غرايط فرٗظ ٗيژٓ

اّ٘اع خ٘درٕٗاي جديد برىياّص  ٗ H300مراش ٍ٘ت٘ر

1650 cc

باضالً
ضشايط فشٍش فَسي ٍ پيص فشٍش اًَاع تشلياًس  ٍ H300كشاس هَتَس  1650سي سي اص ساعت  10صثح سٍص يكطٌثِ هَسخ  96/11/15تا تكويل ظشفيت تِ ضشح ريل اعالم
هي گشدد:
اىف)

اّ٘اع برىياّص  1650 ccبٔ مهرآ بطتٔ خدٍت رايگاُ

فرٗظ ف٘ري ّقدي

كليِ هثالغ تِ سيال هي تاضذ
ّ٘ع خ٘درٗ

برىياّص H330

قيَت فامت٘ر خ٘درٗ

اتٍ٘اتيل ( )ATموتور  1650با

ٍ٘ىيت ٍديا ترمي ٍػني

برىياّص H330

گريبنص ٍعَ٘يل

( )MTموتور  1650ترمي

ٍػني

برىياّص H320

اتٍ٘اتيل ( )ATموتور 1650

ٍ٘ىيت

ٍديا ترمي ٍػني
برىياّص  CROSSگريبنص اتٍ٘اتيل موتور  1650ترمي
ٍػني

ت٘ضيحات

زٍاُ حت٘يو

مشارٓ اطالعئ

607/000/000
501/000/000
582/000/000
619/000/000

بطتٔ خدٍت
ضٔ ضتارٓ
رايگاُ

 20سٍصُ

28630083

ويژگي خودروي برليانس با موتور :1650
افضايص گطتاٍس ٍ قذست ٍ تَاى هَتَس

همزمان فروش اينترنتي خودروهاي جدول باال نيز فعال است.

هصشف سَخت كوتش
اًطثاق تا استاًذاسدّاي آاليٌذگي يَسٍ5
افضايص ضتاب خَدسٍ تِ هيضاى 15دسصذ
تْثَد قاتليت خَدسٍ تشاي هسيشّاي ضية داس
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غرايط فرٗظ ٗيژٓ

اّ٘اع خ٘درٕٗاي جديد برىياّص  ٗ H300مراش ٍ٘ت٘ر

ت٘جٔ :
برىياّص  CROSSبا ٍ٘ت٘ر  1650 ccداراي مرٗز مْرته ٗ
ٗ ترمي ٍػني آُ با دٗخت قرٍس ٍيباغد .

1650 cc

پاٗر ضاّرٗف ب٘دٓ

بطتٔ خدٍت ضٔ ضتارٓ رايگاُ غاٍو :
بئَ بدّٔ عادي ينطاىٔ
اٍداد پػتيباُ  2ضاىٔ

تنَيو ضرٗيص اٗىئ ٍ 6إٔ (تع٘يض رٗغِ ٗ فييرت رٗغِ ٗ اجرهتاي تع٘يض ٗ بازديدٕاي ٍرب٘طٔ)
ضرٗيص ٕ 10سار مييٍ٘رت ٍ 24إٔ (تع٘يض رٗغِ ٗ فييرت رٗغِ ٗ فييرت ٕ٘ا ٗ اجرهتاي تع٘يض ٗ بازديدٕاي ٍرب٘طٔ)
ضرٗيص ٕ 20سار مييٍ٘رت ٍ 24إٔ (تع٘يض رٗغِ ٗ فييرت رٗغِ ٗ فييرت ٕ٘ا ٗ فييرت بْسيِ ٗ اجرهتاي تع٘يض ٗ بازديدٕاي ٍرب٘طٔ)

ب) پيع فرٗظ عادي (ّقدي) با بئَ بدّٔ رايگاُ
كليِ هثالغ تِ سيال هي تاضذ
زٍاُ

حت٘يو

ّ٘ع خ٘درٗ

برىياّص H320
ٍػني

گريبنص ٍعَ٘يل ( )MTموتور  1650ترمي

برىياّص H320

اتٍ٘اتيل ( )ATموتور 1650

با ٍ٘ىيت ٍديا ترمي ٍػني برىياّص H330
ٍعَ٘يل

گريبنص

اتٍ٘اتيل ( )ATموتور 1650

فشٍسديي ٍ
اسديثْطت97

( )MTموتور  1650ترمي ٍػني

برىياّص H330

ٍبيغ پيع
پرداخت

ض٘د
ٍػارك
ت

ض٘د
اّصرا
ف

ت٘ضيحات

مشارٓ اطالعئ

با ٍ٘ىيت

(تِ اًتخاب هطتشي)

