
 
 

   
 

    
 

 

 از طریق تسُیالت شرکت مذیران خًدري ي  پارس مُر پسشکان وگیه رفاَی گريٌ يیژٌ گريَی فريش شرایط

 سالٍ تٍ صًرت مىعطف 5% تسُیالت 70 حذاکثر تا )تا ضماوت تاوک سامان(شرکت خًدران يفا 

 

 44604090:  فکس 021- 47651:  ،تلفه 1/27جىة کالوتری تاغ فیض پالک -ت غرب ، ماتیه اشرفی اصفُاوی ي تلًار عذلشُیذ َم دفتر مرکسی شرکت : تسرگراٌ

 021 - 44197989 – 90تلفکس :  1386134451جادٌ مخصًص کرج ،  جىة  تیمٍ ایران  کذ پستی :  14خذمات پس از فريش : تُران ، کیلًمتر 

 0344www.Cheryco.ir@mvmco.ir/ Email : dabir -  3462081-9ادی ارگ جذیذ      تلفه : کارخاوٍ : تم ، مىطقٍ يیژٌ اقتص

 شماره: 

 تاریخ: 

 پیوست: 

 

 :  ضشایط فشٍش اص هحل تسْیالت ضشکت هذیشاى خَدسٍالف( 

 

 : New MVM110s خَدسٍی فشٍش ضشایط -1

 

 خَدسٍ ًَع
 لیوت

 )سیال( 
 هثلغ پیص پشداخت )سیال(

 تسْیالت

ضشکت هذیشاى 

 خَدسٍ

 الساط هذت تاصپشداخت

 هذیشاى خَدسٍ

 ًشخ سَد تسْیالت

 هذیشاى خَدسٍ
 هاُ یکثاس )سیال( 4هثلغ چکْا  ّش 

 لغ چک ضواًتهث

 )سیال( 

New MVM110 s 
Comfort 

003.333.333 

 %( ًمذ11)

40.333.333 

 هاِّ تذٍى تْشُ 0%( چک 13)

00.333.333 

(51)% 

043.333.333 

 هاُ 03

 هاُ( 4چک ّش  9) 

10% 00.514.333 494.110.033 

 %( ًمذ11)

40.333.333 

 هاِّ تذٍى تْشُ 0%( چک 11)

40.333.333 

(53)% 

004.333.333 
13% 01.033.333 453.110.333 

 %( ًمذ03)

34.333.333 

 هاِّ تذٍى تْشُ 0%( چک 11)

40.333.333 

(31)% 

030.333.333 
11% 00.333.333 440.003.333 

New MVM110 s 
Luxury 

041.333.333 

 %( ًمذ11)

11.513.333 

 هاِّ تذٍى تْشُ 0%( چک 13)

04.133.333 

(51)% 

010.513.333 

 ُها 03

 هاُ( 4چک ّش  9) 

10% 41.540.333 100.031.333 

 %( ًمذ11)

11.513.333 

 هاِّ تذٍى تْشُ 0%( چک 11)

11.513.333 

(53)% 

041.133.333 
13% 00.101.333 110.435.533 

 %( ًمذ03)

39.333.333 

 هاِّ تذٍى تْشُ 0%( چک 11)

11.513.333 

(31)% 

004.013.333 
11% 01.111.333 450.100.133 
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 از طریق تسُیالت شرکت مذیران خًدري ي  پارس مُر پسشکان وگیه رفاَی گريٌ يیژٌ گريَی فريش شرایط

 سالٍ تٍ صًرت مىعطف 5% تسُیالت 70 حذاکثر تا )تا ضماوت تاوک سامان(شرکت خًدران يفا 

 

 44604090:  فکس 021- 47651:  ،تلفه 1/27جىة کالوتری تاغ فیض پالک -ت غرب ، ماتیه اشرفی اصفُاوی ي تلًار عذلشُیذ َم دفتر مرکسی شرکت : تسرگراٌ

 021 - 44197989 – 90تلفکس :  1386134451جادٌ مخصًص کرج ،  جىة  تیمٍ ایران  کذ پستی :  14خذمات پس از فريش : تُران ، کیلًمتر 

 0344www.Cheryco.ir@mvmco.ir/ Email : dabir -  3462081-9ادی ارگ جذیذ      تلفه : کارخاوٍ : تم ، مىطقٍ يیژٌ اقتص

 شماره: 

 تاریخ: 

 پیوست: 

 

 : New MVM315 خَدسٍی فشٍش ضشایط -0

 

 خَدسٍ ًَع
 لیوت

 )سیال( 
 هثلغ پیص پشداخت )سیال(

 تسْیالت

 ضشکت هذیشاى خَدسٍ

 الساط هذت تاصپشداخت

 هذیشاى خَدسٍ

 ًشخ سَد تسْیالت

 هذیشاى خَدسٍ

هاُ یکثاس  4هثلغ چکْا  ّش 

 )سیال(

 هثلغ چک ضواًت

 )سیال( 

New MVM315 H 430.333.333 

 %( ًمذ11)

39.033.333 

 هاِّ تذٍى تْشُ 0%( چک 13)

43.033.333 

(51)% 

043.133.333 

 هاُ 03

 هاُ( 4چک ّش  9) 

19% 11.053.333 510.039.033 

 %( ًمذ11)

39.033.333 

 هاِّ تذٍى تْشُ 0%( چک 11)

39.033.333 

(53)% 

000.433.333 
15% 11.335.333 303.051.933 

 %( ًمذ11)

39.033.333 

 هاِّ تذٍى تْشُ 0%( چک 03)

90.433.333 

(31)% 

033.033.333 
13% 43.903.333 339.013.033 

New MVM315 Sport 
Luxury 

490.333.333 

 %( ًمذ11)

50.913.333 

 هاِّ تذٍى تْشُ 0%( چک 11)

50.913.333 

(53)% 

041.133.333 

 هاُ 03

 هاُ( 4چک ّش  9) 

19% 11.943.333 513.300.333 

 %( ًمذ03)

90.333.333 

 هاِّ تذٍى تْشُ 0%( چک 11)

50.913.333 

(31)% 

003.413.333 
15% 13.041.333 391.301.133 

 %( ًمذ03)

90.333.333 

 هاِّ تذٍى تْشُ 0%( چک 03)

90.333.333 

(33)% 

091.033.333 
13% 43.334.333 350.443.033 
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 از طریق تسُیالت شرکت مذیران خًدري ي  پارس مُر پسشکان وگیه رفاَی گريٌ يیژٌ گريَی فريش شرایط

 سالٍ تٍ صًرت مىعطف 5% تسُیالت 70 حذاکثر تا )تا ضماوت تاوک سامان(شرکت خًدران يفا 

 

