ेस रलज

‘महंा’तफ आप या वाहन ाहकांसाठ
नावयपण
ू  वतपुरवठा योजना
•

ना वयपण
ू  वत योजना – ‘ओन नाऊ, परतफेड करा 2021म8ये’; ‘90 दवसांचा मॉरे टोरयम’;
महलांसाठ वशेष योजना;
योजना यN Oकं मतीं या 100 टQके कज आ?ण 8-वषाR
वषाRचा कजकालावधी

•

भारता या शरू को वड यो#ांसाठ वशेष योजना - डॉQटर, पो7लस दल आ?ण अयावdयक
सेवांमधील कमचार

•

उ(योगातील पहलच ऑफर - आता या ‘बीएस-7सQस’ मॉडेल या पकअप वाहनावर
‘इएमआय’ची सु वधा पव
ू 0 या ‘बीएस-फोर’ मॉडेलमाणेच

मब
ुं ई, 19 मे, 2020 : सम
ु ारे 20..7 अVज डॉलर उलाढाल या महं6ा समह
ु ाचा भाग असलेAया महं6ा
अ5ड महं6ा 7ल. कंपनीने स8या या आ>हानामक काळात आपAया :ाहकांवरल
ल बोजा कमी
कर9यासाठ व वध कार या नावीयपण
ू  आ?ण नवीन वतपरु वठा योजनांची घोषणा केल आहे .
या आकषक वत योजना :ाहकां या वैयिQतक [नवडींना वाव दे णा=या, तसेच वाहन उ(योगात
थमच सादर होणा=या आहे त. महं6ा या :ाहकांना आCथक लवCचकता 7मळावी, मान7सक शांती ाeत
>हावी आ?ण यां या सोयीनस
ु ार इि छत महं6ा वाहन घेणे शQय >हावे, यासाठ या योजना
आख9यात आAया आहे त.
या नवीन
न वत योजनां वषयी बोलताना ‘एमअँडएम 7ल.’चे ‘ऑटोमोट>ह वभागा ‘चे
चे म_
ु य कायकार
अCधकार वीजय नाकरा Dहणाले, “या
“या अनो_या वतपरु वठा योजनांची स`
ु वात महं6ाने स8या या
कठण काळात :ाहकांना पाठबळ दे 9यासाठ केल आहे . आम या :ाहकांना आCथक लवCचकता आ?ण
मान7सक शांती दान कर9यासाठ
9यासाठ, वशेषत: संकटसमयी आपणा सवाRना अतल
ु नीय सहाbय करणा=या
आम या को वड यो#ांसाठ यातील
तील येक योजनेची
ची वशेष आखणी कर9यात आल आहे . ‘महं6ा’ने
वFG व सेवा या दोह वभागांत नक
ु याच जाहर केलेAया व वध cडिजटल उपFमां या बरोबरने, या
वत योजनाह सादर झाAयाने :ाहकांना महं6ा वाहन खरे दचा व या या मालकG हQकाचा
अ वIमरणीय अनभ
ु व 7मळे ल.”

ववध वतीय सं+थां-या मा.यमातन
ू महंातफ आप या ाहकांना पढ
ु 0ल वतयोजनांच*े पाठबळ :
•

कोवड यो5.यांसाठ वशेष वतयोजना

 डॉ9टस - OFया शA
ु क 50 टQके माफ, तसेच आता खरे द करा, पैसे नंतर भरा (90
दवसांची मद
ु त)
 पो<लस - पो7लस कमचा=यांसाठ जाIत कज रQकम योजना
 पकअप वाहन मालक (अयाव?यक सेवा परु वठादार) – ‘बीएस-7सQस’ jेणीचे महं6ा पकअप
वाहन खरे द करा आ?ण ‘बीएस-फोर’ jेणी या वाहनाइतकाच इएमआय (या.
•

आता खरे द0 करा, पैसे भरा 2021 म.ये - आजच तम
ु ची एसय>ू ह kया आ?ण पढ
ु या वष0
इएमआय भरणे स`
ु करा.