200/000/000

%18

%15

قيوت سٍص

21630072

ٍديا ترمي ٍػني
برىياّص  CROSSگريبنص اتٍ٘اتيل موتور 1650

ترمي

ٍػني
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اّ٘اع خ٘درٕٗاي جديد برىياّص  ٗ H300مراش ٍ٘ت٘ر

غرايط فرٗظ ٗيژٓ

1650 cc

ج) پيع فرٗظ اعتباري اّ٘اع برىياّص 1650 cc
كليِ هثالغ تِ سيال هي تاضذ
ٍبيغ پيع
پرداخت

ّ٘ع خ٘درٗ
برىياّص  H320گريبنص ٍعَ٘يل
ترمي ٍػني

موتور 1650

برىياّص H320

( )MTموتور 1650

( 150/000/000صشفاً يكسالِ)

200/000/000

اتٍ٘اتيل ()AT

250/000/000

با ٍ٘ىيت ٍديا ترمي ٍػني

برىياّص  H330گريبنص ٍعَ٘يل

حدامثر تطٖيالت

22630139

(تِ اًتخاب هطتشي)

( )MTموتور 1650

ترمي ٍػني

220/000/000
برىياّص  H330اتٍ٘اتيل ( )ATموتور 1650

زٍاُ

با

اسديثْطت97
( 150/000/000صشفاً يكسالِ)

200/000/000

ٍ٘ىيت ٍديا ترمي ٍػني

فشٍسديي ٍ
(تِ اًتخاب هطتشي)

250/000/000

برىياّص  CROSSگريبنص اتٍ٘اتيل موتور 1650

حت٘يو

ض٘د
ٍػارمت

ض٘د
اّصراف

مشارٓ اطالعئ

ترمي

%18

%15

22630140

300/000/000

ٍػني

(تِ اًتخاب هطتشي)

*سٍضْاي پيص فشٍش تا قيوت سٍص هي تاضٌذ ٍ هاتقي قيوت خَدسٍ تشاساس قيوت صهاى تحَيل هحاسثِ ٍ اخز هي گشدد.
همزمان فروش اينترنتي خودروهاي جداول باال نيز فعال است.
تطٖيالت :
غرايط ّ،رخ ٗ حن٘ٓ پرداخت
ٍباىغ بٔ رياه ٍيباغد

حدامثر تطٖيالت

( 150/000/000صشفاً يكسالِ)

200/000/000
250/000/000

زٍاُ
بازپرداخت

بازپرداخت

ّرخ
تطٖيالت

 12ماهه

 3چك 4ماهه

%16

 18ماهه

 3چك  6ماهه

%19

 24ماهه

 6چك 4ماهه

%21

 36ماهه

 9چك 4ماهه

%23

300/000/000
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غرايط فرٗظ ٗيژٓ

اّ٘اع خ٘درٕٗاي جديد برىياّص  ٗ H300مراش ٍ٘ت٘ر

1650 cc

ّنات ٌٍٖ خبػْأٍ:

-1هطتشياى هحتشم دس اًتخاب سًگ ثثت ًاهي دقت ًوايٌذ ،اهكاى تغييش سًگ هيسش ًوي تاضذ.
-2كليِ سٍضْاي پيص فشٍش داساي اهكاى خشيذ اًصشافي هي تاضٌذ.
-3هْلت ٍاسيضٍجِ  48ساعت هيثاضذ.
-4تواهي سٍضْاي پيص فشٍش تا قيوت سٍص هي تاضٌذ ٍ هاتقي قيوت خَدسٍ تشاساس قيوت صهاى تحَيل هحاسثِ ٍ اخز هي گشدد.
 -5دس پيص فشٍضْاي اعتثاسي دس صهاى صذٍس دعَتٌاهِ كليِ هطتشياى اعتثاسسٌجي خَاٌّذ ضذ ٍ دس صَست عذم تاييذ ،اص اعطاي تسْيالت تِ هتقاضي خَدداسي
خَاّذضذ ٍ هطتشي هحتشم هي تايست ًسثت تِ تكويل هاتِ التفاٍت تِ صَست ًقذي اقذام ًوايذ.
-6هذل ،تيپ ،آپطي ،سًگ ٍ تشين داخلي خَدسٍّا صهاى اسسال دعَتٌاهِ هطخص هي گشدد .
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