 44604090:  فکس 021- 47651:  ،تلفه 1/27جىة کالوتری تاغ فیض پالک -ت غرب ، ماتیه اشرفی اصفُاوی ي تلًار عذلشُیذ َم دفتر مرکسی شرکت : تسرگراٌ

 021 - 44197989 – 90تلفکس :  1386134451جادٌ مخصًص کرج ،  جىة  تیمٍ ایران  کذ پستی :  14خذمات پس از فريش : تُران ، کیلًمتر 

 0344www.Cheryco.ir@mvmco.ir/ Email : dabir -  3462081-9ادی ارگ جذیذ      تلفه : کارخاوٍ : تم ، مىطقٍ يیژٌ اقتص

 شماره: 

 تاریخ: 

 پیوست: 

 

 : MVM550 خَدسٍی فشٍش ضشایط -0

 

 دسٍخَ ًَع
 لیوت

 )سیال( 
 هثلغ پیص پشداخت )سیال(

 تسْیالت

 ضشکت هذیشاى خَدسٍ

 الساط هذت تاصپشداخت

 هذیشاى خَدسٍ

 ًشخ سَد تسْیالت

 هذیشاى خَدسٍ
 هاُ یکثاس )سیال( 4هثلغ چکْا  ّش 

 هثلغ چک ضواًت

 )سیال( 

MVM550 
MT Luxury 

131.333.333 

 %( ًمذ03)

110.333.333 

 تْشُهاِّ تذٍى  0%( چک 13)

13.133.333 

(53)% 

091.133.333 

 هاُ 03

 هاُ( 4چک ّش  9) 

00% 33.530.333 010.900.333 

 %( ًمذ03)

110.333.333 

 هاِّ تذٍى تْشُ 0%( چک 11)

04.513.333 

(31)% 

035.013.333 
03% 33.395.333 003.009.933 

 %( ًمذ03)

110.333.333 

 هاِّ تذٍى تْشُ 0%( چک 03)

110.333.333 

(33)% 

009.333.333 
19% 11.333.333 590.190.033 

MVM550 
CVT Luxury 

 اتَهاتیک
343.333.333 

 %( ًمذ03)

109.033.333 

 هاِّ تذٍى تْشُ 0%( چک 13)

34.333.333 

(53)% 

410.033.333 

 هاُ 03

 هاُ( 4چک ّش  9) 

00% 53.051.333 953.013.533 

 %( ًمذ03)

109.033.333 

 ذٍى تْشُهاِّ ت 0%( چک 11)

93.933.333 

(31)% 

419.933.333 
03% 39.090.333 905.903.333 

 %( ًمذ03)

109.033.333 

 هاِّ تذٍى تْشُ 0%( چک 03)

109.033.333 

(33)% 

005.333.333 
19% 30.343.333 910.310.033 
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 از طریق تسُیالت شرکت مذیران خًدري ي  پارس مُر پسشکان وگیه رفاَی گريٌ يیژٌ گريَی فريش شرایط

 سالٍ تٍ صًرت مىعطف 5% تسُیالت 70 حذاکثر تا )تا ضماوت تاوک سامان(شرکت خًدران يفا 

 

 44604090:  فکس 021- 47651:  ،تلفه 1/27جىة کالوتری تاغ فیض پالک -ت غرب ، ماتیه اشرفی اصفُاوی ي تلًار عذلشُیذ َم دفتر مرکسی شرکت : تسرگراٌ

 021 - 44197989 – 90تلفکس :  1386134451جادٌ مخصًص کرج ،  جىة  تیمٍ ایران  کذ پستی :  14خذمات پس از فريش : تُران ، کیلًمتر 

 0344www.Cheryco.ir@mvmco.ir/ Email : dabir -  3462081-9ادی ارگ جذیذ      تلفه : کارخاوٍ : تم ، مىطقٍ يیژٌ اقتص

 شماره: 

 تاریخ: 

 پیوست: 

 

 : MVM X33S خَدسٍی فشٍش ضشایط -4

 

 خَدسٍ ًَع
 لیوت

 )سیال( 
 یال(هثلغ پیص پشداخت )س

 تسْیالت

 ضشکت هذیشاى خَدسٍ

 الساط هذت تاصپشداخت

 هذیشاى خَدسٍ

 ًشخ سَد تسْیالت

 هذیشاى خَدسٍ

هاُ یکثاس  0هثلغ چکْا  ّش 

 )سیال(

 هثلغ چک ضواًت

 )سیال( 

X33S CVT 

 اتَهاتیک
553.333.333 

 %( ًمذ01)

194.333.333 

 هاِّ تذٍى تْشُ 0%( چک 11)

113.433.333 

(33)% 

431.333.333 

 هاُ 03

 هاُ( 0چک ّش  13) 

03% 34.911.333 991.011.333 

 %( ًمذ03)

000.033.333 

 هاِّ تذٍى تْشُ 0%( چک 11)

113.433.333 

(11)% 

403.033.333 
10% 10.491.333 911.530.333 

 %( ًمذ01)

051.333.333 

 هاِّ تذٍى تْشُ 0%( چک 11)

113.433.333 

(13)% 

000.333.333 
15% 10.900.333 009.403.333 

X33S Sport 
CVT 

 اتَهاتیک
593.333.333 

 %( ًمذ03)

119.033.333 

 هاِّ تذٍى تْشُ 0%( چک 11)

119.433.333 

(31)% 

115.433.333 

 هاُ 03

 هاُ( 0چک ّش  13) 

03% 51.531.333 1.300.110.333 

 %( ًمذ01)

199.333.333 

 هاِّ تذٍى تْشُ 0%( چک 11)

119.433.333 

(33)% 

455.333.333 
10% 31.310.333 1.333.093.333 

 %( ًمذ03)

000.033.333 

 هاِّ تذٍى تْشُ 0%( چک 11)

119.433.333 

(11)% 

405.033.333 
15% 19.093.333 901.993.333 
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 از طریق تسُیالت شرکت مذیران خًدري ي  پارس مُر پسشکان وگیه رفاَی گريٌ يیژٌ گريَی فريش شرایط

 سالٍ تٍ صًرت مىعطف 5% تسُیالت 70 حذاکثر تا )تا ضماوت تاوک سامان(شرکت خًدران يفا 

 

 44604090:  فکس 021- 47651:  ،تلفه 1/27جىة کالوتری تاغ فیض پالک -ت غرب ، ماتیه اشرفی اصفُاوی ي تلًار عذلشُیذ َم دفتر مرکسی شرکت : تسرگراٌ

 021 - 44197989 – 90تلفکس :  1386134451جادٌ مخصًص کرج ،  جىة  تیمٍ ایران  کذ پستی :  14خذمات پس از فريش : تُران ، کیلًمتر 

 0344www.Cheryco.ir@mvmco.ir/ Email : dabir -  3462081-9ادی ارگ جذیذ      تلفه : کارخاوٍ : تم ، مىطقٍ يیژٌ اقتص