•

90 दवसांची मद
ं र इएमआय भरणे
ु त - आज आपल एसय>ू ह 7मळवा आ?ण 90 दवसांनत
स`
ु करा.

•

100 ट9के ‘ऑन-रोड फंHडंग’ - ‘महं6ा एसय>ू ह’साठ यN Oकं मती या 100 टQके
कजपरु वठा

•

वशेष योजने5वारे महलांचे सबल0करण - >याजदरावर 10 ‘बे7सस पॉnoस’ची सवलत

•

‘बलन
ू ’ आKण ‘+टे प अप’ इएमआय - मा7सक पेमpoस कमी कर9यासाठ ऑफर

 पहAया 3 इएमआयची रQकम कमी भरणे
 कजा या येक वषात 3 महने 50 टQके कमी इएमआय भरणे
 कजकालावधी या अखेरस कजा या 25 टQके इतकG रQकम भरणे
 [त लाख केवळ 1,234 sपयांचा इएमआय

•

कजाचा सवाNधक मोठा कालावधी - कजाची परतफेड 8 वषाRम8ये

•

सवात कमी Oयाजदर – >याजदराची आकारणी कमीतकमी 7.75 टQQयांपासन
ू स`
ु

•

Pास-म9
ु त वतपरु वठा – कजाची मद
ु त संप9यापव
ू 0च संपण
ू  परतफेड केAयास पहAया
दवसापासन
ू च श
ू य शA
ु कआकारणी

•

‘यलो बोड फंHडंग’ - महं6ा एसय>ू ह या वIतत
ृ jेणीसाठ ‘टॅ Qसी फंcडंग’ उपलVध

सोशल मीcडयावर माहती 7मळव9यासाठ पढ
ु ल हॅशटॅ ग वापरा :
# StartSafe
#StartEasy
सोशल मीHडया हQड स :
@MahindraRise
@Mahindra_Auto

’महं’बRल
महं6ा समह
ू हा 20.7 अVज डॉलस इतकG उलाढाल असलेला अनेक कंपयांचा समह
ू आहे . हा समह
ू
लोकांना नवीन सम#
ू स’ दे ऊन :ामीण भागात सम#
ृ ’मोwब7लट सोAयश
ृ ी आण9यास तसेच शहर
नागरकांचे राहणीमान वाढ व9यास मदत करतो. नवीन >यवसायांचे >यवIथापन आ?ण समाजोपयोगी
कायxह हा समह
ू करत असतो. भारतात यु ट7लट वाहनांचे उपादन, माहती तंyzान, आCथक सेवा
आ?ण पयटन Iथळां या Nेyातील उ(योग यांम8ये या समह
ु ाचे नाव अ:भागी आहे. महं6 ह
जगातील सवात मोठ {ॅ Qटर कंपनी आहे . या समह
ु ा या अय >यवसायांम8ये कृषी >यवसाय,
एअरोIपेस, >यावसा[यक वाहने, सo
ु या भागांचे उपादन, संरNण, लॉिजिIटQस, रअल इIटे ट, अपारं पारक
उजा, Iपीडबोoस ् आ?ण पोलाद या उ(योगांचा समावेश आहे . भारतातच म_
ु यालय असलेला महं6
उ(योग समह
ू 100 दे शांम8ये 2,40,000 पेNा अCधक लोकांना रोजगार दे तो.
Www.mahindra.com ह वेबसाईट, तसेच o वटर, फेसबक
ु @MahindraRise यांवर ’महं6’ब~ल अCधक
जाणन
ू kया.
मीHडया संपक
मोहन नायर
उपा8यN (कDय[ु नकेशस)
महं6ा अ5ड महं6 7ल.
दरू 8वनी – + 91 9004012237
इमेल - nair.mohan@mahindra.com

