. سال  18 متقاضی سن •

 . باشد یماهه م  24 ،برای متقاضیان دیخر نیآخر از یفاصله زمان  تیمحدود •

 مالک عمل قرار خواهد گرفت  مشتریان ، یبرا یالزام نداشتن پالک فعال انتظام  •

حداکثر ظرف    یشود و وجه مشتر  ی م  یتلق  کن یکان لم    ی خودرو ثبت نام متقاض  لیقبل از تحو( در هر مرحله تا  یو اختصاص  یعموم  طی )شرا  یاحراز متقاض  طیدر شرا  رتیصورت مشاهده هرگونه مغا  در •

 متوجه خودروساز نخواهد بود. وخودر  لیاز بابت تحو یتیمسئول  چگونهیگردد و ه  ی روز مسترد م 20مدت 

 این روش فروش مجاز نمی باشد. امکان صلح در  •

 بررسی خواهد شد  بر اساس سامانه امتا یو پست اطالعات هویتی یسنج صحت •

 مشتری می بایست طبق قوانین ثبت نام ، مبلغ علی الحساب اعالم شده برای هر خودرو را در حساب وکالتی خود بلوکه نماید.  •

 . باشد ی خودرو قابل انجام م ینترنتیفروش ا کپارچهیسامانه  قیو از طر آنالینصرفاً به صورت  اولیه نام ثبت •

بانک ها و موسسات ارائه دهنده تسهیالت   توسطمدارک معتبر متقاضی و ضامن    دریافت   و   تایید اعتبار سنجی  صرفا بعد از  مالک ارائه تسهیالت به مشتریان،  ه فروش اعتباری خودرو ها در این طرح  با توجه ب •

 می باشد. 
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 ( 28)ه ر بخشنامه شما 
   ینترنتیفروش ا کپارچهیسامانه  درخودرو  رانیفروش محصوالت مد شیپ

 
 

 

 شماره حساب های وکالتی مدیران خودرو به شرح ذیل اعالم می شود   •

  مدیران سازی خودرو  شرکت نام  به  ir170180000000002250936098شبا  شماره و 2250936098 حساب شماره به بم  جدید ارگ شعبه تجارت باتک – 1

 مدیران سازی خودرو شرکت نام به  ir 730190000000211288802005 شبا شماره به 0211288802005 حساب شماره به بم  جدید ارگ شعبه صادرات بانک – 2

 مدیران سازی خودرو شرکت نام  به   ir220150000003101059692387  شبا و شماره  3101059692387  حساب شماره با تهران صنعتی شعبه سپه بانک – 3

  مدیران  به نام شرکت خودرو سازی ir 660640014400710907141001 شبا شماره و 71/144/ 1/907141 حساب شماره پونک شعبه شعبه گردشگری بانک – 4

  www.mvmco.ir رس  ان خودرو به آدجهت مشاهده مشخصات خودرو اعم از آپشن ، مشخصات فنی ، ظاهری درونی و بیرونی ، تودوزی و رینگ ، ابعاد و... به وبسایت رسمی شرکت مدیرتوانند    مشتریان می  •

 . مراجعه نمایید  www.fownix.comو 

 

 

  

 

   شرکت صنایع خودرو سازی مدیران

    واحد فروش 
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