 شماره: 

 تاریخ: 

 پیوست: 

 

 : CHERY Arrizo5 خَدسٍی فشٍش ضشایط -1

 

 خَدسٍ ًَع
 لیوت

 )سیال( 
 هثلغ پیص پشداخت )سیال(

 تسْیالت

 ى خَدسٍضشکت هذیشا

 الساط هذت تاصپشداخت

 هذیشاى خَدسٍ

 ًشخ سَد تسْیالت

 هذیشاى خَدسٍ
 هاُ یکثاس )سیال( 0هثلغ چکْا  ّش 

 هثلغ چک ضواًت

 )سیال( 

CHERY Arrizo5 
Luxury 

 اتَهاتیک
513.333.333 

 %( ًمذ01)

159.333.333 

 هاِّ تذٍى تْشُ 0%( چک 11)

135.433.333 

(33)% 

409.333.333 

 هاُ 04

 هاُ( 0چک ّش  0) 

03% 51.503.333 001.310.333 

 %( ًمذ03)

014.033.333 

 هاِّ تذٍى تْشُ 0%( چک 11)

135.433.333 

(11)% 

090.033.333 
10% 34.014.333 014.131.333 

 %( ًمذ01)

013.333.333 

 هاِّ تذٍى تْشُ 0%( چک 11)

135.433.333 

(13)% 

010.333.333 
15% 10.591.333 511.300.333 

CHERY Arrizo5 
Excellent 

 اتَهاتیک
555.333.333 

 %( ًمذ01)

194.013.333 

 هاِّ تذٍى تْشُ 0%( چک 11)

113.113.333 

(33)% 

433.033.333 

 هاُ 04

 هاُ( 0چک ّش  0) 

03% 55.041.333 931.331.433 

 %( ًمذ03)

000.133.333 

 هاِّ تذٍى تْشُ 0%( چک 11)

113.113.333 

(11)% 

405.013.333 
10% 53.003.333 000.435.333 

 %( ًمذ01)

051.913.333 

 هاِّ تذٍى تْشُ 0%( چک 11)

113.113.333 

(13)% 

000.133.333 
15% 30.034.333 011.353.333 
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 از طریق تسُیالت شرکت مذیران خًدري ي  پارس مُر پسشکان وگیه رفاَی گريٌ يیژٌ گريَی فريش شرایط

 سالٍ تٍ صًرت مىعطف 5% تسُیالت 70 حذاکثر تا )تا ضماوت تاوک سامان(شرکت خًدران يفا 

 

 44604090:  فکس 021- 47651:  ،تلفه 1/27جىة کالوتری تاغ فیض پالک -ت غرب ، ماتیه اشرفی اصفُاوی ي تلًار عذلشُیذ َم دفتر مرکسی شرکت : تسرگراٌ

 021 - 44197989 – 90تلفکس :  1386134451جادٌ مخصًص کرج ،  جىة  تیمٍ ایران  کذ پستی :  14خذمات پس از فريش : تُران ، کیلًمتر 

 0344www.Cheryco.ir@mvmco.ir/ Email : dabir -  3462081-9ادی ارگ جذیذ      تلفه : کارخاوٍ : تم ، مىطقٍ يیژٌ اقتص

 شماره: 

 تاریخ: 

 پیوست: 

 

 : CHERY Tiggo5 خَدسٍی فشٍش ضشایط -3

 

 خَدسٍ ًَع
 لیوت

 )سیال( 
 هثلغ پیص پشداخت )سیال(

 تسْیالت

 ضشکت هذیشاى خَدسٍ

 الساط هذت تاصپشداخت

 هذیشاى خَدسٍ

 ًشخ سَد تسْیالت

 هذیشاى خَدسٍ
 هاُ یکثاس )سیال( 0هثلغ چکْا  ّش 

 هثلغ چک ضواًت

 )سیال( 

New CHERY 
Tiggo5 Luxury 

 اتَهاتیک
914.333.333 

 %( ًمذ01)

000.933.333 

 هاِّ تذٍى تْشُ 0%( چک 13)

91.433.333 

(11)% 

104.533.333 

 هاُ 03

 هاُ( 0ش چک ّ 13) 

03% 50.331.333 1.303.001.333 

 %( ًمذ43)

001.333.333 

 هاِّ تذٍى تْشُ 0%( چک 13)

91.433.333 

(13)% 

455.333.333 
10% 31.011.333 903.300.333 

 %( ًمذ41)

409.033.333 

 هاِّ تذٍى تْشُ 0%( چک 13)

91.433.333 

(41)% 

409.033.333 
15% 19.300.333 090.134.333 

New CHERY 
Tiggo5 Excellent 

 اتَهاتیک
1.314.333.333 

 %( ًمذ01)

014.933.333 

 هاِّ تذٍى تْشُ 0%( چک 13)

131.433.333 

(11)% 

115.533.333 

 هاُ 03

 هاُ( 0چک ّش  13) 

03% 50.004.333 1.140.030.333 

 %( ًمذ43)

431.333.333 

 هاِّ تذٍى تْشُ 0%( چک 13)

131.433.333 

(13)% 

135.333.333 
10% 39.990.333 1.341.513.333 

 %( ًمذ41)

413.033.333 

 هاِّ تذٍى تْشُ 0%( چک 13)

131.433.333 

(41)% 

413.033.333 
15% 30.034.333 940.050.333 
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 از طریق تسُیالت شرکت مذیران خًدري ي  پارس مُر پسشکان وگیه رفاَی گريٌ يیژٌ گريَی فريش شرایط

 سالٍ تٍ صًرت مىعطف 5% تسُیالت 70 حذاکثر تا )تا ضماوت تاوک سامان(شرکت خًدران يفا 

 

 44604090:  فکس 021- 47651:  ،تلفه 1/27جىة کالوتری تاغ فیض پالک -ت غرب ، ماتیه اشرفی اصفُاوی ي تلًار عذلشُیذ َم دفتر مرکسی شرکت : تسرگراٌ

 021 - 44197989 – 90تلفکس :  1386134451جادٌ مخصًص کرج ،  جىة  تیمٍ ایران  کذ پستی :  14خذمات پس از فريش : تُران ، کیلًمتر 

 0344www.Cheryco.ir@mvmco.ir/ Email : dabir -  3462081-9ادی ارگ جذیذ      تلفه : کارخاوٍ : تم ، مىطقٍ يیژٌ اقتص

 شماره: 

 تاریخ: 

 پیوست: 

 

 )تا ضواًت تاًک ساهاى(:تا استفادُ اص تسْیالت ضشکت خَدساى ٍفا  MVMب( ضشایط ثثت ًام هحصَالت 

