
︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ ﹜﹫︧️ ﹇﹫﹞️ ﹁︣وش ﹝︪︀ر﹋︐﹩ ︠﹢درو﹨︀ی ﹝﹫︐︧﹢︋﹫︪﹩، ︫︣﹋️ آر﹟ ﹝﹢︑﹢ر از ︑︀ر ١٣٩٤/٠٨/٢٧ ︋︀  ︶﹀﹅ ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︑︽﹫﹫︣ در ︫︣ا︳ ا︻﹑﹝﹩ در ز﹝︀ن ︑﹢﹏ ︋︣ای ︫︣﹋️ ︋﹥ ︫︣ح ذ﹏ ا︻﹑م ﹝﹩ ﹎︣دد.

لیست قیمت فروش مشارکتى محصوالت شرکت آرین موتور

مدلنام خودرو

2016

2015

2015

2015

2016

2،010،000،000

1،898،000،000

1،649،000،000

1،456،000،000

708،000،000

500،000،000

600،000،000

450،000،000

400،000،000

150،000،000

700،000،000

600،000،000

450،000،000

400،000،000

150،000،000

قیمت خودرو 
با احتساب مالیات بر ارزش

 افزوده سال 1394

پیش پرداخت

در زمان ثبت نام

پیش پرداخت دوم

چک به تاریخ 30روز بعد

موعد تحویل 60 روز کارى

Outlander

Outlander

ASX Type 4

ASX Type 2

Mirage

28%

24%18%

26%

400،000،000

400،000،000

300،000،000

200،000،000

100،000،000

400،000،000

400،000،000

300،000،000

300،000،000

100،000،000

پیش پرداخت

در زمان ثبت نام

پیش پرداخت دوم

چک به تاریخ 30روز بعد

400،000،000

400،000،000

300،000،000

300،000،000

100،000،000

پیش پرداخت سوم

چک به تاریخ 60روز بعد
سود 

مشارکت
سود

 انصراف

موعد تحویل اسفند ماه 1394

سود 
مشارکت

سود
 انصراف

28 %26 %

400،000،000

-

300،000،000

200،000،000

100،000،000

400،000،000

-

300،000،000

300،000،000

100،000،000

400،000،000

-

300،000،000

300،000،000

100،000،000

پیش پرداخت

در زمان ثبت نام

پیش پرداخت دوم

چک به تاریخ 60روز بعد

پیش پرداخت سوم

چک به تاریخ 90روز بعد

موعد تحویل 120 روز کارى

30%

30%

28 %

22 %

سود 
مشارکت

سود
 انصراف

 ً︀ ︭︫ ︡ار︣︠ و ︡︀ره ﹎︢اری (﹁﹫︩ ١٠ در︮︡) از ﹝︊﹙︼ ﹝︀︋﹥ ا﹜︐﹀︀وت ﹋︧︣︠﹢ا﹨︡ ﹎︣د﹝︫ ﹤﹠︤﹨ -٣ .︫︡︀︋ ﹩﹞ ️﹋︫︣ ︡ه︺︋ ︨︀ل اول ︒﹛︀︔ ︬︫ ﹤﹝﹫︋ -٢ .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︧︀ب﹛رت ︻﹙﹩ ا﹢︮ ﹤︋ (٦٠روزه ﹏﹢︑ او︑﹙﹠︡ر٢٠١٦ ︤︗ ﹤︋) ︀︐﹝﹫﹇ ﹤﹫﹚﹋ -︀ت: ١﹊﹡
