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અને આવયક સેવા દાતાઓની િવ ૃત રજ માટ િવશેષ િધરાણ યોજનાઓ
•

િવિવધ 2к3к  к4 "* 5. 77,899* #ુધીની છે અને તમામ વાહનો પર િવશેષ િધરાણ યોજનાઓ છે
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િતબ9તા :ય;ત કર< છે . આ માટ કંપનીએ કોિવડ કરટકસ અને આવયક સેવા દાતાઓને к; ,; &
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આ રોગચાળા દરિમયાન મોખર રહલા કોિવડ કરટકસ માટ ફાઇનાસ યોજનાઓ િવશે   F-  ; "  
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кએ કCું હુ ં ક, “Dુ િનયામાં અય કોઈ પણ જFયાની મ ભારતના મોખરાના અને આવયક સેવા

દાતાઓએ તેમના HેIોમાં શંસનીય કામગીર< કર< છે અને આ પડકારજનક સમયગાળા દરિમયાન સલામતી Jળવવા સતત
કામ કKુL છે . અમે આ કટમાઇઝ ફાઇનાસ ક<Nસ ઓફર કર<ને અમાર< ર<તે તેમનો આભાર માનીOુ,ં  તેમની મ/હ0ાના વાહનના
મા5લક બનવાની /Pયાને સરળ બનાવશે.”
Qી નાકરાએ વRુમાં ઉમેKL ુ હુ ં ક, “અમને મોખર રહલા તમામ કરટકસ અને હSથકર/ફામા ટાફ, પોલીસ કમચાર<ઓ, મી/ડયા,
સરકાર< કમચાર<ઓ અને મે/ડિસન/વેVટબલ/િમSક સWલાયસ વા આવયક સેવા દાતાઓને િવશેષ ઓફરો કરવાની Xુશી છે .”
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I . મ/હ0ા િવિવધ ફાઇનાસ ક<Nસ ઓફર કરવા િવિવધ નાણાક<ય

સંથાઓ સાથે કામ કર<ને કોિવડ કરટકસને સHમ બનાવે છે **. એમાંથી થોડ< નીચે Yુજબ છે :
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*Discount benefit mentioned as per XUV300 W8 Petrol variant including exchange benefit. Discounts will vary as per the product and variant. For
more info visit our website / contact nearest dealer.
**Finance schemes are from respective providers. T&C apply

આ યોજનાઓ િવિવધ નાણાક<ય સંથાઓ Zારા ઓફર થાય છે અને [ાહકો આ િવિશ\ટ ઓફરોનો લાભ લેવા નVકના /ડલરનો
સંપક કર< શકશે.
મહરબાની કર<ને સોિશયલ મી/ડયા અપડટ માટ નીચેના હશટFસ/હડSસનો ઉપયોગ કરોઃ

#Mahindra4CovidCaretakers
@MahindraRise
@Mahindra_Auto
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20.7 અબજ ડોલર^ુ ં મ/હ0ા 1 ૂપ િવિવધ કંપનીઓ^ુ ં _ૂથ છે ,  લોકોને નવીન મોબા5લટ< સોSKુશસ મારફતે સHમ બનાવે છે ,
[ામીણ િવતારોમાં સY ૃ`9 લાવે છે , શહર< Vવનની aુણવbા વધાર છે , નવા :યવસાયોને પોષણ આપે છે અને િવિવધ સYુદાયોને
ોcસાહન આપે છે . તે ભારતમાં Kુ/ટ5લટ< :હ<કSસ, ઇફોમdશન ટકનોલોV, નાણાક<ય સેવાઓ અને વેકશન ઑનરિશપમાં ટોચ^ુ ં થાન
ધરાવે છે તથા િવfમાં વોSKુમની 0g\ટએ h;ટરની સૌથી મોટ< કંપની છે . આ એ[ી5બઝનેસ, એરોપેસ, કમિશjયલ g:હકSસ, કNપોનેટ,
/ડફસ, લોkજgટ;સ, /રયલ એટટ, /રK ૂએબલ એનજl, પીડબોmસ અને ટ<લ સ/હત િવિવધ :યવસાયોમાં મજn ૂત હાજર< ધરાવે
છે . ભારતમાં હડ;વાટ ર ધરાવુ ં મ/હ0ા 1 ૂપ 100 દશોમાં 240,000થી વધાર લોકોને રોજગાર< આપી છે .
વધાર Jણકાર< મેળવવા માટ વેબસાઇટ _ુ ઓઃ www.mahindra.com / Twitter and Facebook: @MahindraRise
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*Discount benefit mentioned as per XUV300 W8 Petrol variant including exchange benefit. Discounts will vary as per the product and variant. For
more info visit our website / contact nearest dealer.
**Finance schemes are from respective providers. T&C apply