 هاِّ  33شٍش ( ضشایط ف1

 صهاى تحَیل الساط پشداخت ًحَُ هثالغ الساط ًشخ سَد تسْیالت هیضاى تسْیالت پیص پشداخت هذت الساط هذل

 MVMتواهی هذل ّای 

 ضاهل خَدسٍّای
New MVM110 S Comfort 
New MVM110 S Luxury 

New MVM 315H 
New MVM315H Sport Luxury 

MVM 550 MT 
MVM 550 CVT 

 )اتَهاتیک(

MVM X22 MT 
MVM X22 MT Sport 

MVM X22 AT 
MVM X22 AT Sport 

MVM X33 S 
 )اتَهاتیک(

MVM X33 S Sport 

 )اتَهاتیک(

 هاِّ 33

03% 53% 10.99 

 دسصذ تا هتٌاسة الساط هثالغ

 هیضاى پشداخت، پیص

 الساط هذت دٍسُ ٍ تسْیالت

 تَسط هطتشی اًتخاب هَسد

 تِ ٍفا خَدساى ضشکت سایت

 تِ www.vafa.ir آدسس

 ای لحظِ ٍ Online صَست

 هی سٍیت لاتل ٍ هحاسثِ لاتل

 تاضذ

 اسائِ تِ ًیاص الساط پشداخت جْت

 هطتشی طشف اص چکی ّیچگًَِ

 تِ الساط پشداخت ٍ تاضذ ًوی

 طشیك اص ٍ Online صَست هاّیاًِ ٍ

 ٍ ٍفا خَدساى ضشکت سایت ٍب

 خَدپشداص ّای دستگاُ ّوچٌیي

 للات کطَس سشاسش دس ساهاى تاًک

 چک یک تٌْا ٍ تاضذ هی پشداخت

 هطتشی اص تاصپشداخت ضواًت تاتت

 .گشدد هی اخز

 سٍصُ 03

01% 31% 10.39 

43% 33% 10.09 

41% 11% 10.39 

13% 13% 15.59 

11% 41% 15.49 

33% 43% 15.19 

31% 01% 13.09 

53% 03% 13.19 

51% 01% 13.09 

03% 03% 11.99 

01% 11% 11.39 

93% 13% 11.09 

91% 1% 11.39 

133% 3% 3 

 

  : ِصهاى تحَیل خَدسٍی ًکتMVM X22  33 ُهی تاضذ. سٍص 

 

http://www.cheryco.ir/


 
 

   
 

    
 

 

 از طریق تسُیالت شرکت مذیران خًدري ي  پارس مُر پسشکان وگیه رفاَی گريٌ يیژٌ گريَی فريش شرایط

 سالٍ تٍ صًرت مىعطف 5% تسُیالت 70 حذاکثر تا )تا ضماوت تاوک سامان(شرکت خًدران يفا 

 

 44604090:  فکس 021- 47651:  ،تلفه 1/27جىة کالوتری تاغ فیض پالک -ت غرب ، ماتیه اشرفی اصفُاوی ي تلًار عذلشُیذ َم دفتر مرکسی شرکت : تسرگراٌ

 021 - 44197989 – 90تلفکس :  1386134451جادٌ مخصًص کرج ،  جىة  تیمٍ ایران  کذ پستی :  14خذمات پس از فريش : تُران ، کیلًمتر 

 0344www.Cheryco.ir@mvmco.ir/ Email : dabir -  3462081-9ادی ارگ جذیذ      تلفه : کارخاوٍ : تم ، مىطقٍ يیژٌ اقتص

 شماره: 

 تاریخ: 

 پیوست: 

 

 هاِّ  40( ضشایط فشٍش 0

 صهاى تحَیل الساط ختپشدا ًحَُ هثالغ الساط ًشخ سَد تسْیالت هیضاى تسْیالت پیص پشداخت هذت الساط هذل

 MVMتواهی هذل ّای 

 ضاهل خَدسٍّای
New MVM110 S Comfort 
New MVM110 S Luxury 

New MVM 315H 
New MVM315H Sport Luxury 

MVM 550 MT 
MVM 550 CVT 

 )اتَهاتیک(

MVM X22 MT 
MVM X22 MT Sport 

MVM X22 AT 
MVM X22 AT Sport 

MVM X33 S 
 )اتَهاتیک(

MVM X33 S Sport 

 )اتَهاتیک(

 هاِّ 40

03% 53% 10.09 

 دسصذ تا هتٌاسة الساط هثالغ

 هیضاى پشداخت، پیص

 الساط هذت دٍسُ ٍ تسْیالت

 تَسط هطتشی اًتخاب هَسد

 تِ ٍفا خَدساى ضشکت سایت

 تِ www.vafa.ir آدسس

 ای لحظِ ٍ Online صَست

 هی سٍیت لاتل ٍ هحاسثِ لاتل

 تاضذ

 ِاسائ تِ ًیاص الساط پشداخت جْت

    هطتشی طشف اص چکی ّیچگًَِ

صَست  تِ الساط پشداخت ٍ تاضذ ًوی

 ٍب طشیك اص ٍ Online هاّیاًِ ٍ

 ّوچٌیي ٍ ٍفا خَدساى ضشکت سایت

 ساهاى تاًک خَدپشداص ّای دستگاُ

 هی پشداخت لاتل کطَس سشاسش دس

 ضواًت تاتت چک یک تٌْا ٍ تاضذ

 .گشدد هی اخز هطتشی اص تاصپشداخت

 سٍصُ 03

01% 31% 10.39 

43% 33% 15.59 

41% 11% 15.49 

13% 13% 15.19 

11% 41% 13.09 

33% 43% 13.19 

31% 01% 13.09 

53% 03% 11.99 

51% 01% 11.39 

03% 03% 11.09 

01% 11% 11.39 

93% 13% 14.59 

91% 1% 14.49 

133% 3% 3 

 

  : ِصهاى تحَیل خَدسٍی ًکتMVM X22  33 ُهی تاضذ. سٍص 

 

 

 

http://www.cheryco.ir/


 
 

   
 

    
 

 

 از طریق تسُیالت شرکت مذیران خًدري ي  پارس مُر پسشکان وگیه رفاَی گريٌ يیژٌ گريَی فريش شرایط

 سالٍ تٍ صًرت مىعطف 5% تسُیالت 70 حذاکثر تا )تا ضماوت تاوک سامان(شرکت خًدران يفا 

 

 44604090:  فکس 021- 47651:  ،تلفه 1/27جىة کالوتری تاغ فیض پالک -ت غرب ، ماتیه اشرفی اصفُاوی ي تلًار عذلشُیذ َم دفتر مرکسی شرکت : تسرگراٌ

 021 - 44197989 – 90تلفکس :  1386134451جادٌ مخصًص کرج ،  جىة  تیمٍ ایران  کذ پستی :  14خذمات پس از فريش : تُران ، کیلًمتر 

