
 راهنمای خودرو

شرکت مونتاژ کننده از معرفی و عرضه نمونه فیس   چری فالوین( MVM 315 )تنها دو سال پس از عرضه
لیفت شده این خودرو در بازار کشورمان خبر می دهد.بر اساس گفته مدیران شرکت، این محصول به غیر از 

ه از اطالعات فنی این طراحی متفاوت و بهبود یافته نمای جلو و چراغ های خطر عقب بهره می برد.آنطور ک
مدل در سایت های روس زبان مشخص است.تفاوتی از نظر قوای حرکتی بین نمونه فیس لیفت شده و 

اسب بخار قدرت و  115لیتری چهار سیلندر با  1.5نمونه اولیه دیده نمی شود و همچنان همان پیشرانه 
بود.گفتنی است که زمان عرضه اولیه نیوتن متر گشتاور نیرو بخش این محصول به ظاهر تازه خواهد  140

باز می گردد اما همانطور که در تصاویر پیوست  2012مدل فیس لیفت شده در برخی کشورها به سال 
مشخص است،طراحی دماغه خودرو و داشبورد بسیار بهبود یافته و همین تغییر هوشمندانه نیز به شرط 

این چینی شناخته شده در بازار کشورمان قیمت گذاری مناسب می تواند تضمین کننده فروش خوب 
جدید ، پس از برگزاری مراسم رونمایی  MVM 315 باشد.اطالعات فنی دقیق تر و جزییات بیشتر مربوط به

 .اعالم خواهد شد

شرکت مونتاژ کننده از معرفی و عرضه نمونه فیس   چری فالوین( MVM 315 )تنها دو سال پس از عرضه
ر بازار کشورمان خبر می دهد.بر اساس گفته مدیران شرکت، این محصول به غیر از لیفت شده این خودرو د

طراحی متفاوت و بهبود یافته نمای جلو و چراغ های خطر عقب بهره می برد.آنطور که از اطالعات فنی این 
مدل در سایت های روس زبان مشخص است.تفاوتی از نظر قوای حرکتی بین نمونه فیس لیفت شده و 

اسب بخار قدرت و  115لیتری چهار سیلندر با  1.5ه اولیه دیده نمی شود و همچنان همان پیشرانه نمون
نیوتن متر گشتاور نیرو بخش این محصول به ظاهر تازه خواهد بود.گفتنی است که زمان عرضه اولیه  140

اویر پیوست باز می گردد اما همانطور که در تص 2012مدل فیس لیفت شده در برخی کشورها به سال 
مشخص است،طراحی دماغه خودرو و داشبورد بسیار بهبود یافته و همین تغییر هوشمندانه نیز به شرط 

قیمت گذاری مناسب می تواند تضمین کننده فروش خوب این چینی شناخته شده در بازار کشورمان 
گزاری مراسم رونمایی جدید ، پس از بر  MVM 315 باشد.اطالعات فنی دقیق تر و جزییات بیشتر مربوط به

 .اعالم خواهد شد