 ﹅ -٤ (︣ی در ﹝︣﹋︤ ︫﹞︀ره ﹎︢اری ﹨︣ ا︨︐︀ن ︎︣دا︠️ ﹎︣دد︐︪﹞ ︳︨﹢︑ ️︧︀︋ ﹩﹞ ︣ان و ا﹜︊︣ز، ﹝︊﹙︼ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︻﹢ارض و ﹝︀﹜﹫︀ت ︫﹞︀ره ﹎︢اری از ﹝︊﹙︼ ︠﹢درو ﹋︧︣ ︫︡ه و︑ ︀ن، ︾﹫︣ از ا︨︐︀ن︐︨︫︣ ︀ن︣︐︪﹞ ️︗) ︫︡︀︋ ﹩﹞ ︀ره ﹎︢اری﹝︫ ﹏﹞ در ︼﹚︊﹞ ﹟︎︣دا︠️ ا ﹤︋ ︡︺︐﹞
ا﹜︤﹞﹥ ︻︀﹝﹙﹫️ ﹝︖︀ز ︑﹢︨︳ ︫︣﹋️ ︑︀﹝﹫﹟ و ︎︣دا︠️ ﹝﹩ ﹎︣دد. ︋﹠︀︋︣ا﹟ ︎︣دا︠️ ﹨︣﹎﹢﹡﹥ و︗︑ ﹩️ ﹨︣︻﹠﹢ان ︑﹢︨︳ ﹝︐﹆︀︲﹩ ︋﹥ ︻︀﹝﹙﹫️ ︋︣︠﹑ف ﹝﹆︣رات ︫︣﹋️ ︋﹢ده و ︾﹫︣﹝︖︀ز ﹝﹩ ︋︀︫︡. ٥- ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︣︠︡ ︠﹢درو ﹝﹊﹙︿ ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡ ﹋﹙﹫﹥ و︗﹢﹨︀ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹇﹫﹞️ ︠﹢دروی 
﹝﹢رد در︠﹢ا︨️ را ﹁﹆︳ ︋﹥ ﹡︀م و ︋﹥ ︧︀ب ︋︀﹡﹊﹩ ︫︣﹋️ آر﹟ ﹝﹢︑﹢ر ︑︀د﹥ و وار︤ ﹡﹞︀﹠︡، در ︮﹢رت ︻︡م ر︻︀️ ﹝﹢رد ﹁﹢ق ︫︣﹋️ آر﹟ ﹝﹢︑﹢ر ﹨﹫︘ ﹎﹢﹡﹥ ﹝︧﹢﹜﹫️ و ︑︺︡ی در ﹇︊︀ل ﹝︐﹆︀︲﹩ ﹡﹢ا﹨︡ دا︫️. (︫﹞︀ره ︧︀ب ︋︀﹡﹉ ﹝﹙️: ٥٠٠٦٨٤٦٢٤٨ ︫︺︊﹥ ﹋﹠︡وان ا﹡﹆﹑ب ︫﹞︀ره 

︧︀ب ︋︀﹡﹉ ﹝﹙﹩: ٠١٠٩٦٢٦٥٧٥٠٠٨ ︫︺︊﹥ آزادی)
شهر
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
ارومیه
اصفهان

نمایندگى
اکبر محسنیان

شکارى
سید مجید حسینى

محسن رستمى انگاس
سیاوش جعفریان (پرشین پارس)

اتوپیشتاز (میرداماد)
کالسکه طالیى

روح اله غالمزاده
حافظ قطعات

تلفن
٢٢٥٧٨٣٢٩
77558155
77199888
22137863
44095313

87160
66591509
32377788
33868900

-91

شهر
اصفهان

بابل
تبریز
تبریز
رشت

شاهرود
شیراز
شیراز

قم

نمایندگى
الماس جاوید پارس

حسن کمالى جو
تالش خودرو ایرانیان (منیف)

احسان دسترنج آزادى
فن آوران صنعت خودرو (محمودى)

میرهاشمى
وسام موتور (والى پور)

حمیدرضا جامعى
پورات

تلفن
37735900
32257011
33868686
33321141
33593888
32237779
38320083
37310381
36617006

-2

-3
-2

شهر
کرج

کرمان
کرمان

کرمانشاه
نوشهر

یزد

نمایندگى
احمد ناصر ترابى
محتشم ماهانى

استیالیى
توتونچى
کادوس

محمدرضا عبدالرضازاده

تلفن
34554891
32822697
32449737
37229993
33270001
33824342-4

نمایشگاه مرکزى شهرك غرب: تهران، شهرك غرب، 
خیابان دادمان، روبروى بیمارستان آتیه. 