 0344www.Cheryco.ir@mvmco.ir/ Email : dabir -  3462081-9ادی ارگ جذیذ      تلفه : کارخاوٍ : تم ، مىطقٍ يیژٌ اقتص

 شماره: 

 تاریخ: 

 پیوست: 

 

 هاِّ  03( ضشایط فشٍش 0

 صهاى تحَیل الساط پشداخت ًحَُ هثالغ الساط ًشخ سَد تسْیالت هیضاى تسْیالت پیص پشداخت هذت الساط هذل

 MVMتواهی هذل ّای 

 ضاهل خَدسٍّای
New MVM110 S Comfort 
New MVM110 S Luxury 

New MVM 315H 
New MVM315H Sport Luxury 

MVM 550 MT 
MVM 550 CVT 

 )اتَهاتیک(

MVM X22 MT 
MVM X22 MT Sport 

MVM X22 AT 
MVM X22 AT Sport 

MVM X33 S 
 )اتَهاتیک(

MVM X33 S Sport 

 )اتَهاتیک(

 هاِّ 03

03% 53% 15.59 

 دسصذ تا هتٌاسة الساط هثالغ

 تسْیالت هیضاى پشداخت، پیص

 اًتخاب هَسد ساطال هذت دٍسُ ٍ

 ضشکت سایت تَسط هطتشی

 آدسس تِ ٍفا خَدساى

www.vafa.ir ِصَست ت 

Online ٍ ِلاتل ای لحظ 

 تاضذ هی سٍیت لاتل ٍ هحاسثِ

 اسائِ تِ ًیاص الساط پشداخت جْت

 هطتشی طشف اص چکی ّیچگًَِ

 تِ الساط پشداخت ٍ تاضذ ًوی

 طشیك اص ٍ Online صَست هاّیاًِ ٍ

 ٍ ٍفا ساىخَد ضشکت سایت ٍب

 خَدپشداص ّای دستگاُ ّوچٌیي

 لاتل کطَس سشاسش دس ساهاى تاًک

 چک یک تٌْا ٍ تاضذ هی پشداخت

 هطتشی اص تاصپشداخت ضواًت تاتت

 .گشدد هی اخز

 سٍصُ 03

01% 31% 15.49 

43% 33% 15.19 

41% 11% 13.09 

13% 13% 13.19 

11% 41% 13.09 

33% 43% 11.99 

31% 01% 11.39 

53% 03% 11.09 

51% 01% 11.39 

03% 03% 14.59 

01% 11% 14.49 

93% 13% 14.19 

91% 1% 10.09 

133% 3% 3 

 

  : ِصهاى تحَیل خَدسٍی ًکتMVM X22  33 ُهی تاضذ. سٍص 

 

 

 

http://www.cheryco.ir/


 
 

   
 

    
 

 

 از طریق تسُیالت شرکت مذیران خًدري ي  پارس مُر پسشکان وگیه رفاَی گريٌ يیژٌ گريَی فريش شرایط

 سالٍ تٍ صًرت مىعطف 5% تسُیالت 70 حذاکثر تا )تا ضماوت تاوک سامان(شرکت خًدران يفا 

 

 44604090:  فکس 021- 47651:  ،تلفه 1/27جىة کالوتری تاغ فیض پالک -ت غرب ، ماتیه اشرفی اصفُاوی ي تلًار عذلشُیذ َم دفتر مرکسی شرکت : تسرگراٌ

 021 - 44197989 – 90تلفکس :  1386134451جادٌ مخصًص کرج ،  جىة  تیمٍ ایران  کذ پستی :  14خذمات پس از فريش : تُران ، کیلًمتر 

 0344www.Cheryco.ir@mvmco.ir/ Email : dabir -  3462081-9ادی ارگ جذیذ      تلفه : کارخاوٍ : تم ، مىطقٍ يیژٌ اقتص

 شماره: 

 تاریخ: 

 پیوست: 

 

 هاِّ  04( ضشایط فشٍش 4

 صهاى تحَیل الساط پشداخت ًحَُ هثالغ الساط ًشخ سَد تسْیالت هیضاى تسْیالت پیص پشداخت هذت الساط هذل

 MVMتواهی هذل ّای 

 ضاهل خَدسٍّای
New MVM110 S Comfort 
New MVM110 S Luxury 

New MVM 315H 
New MVM315H Sport Luxury 

MVM 550 MT 
MVM 550 CVT 

 )اتَهاتیک(

MVM X22 MT 
MVM X22 MT Sport 

MVM X22 AT 
MVM X22 AT Sport 

MVM X33 S 
 )اتَهاتیک(

MVM X33 S Sport 

 )اتَهاتیک(

 هاِّ 04

03% 53% 15.19 

 دسصذ تا هتٌاسة الساط هثالغ

 تسْیالت هیضاى پشداخت، پیص

 اًتخاب هَسد الساط هذت دٍسُ ٍ

 ضشکت سایت تَسط هطتشی

 آدسس تِ ٍفا خَدساى

www.vafa.ir ِصَست ت 

Online ٍ ِلاتل ای لحظ 

 تاضذ هی سٍیت لاتل ٍ هحاسثِ

 اسائِ تِ ًیاص الساط پشداخت جْت

 هطتشی طشف اص چکی ّیچگًَِ

 تِ الساط پشداخت ٍ تاضذ ًوی

 اص ٍ Online صَست هاّیاًِ ٍ

 خَدساى ضشکت سایت ٍب طشیك

 ّای دستگاُ ّوچٌیي ٍ ٍفا

 سشاسش دس ساهاى تاًک خَدپشداص

 ٍ تاضذ هی پشداخت لاتل کطَس

 ضواًت تاتت چک یک تٌْا

 هی اخز هطتشی اص تاصپشداخت

 .گشدد

 سٍصُ 03

01% 31% 13.09 

43% 33% 13.19 

41% 11% 13.09 

13% 13% 11.99 

11% 41% 11.39 

33% 43% 11.09 

31% 01% 11.39 

53% 03% 14.59 

51% 01% 14.49 

03% 03% 14.19 

01% 11% 10.09 

93% 13% 10.19 

91% 1% 10.09 

133% 3% 3 

 

  : ِصهاى تحَیل خَدسٍی ًکتMVM X22  33 ُهی تاضذ. سٍص 

 

 

 

http://www.cheryco.ir/


 
 

   
 

    
 

 

 از طریق تسُیالت شرکت مذیران خًدري ي  پارس مُر پسشکان وگیه رفاَی گريٌ يیژٌ گريَی فريش شرایط

 سالٍ تٍ صًرت مىعطف 5% تسُیالت 70 حذاکثر تا )تا ضماوت تاوک سامان(شرکت خًدران يفا 

 

 44604090:  فکس 021- 47651:  ،تلفه 1/27جىة کالوتری تاغ فیض پالک -ت غرب ، ماتیه اشرفی اصفُاوی ي تلًار عذلشُیذ َم دفتر مرکسی شرکت : تسرگراٌ

 021 - 44197989 – 90تلفکس :  1386134451جادٌ مخصًص کرج ،  جىة  تیمٍ ایران  کذ پستی :  14خذمات پس از فريش : تُران ، کیلًمتر 

 0344www.Cheryco.ir@mvmco.ir/ Email : dabir -  3462081-9ادی ارگ جذیذ      تلفه : کارخاوٍ : تم ، مىطقٍ يیژٌ اقتص

 شماره: 

 تاریخ: 

 پیوست: 

 

 هاِّ  10( ضشایط فشٍش 1

 حَیلصهاى ت الساط پشداخت ًحَُ هثالغ الساط ًشخ سَد تسْیالت هیضاى تسْیالت پیص پشداخت هذت الساط هذل

 MVMتواهی هذل ّای 

 ضاهل خَدسٍّای
New MVM110 S Comfort 
New MVM110 S Luxury 

New MVM 315H 
New MVM315H Sport Luxury 

MVM 550 MT 
MVM 550 CVT 

 )اتَهاتیک(

MVM X22 MT 
MVM X22 MT Sport 

MVM X22 AT 
MVM X22 AT Sport 

MVM X33 S 
 )اتَهاتیک(

MVM X33 S Sport 

 )اتَهاتیک(

 هاِّ 10

03% 53% 13.19 

 دسصذ تا هتٌاسة الساط هثالغ

 تسْیالت هیضاى پشداخت، پیص

 اًتخاب هَسد الساط هذت دٍسُ ٍ

 ضشکت سایت تَسط هطتشی

 آدسس تِ ٍفا خَدساى

www.vafa.ir ِصَست ت 

Online ٍ ِلاتل ای لحظ 

 تاضذ هی سٍیت لاتل ٍ هحاسثِ

 اسائِ تِ ًیاص الساط پشداخت جْت

 هطتشی طشف صا چکی ّیچگًَِ

 تِ الساط پشداخت ٍ تاضذ ًوی

 اص ٍ Online صَست هاّیاًِ ٍ

 خَدساى ضشکت سایت ٍب طشیك

 ّای دستگاُ ّوچٌیي ٍ ٍفا

 سشاسش دس ساهاى تاًک خَدپشداص

 ٍ تاضذ هی پشداخت لاتل کطَس

 ضواًت تاتت چک یک تٌْا

 هی اخز هطتشی اص تاصپشداخت

 .گشدد

 سٍصُ 03

01% 31% 13.09 

43% 33% 11.99 

41% 11% 11.39 

13% 13% 11.09 

11% 41% 11.39 

33% 43% 14.59 

31% 01% 14.49 

53% 03% 14.19 

51% 01% 10.09 

03% 03% 10.19 

01% 11% 10.09 

93% 13% 10.99 

91% 1% 10.39 

133% 3% 3 

 

  : ِصهاى تحَیل خَدسٍی ًکتMVM X22  33 ُهی تاضذ. سٍص 

 

 

 

http://www.cheryco.ir/


 
 

   
 

    
 

 

 از طریق تسُیالت شرکت مذیران خًدري ي  پارس مُر پسشکان وگیه رفاَی گريٌ يیژٌ گريَی فريش شرایط

 سالٍ تٍ صًرت مىعطف 5% تسُیالت 70 حذاکثر تا )تا ضماوت تاوک سامان(شرکت خًدران يفا 

 

 44604090:  فکس 021- 47651:  ،تلفه 1/27جىة کالوتری تاغ فیض پالک -ت غرب ، ماتیه اشرفی اصفُاوی ي تلًار عذلشُیذ َم دفتر مرکسی شرکت : تسرگراٌ

 021 - 44197989 – 90تلفکس :  1386134451جادٌ مخصًص کرج ،  جىة  تیمٍ ایران  کذ پستی :  14خذمات پس از فريش : تُران ، کیلًمتر 

 0344www.Cheryco.ir@mvmco.ir/ Email : dabir -  3462081-9ادی ارگ جذیذ      تلفه : کارخاوٍ : تم ، مىطقٍ يیژٌ اقتص

 شماره: 

 تاریخ: 

 پیوست: 

 

 )تا ضواًت تاًک ساهاى(:تا استفادُ اص تسْیالت ضشکت خَدساى ٍفا  CHERYج( ضشایط ثثت ًام هحصَالت 

 هاِّ  40( ضشایط فشٍش 1

 هاى تحَیلص الساط پشداخت ًحَُ هثالغ الساط ًشخ سَد تسْیالت هیضاى تسْیالت پیص پشداخت هذت الساط هذل

 CHERYتواهی هذل ّای 

 ضاهل خَدسٍّای
Chery Arrizo 5 Luxury 

 )اتَهاتیک(
Chery Arrizo 5 Excellent 

 )اتَهاتیک(
New Chery Tiggo 5 Luxury 

 )اتَهاتیک(
New Chery Tiggo 5 Excellent 

 )اتَهاتیک(

 هاِّ 40

43% 33% 19.99 

 دسصذ تا هتٌاسة الساط هثالغ

 هیضاى پشداخت، پیص

 الساط هذت دٍسُ ٍ تسْیالت

 تَسط هطتشی اًتخاب هَسد

 تِ ٍفا خَدساى ضشکت سایت

 تِ www.vafa.ir آدسس

 ای لحظِ ٍ Online صَست

 هی سٍیت لاتل ٍ هحاسثِ لاتل

 تاضذ

 اسائِ تِ ًیاص الساط پشداخت جْت

        هطتشی طشف اص چکی ّیچگًَِ

صَست  تِ الساط پشداخت ٍ تاضذ ًوی

 سایت ٍب طشیك اص ٍ Online هاّیاًِ ٍ

 دستگاُ ّوچٌیي ٍ ٍفا خَدساى ضشکت

 سشاسش دس ساهاى تاًک خَدپشداص ّای

 یک تٌْا ٍ تاضذ هی پشداخت لاتل کطَس

 هطتشی اص تاصپشداخت ضواًت تاتت چک

 .گشدد هی اخز

 سٍصُ 03

41% 11% 19.39 

13% 13% 19.09 

11% 41% 19.39 

33% 43% 10.59 

31% 01% 10.49 

53% 03% 10.19 

51% 01% 15.09 

03% 03% 15.19 

01% 11% 15.09 

93% 13% 13.99 

91% 1% 13.39 

133% 3% 3 

 

 

 

 

 

http://www.cheryco.ir/


 
 

   
 

    
 

 