کدپستـى 1468913711 فکـس: 88561683
 تلـفن:  88581612 ، 88581650  

w w w . a r i a n - m o t o r . c o m

﹡﹞︀︪﹍︀ه ﹝︣﹋︤ی و﹜﹫︺︭︣: ︑︣ان، ︠﹫︀︋︀ن و﹜﹫︺︭︣، ︋︀﹐︑︣ 
از ︨﹥ راه ︋︪︐﹩، ︎﹑ک ٢١١١ .

 ︑﹙ـ﹀﹟: ٨٨٧٠٧٦٠٨ - ٨٨٧٠٧٥٧٠
 

از ︋︤ر﹎︣اه آزاد﹎︀ن  ٨ ︗︀ده ﹝︭﹢ص ﹋︣ج، ︋︺︡  د﹁︐︣ ﹝︣﹋︤ی: ︑︣ان، ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ 
 ١٣٨٩٧٩٨٧١١ ︑﹙﹀﹟: ٤٧٢٩٣٠٠٠ ﹁﹊︦: ٤٧٢٩٣١١٢ ﹩︐︧︎︡﹋

︋﹥ ︫﹊︀︀ت: ٤٧٢٩٣٣٣٣ ر︨﹫︡﹎﹩ 

شرایط فروش

شماره: 9408/06/0014

(پنج نفره)