 از طریق تسُیالت شرکت مذیران خًدري ي  پارس مُر پسشکان وگیه رفاَی گريٌ يیژٌ گريَی فريش شرایط

 سالٍ تٍ صًرت مىعطف 5% تسُیالت 70 حذاکثر تا )تا ضماوت تاوک سامان(شرکت خًدران يفا 

 

 44604090:  فکس 021- 47651:  ،تلفه 1/27جىة کالوتری تاغ فیض پالک -ت غرب ، ماتیه اشرفی اصفُاوی ي تلًار عذلشُیذ َم دفتر مرکسی شرکت : تسرگراٌ

 021 - 44197989 – 90تلفکس :  1386134451جادٌ مخصًص کرج ،  جىة  تیمٍ ایران  کذ پستی :  14خذمات پس از فريش : تُران ، کیلًمتر 

 0344www.Cheryco.ir@mvmco.ir/ Email : dabir -  3462081-9ادی ارگ جذیذ      تلفه : کارخاوٍ : تم ، مىطقٍ يیژٌ اقتص

 شماره: 

 تاریخ: 

 پیوست: 

 

 هاِّ  03( ضشایط فشٍش 0

 صهاى تحَیل الساط شداختپ ًحَُ هثالغ الساط ًشخ سَد تسْیالت هیضاى تسْیالت پیص پشداخت هذت الساط هذل

 CHERYتواهی هذل ّای 

 ضاهل خَدسٍّای
Chery Arrizo 5 Luxury 

 )اتَهاتیک(
Chery Arrizo 5 Excellent 

 )اتَهاتیک(
New Chery Tiggo 5 Luxury 

 )اتَهاتیک(
New Chery Tiggo 5 Excellent 

 )اتَهاتیک(

 هاِّ 03

43% 33% 19.09 

 دسصذ تا هتٌاسة الساط هثالغ

 تسْیالت هیضاى شداخت،پ پیص

 اًتخاب هَسد الساط هذت دٍسُ ٍ

 ضشکت سایت تَسط هطتشی

 آدسس تِ ٍفا خَدساى

www.vafa.ir ِصَست ت 

Online ٍ ِلاتل ای لحظ 

 تاضذ هی سٍیت لاتل ٍ هحاسثِ

 اسائِ تِ ًیاص الساط پشداخت جْت

         هطتشی طشف اص چکی ّیچگًَِ

صَست  تِ الساط پشداخت ٍ تاضذ ًوی

 سایت ٍب طشیك اص ٍ Online اّیاًِ ٍه

 دستگاُ ّوچٌیي ٍ ٍفا خَدساى ضشکت

 سشاسش دس ساهاى تاًک خَدپشداص ّای

 یک تٌْا ٍ تاضذ هی پشداخت لاتل کطَس

 هطتشی اص تاصپشداخت ضواًت تاتت چک

 .گشدد هی اخز

 سٍصُ 03

41% 11% 19.39 

13% 13% 10.59 

11% 41% 10.49 

33% 43% 10.19 

31% 01% 15.09 

53% 03% 15.19 

51% 01% 15.09 

03% 03% 13.99 

01% 11% 13.39 

93% 13% 13.09 

91% 1% 13.39 

133% 3% 3 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cheryco.ir/


 
 

   
 

    
 

 

 از طریق تسُیالت شرکت مذیران خًدري ي  پارس مُر پسشکان وگیه رفاَی گريٌ يیژٌ گريَی فريش شرایط

 سالٍ تٍ صًرت مىعطف 5% تسُیالت 70 حذاکثر تا )تا ضماوت تاوک سامان(شرکت خًدران يفا 
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 شماره: 

 تاریخ: 

 پیوست: 

 

 هاِّ  04( ضشایط فشٍش 0

 صهاى تحَیل الساط پشداخت ًحَُ الغ الساطهث ًشخ سَد تسْیالت هیضاى تسْیالت پیص پشداخت هذت الساط هذل

 CHERYتواهی هذل ّای 

 ضاهل خَدسٍّای
Chery Arrizo 5 Luxury 

 )اتَهاتیک(
Chery Arrizo 5 Excellent 

 )اتَهاتیک(
New Chery Tiggo 5 Luxury 

 )اتَهاتیک(
New Chery Tiggo 5 Excellent 

 )اتَهاتیک(

 هاِّ 04

43% 33% 10.59 

 پیص دسصذ تا سةهتٌا الساط هثالغ

 دٍسُ ٍ تسْیالت هیضاى پشداخت،

 هطتشی اًتخاب هَسد الساط هذت

 تِ ٍفا خَدساى ضشکت سایت تَسط

 صَست تِ www.vafa.ir آدسس

Online ٍ ِهحاسثِ لاتل ای لحظ ٍ 

 تاضذ هی سٍیت لاتل

 اسائِ تِ ًیاص الساط پشداخت جْت

    هطتشی طشف اص چکی ّیچگًَِ

صَست  تِ طالسا پشداخت ٍ تاضذ ًوی

 ٍب طشیك اص ٍ Online هاّیاًِ ٍ

 ّوچٌیي ٍ ٍفا خَدساى ضشکت سایت

 ساهاى تاًک خَدپشداص ّای دستگاُ

 هی پشداخت لاتل کطَس سشاسش دس

 ضواًت تاتت چک یک تٌْا ٍ تاضذ

 .گشدد هی اخز هطتشی اص تاصپشداخت

 سٍصُ 03

41% 11% 10.49 

13% 13% 10.19 

11% 41% 15.09 

33% 43% 15.19 

31% 01% 15.09 

53% 03% 13.99 

51% 01% 13.39 

03% 03% 13.09 

01% 11% 13.39 

93% 13% 11.59 

91% 1% 11.49 

133% 3% 3 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cheryco.ir/


 
 

   
 

    
 

 

 از طریق تسُیالت شرکت مذیران خًدري ي  پارس مُر پسشکان وگیه رفاَی گريٌ يیژٌ گريَی فريش شرایط

 سالٍ تٍ صًرت مىعطف 5% تسُیالت 70 حذاکثر تا )تا ضماوت تاوک سامان(شرکت خًدران يفا 

 

 44604090:  فکس 021- 47651:  ،تلفه 1/27جىة کالوتری تاغ فیض پالک -ت غرب ، ماتیه اشرفی اصفُاوی ي تلًار عذلشُیذ َم دفتر مرکسی شرکت : تسرگراٌ
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 شماره: 

 تاریخ: 

 پیوست: 

 

 هاِّ  10( ضشایط فشٍش 4

 صهاى تحَیل الساط پشداخت ًحَُ هثالغ الساط تسْیالت ًشخ سَد هیضاى تسْیالت پیص پشداخت هذت الساط هذل

 CHERYتواهی هذل ّای 

 ضاهل خَدسٍّای
Chery Arrizo 5 Luxury 

 )اتَهاتیک(
Chery Arrizo 5 Excellent 

 )اتَهاتیک(
New Chery Tiggo 5 Luxury 

 )اتَهاتیک(
New Chery Tiggo 5 Excellent 

 )اتَهاتیک(

 هاِّ 10

43% 33% 10.19 

 دسصذ تا هتٌاسة الساط هثالغ

 ٍ تسْیالت هیضاى پشداخت، پیص

 اًتخاب هَسد الساط هذت دٍسُ

 ضشکت سایت تَسط هطتشی

 آدسس تِ ٍفا خَدساى

www.vafa.ir ِصَست ت Online 

 لاتل ٍ هحاسثِ لاتل ای لحظِ ٍ

 تاضذ هی سٍیت

 اسائِ تِ ًیاص الساط پشداخت جْت

        هطتشی طشف اص چکی ّیچگًَِ

صَست  تِ الساط پشداخت ٍ ذتاض ًوی

 سایت ٍب طشیك اص ٍ Online هاّیاًِ ٍ

 دستگاُ ّوچٌیي ٍ ٍفا خَدساى ضشکت

 سشاسش دس ساهاى تاًک خَدپشداص ّای

 یک تٌْا ٍ تاضذ هی پشداخت لاتل کطَس

 هطتشی اص تاصپشداخت ضواًت تاتت چک

 .گشدد هی اخز

 سٍصُ 03

41% 11% 15.09 

13% 13% 15.19 

11% 41% 15.09 

33% 43% 13.99 

31% 01% 13.39 

53% 03% 13.09 

51% 01% 13.39 

03% 03% 11.59 

01% 11% 11.49 

93% 13% 11.19 

91% 1% 14.09 

133% 3% 3 

 

 
 

 

 

 

http://www.cheryco.ir/


 
 

   
 

    
 

 

 از طریق تسُیالت شرکت مذیران خًدري ي  پارس مُر پسشکان وگیه رفاَی گريٌ يیژٌ گريَی فريش شرایط

 سالٍ تٍ صًرت مىعطف 5% تسُیالت 70 حذاکثر تا )تا ضماوت تاوک سامان(شرکت خًدران يفا 
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 شماره: 

 تاریخ: 

 پیوست: 

 : ًکات هْن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 حالت ایي اص ای ًوًَِ ػٌَاى ٍ دس تخطٌاهِ تِ تا تَجِ تِ دسخَاست هطتشی لاتل تغییش است ٍ تَدُ ٍفا خَدساى ضشکت هٌؼطف ضشایط هتؼذد حاالت اص تخطی تٌْا فَق جذاٍل-1

 تغییش لاتل دسصذ 1 فَاصل تا ٍ خَدسٍ لیوت دسصذ 133 تا 03 صا MVM تشًذ تا هحصَالت تشای هتماضی سَی اص اًتخاب لاتل پشداخت پیص کِ هؼٌی تذیي گشدد، هی اسسال ّا

 CHERY تشًذ تا هحصَالت تشای هتماضی سَی اص اًتخاب لاتل پشداخت پیص ٍ  تاضذ هی اًتخاب لاتل هاُ تا فَاصل صهاًی هاّاًِ 33 تا 0 اص ًیض الساط صهاى هذت ّوچٌیي ٍ تَدُ

 .تاضذ هی اًتخاب لاتل هاُ تا فَاصل صهاًی هاّاًِ 40 تا 0 اص ًیض الساط صهاى هذت ّوچٌیي ٍ تَدُ تغییش لاتل دسصذ 1 فَاصل تا ٍ خَدسٍ لیوت دسصذ 133 تا 43 اص

دس  3.1دس ّضاس اص سَد تسْیالت کاستِ ٍ ّوچٌیي تِ اصای کاّص ّش دسصذ هیضاى ٍام ًیض  3.1دس ضشایط هٌؼطف ضشکت خَدساى ٍفا تِ اصای ّش هاُ کاّص هذت صهاى تاصپشداخت -0

 ّضاس اص سَد تسْیالت کاستِ خَاّذ ضذ.

 تِ ًیاص الساط پشداخت ّوچٌیي جْت( لاتل پشداخت هی تاضذ، www.vafa.irتاًک ساهاى دس ٍب سایت ضشکت خَدساى ٍفا ) Onlineپیص پشداخت اٍلیِ فمط اص طشیك دسگاُ -0

 تاًک خَدپشداص ّای دستگاُ ّوچٌیي ٍ ٍفا خَدساى ضشکت سایت ٍب طشیك اص ٍ Online صَست هاّیاًِ ٍ تِ الساط پشداخت ٍ تاضذ یًو هطتشی طشف اص چکی ّیچگًَِ اسائِ

 .گشدد هی اخز هطتشی اص تاصپشداخت ضواًت تاتت چک یک تٌْا ٍ تاضذ هی پشداخت لاتل کطَس سشاسش دس ساهاى

 تاصپشداخت خَد، سسوی پشسٌل تشای ای ًاهِ طی ٍ کتثا دٍم طشف چٌاًچِ ،هذیشاى خَدسٍساصی صٌایغ ضشکت تسْیالت صا استفادُ تا ًام ثثت ضشایط اص استفادُ صَست دس-4

 غیش حمَق اص کسش گَاّی خَد ریحساتی اداسُ تَسط هتماضیاى تشای هٌظَس تذیي ّوچٌیي ٍ ًوایذ تؼْذ هتماضیاى تَسط الساط پشداخت ػذم صَست دس سا هتماضیاى الساط

 استفادُ تا ًام ثثت ضشایط اص استفادُ صَست دس ٍلیکي .ًوایذ هی الذام خَدسٍ سٌذ آصادساصی تِ ًسثت خَدسٍ تحَیل اص پس هاُ 1 خَدسٍ هذیشاى ضشکت ،ًوایذ صادس هطشٍط

 .هاًذ خَاّذ تالی سّي دس الساط هذت پایاى تا خَدسٍ سٌذ ٍفا، خَدساى ضشکت تسْیالت اص

( لاتل www.vafa.irدیگش ضشایط هَسد ًیاص ًوایٌذگاى ٍ ّوچٌیي هتماضیاى تِ ّوشاُ ساٌّوای ثثت ًام دس ٍب سایت ضشکت خَدساى ٍفا ) کلیِ ضشایط ثثت ًام، ضاهٌیي ٍ-1

 سٍیت هی تاضذ.

 تواس حاصل فشهایٌذ. 301- 00133333اى ٍفا تا ضواسُ تلفي ًوایٌذگاى هحتشم هی تَاًٌذ جْت کسة اطالػات تیطتش دس خصَظ ًحَُ ثثت ًام دس سایت ضشکت خَدس-3

http://www.cheryco.ir/
http://www.vafa.ir/
http://www.vafa.ir/