︀ً ﹝︐︺︡ ︋﹥ ︎︣دا︠️ ا﹟ ﹝︊﹙︼ در ﹝﹏ ︫﹞︀ره ﹎︢اری ﹝﹩ ︋︀︫︡ (︗︣︐︪﹞ ️︀ن ︫︨︣︐︀ن، ︾﹫︣ از ا︨︐︀ن ︑︣ان و ا﹜︊︣ز، ﹝︊﹙︼  ︭︫ ︡ار︣︠ ︡ه ا︨️ و︀ره ﹎︢اری (﹁﹫︩ ١٠ در︮︡) از ﹝︊﹙︼ ﹋﹏ ﹋︧︣ ﹎︣د﹝︫ ﹤﹠︤﹨ -٢ .︫︡︀︋ ﹩﹞ ️﹋︫︣ ︡ه︺︋ ︨︀ل اول ︒﹛︀︔ ︬︫ ﹤﹝﹫︋ -︀ت: ١﹊﹡
﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︻﹢ارض و ﹝︀﹜﹫︀ت ︫﹞︀ره ﹎︢اری از ﹝︊﹙︼ ︠﹢درو ﹋︧︣ ︫︡ه و ﹝﹩ ︀︋︧️ ︑﹢︨︳ ﹝︪︐︣ی در ﹝︣﹋︤ ︫﹞︀ره ﹎︢اری ﹨︣ ا︨︐︀ن ︎︣دا︠️ ﹎︣دد) ٣-در ︫︣ا︳ ﹁︣وش ا︻︐︊︀ری ا︻︴︀ی ︑︧﹫﹑ت ﹝﹠﹢ط ︋﹥ ا︣از ︫︣ا︧︑ ︳﹫﹑ت و ︑︀﹫︡ ︫︣﹋️ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ٤- در ︫︣ا︳ ﹁︣وش ا︻︐︊︀ری 
︨﹠︡ ︠﹢درو ︑︀ ︀︎︀ن ا﹇︧︀ط در ر﹨﹟ ︫︣﹋️ آر﹟ ﹝﹢︑﹢ر ﹝﹩ ︋︀︫︡. ٥- ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ︻︀﹝﹙﹫️ ﹝︖︀ز ︑﹢︨︳ ︫︣﹋️ ︑︀﹝﹫﹟ و ︎︣دا︠️ ﹝﹩ ﹎︣دد. ︋﹠︀︋︣ا﹟ ︎︣دا︠️ ﹨︣﹎﹢﹡﹥ و︗︑ ﹩️ ﹨︣︻﹠﹢ان ︑﹢︨︳ ﹝︐﹆︀︲﹩ ︋﹥ ︻︀﹝﹙﹫️ ︋︣︠﹑ف ﹝﹆︣رات ︫︣﹋️ ︋﹢ده و ︾﹫︣﹝︖︀ز ﹝﹩ ︋︀︫︡. ٦- ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن 
︣︠︡ ︠﹢درو ﹝﹊﹙︿ ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡ ﹋﹙﹫﹥ و︗﹢﹨︀ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹇﹫﹞️ ︠﹢دروی ﹝﹢رد در︠﹢ا︨️ را ﹁﹆︳ ︋﹥ ﹡︀م و ︋﹥ ︧︀ب ︋︀﹡﹊﹩ ︫︣﹋️ آر﹟ ﹝﹢︑﹢ر ︑︀د﹥ و وار︤ ﹡﹞︀﹠︡، در ︮﹢رت ︻︡م ر︻︀️ ﹝﹢رد ﹁﹢ق ︫︣﹋️ آر﹟ ﹝﹢︑﹢ر ﹨﹫︘ ﹎﹢﹡﹥ ﹝︧﹢﹜﹫️ و ︑︺︡ی در ﹇︊︀ل ﹝︐﹆︀︲﹩ ﹡﹢ا﹨︡ دا︫️. 
(︫﹞︀ره ︧︀ب ︋︀﹡﹉ ﹝﹙️: ٥٠٠٦٨٤٦٢٤٨ ︫︺︊﹥ ﹋﹠︡وان ا﹡﹆﹑ب، ︫﹞︀ره ︧︀ب ︋︀﹡﹉ ﹝﹙﹩: ٠١٠٩٦٢٦٥٧٥٠٠٨ ︫︺︊﹥ آزادی). ٧- در ︫︣ا︳ ﹁︣وش ا︻︐︊︀ری ︑︀ر او﹜﹫﹟ ﹉ ا﹇︧︀ط ﹝︪︐︣ی ٣٠ روز ︎︦ از ︑︀ر︑ ﹞﹫﹠﹩ ︑﹢﹏ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ا﹜︊︐﹥ ا﹝﹊︀ن ︎︣دا︠️ ﹉ ﹨︀ی 
ا﹇︧︀︵﹩ ︋︭﹢رت دو ﹝︀ه ﹉ ︋︀ر ﹝︪︣وط ︋﹥ ︑︀ر او﹜﹫﹟ ﹉ دو ﹝︀﹨﹥ ٣٠روز ︋︺︡ از ︑︀ر︑ ﹞﹫﹠﹩ ︑﹢﹏ ﹝﹫︧︣ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ٨- در ︫︣ا︳ ﹁︣وش ا︻︐︊︀ری ﹝︊﹙︼ ︋﹫﹞﹥ ︋︡﹡﹥ ︨︀ل اول و ︋﹫﹞﹥ ︋︡﹡﹥ ﹨︀ی ︫︣ا︳ ﹁︣وش ١٨﹝︀﹨﹥ ︋﹥ ︎﹫︩ ︎︣دا︠️ ﹁﹢ق ا︲︀﹁﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ︋﹫﹞﹥ ︋︡﹡﹥ ︨︀ل 

دوم (در ︮﹢رت ︑︺﹙﹅) ︵﹩ ﹉ ﹁﹆︣ه  ﹉﹊︧︀﹜﹥ در︀﹁️ ﹝﹩ ﹎︣دد. در ︫︣ا︳ ﹁︣وش ا﹇︧︀︵﹩ او︑﹙﹠︡ر ٢٠١٦- ١٢ ﹝︀﹨﹥ ٥٠ در︮︡ ﹝︊﹙︼ ︋﹫﹞﹥ ︋︡﹡﹥ ︋︺﹠﹢ان ︑﹀﹫︿ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ا︨️.
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﹡﹞︀︪﹍︀ه ﹝︣﹋︤ی و﹜﹫︺︭︣: ︑︣ان، ︠﹫︀︋︀ن و﹜﹫︺︭︣، ︋︀﹐︑︣ 
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 ︑﹙ـ﹀﹟: ٨٨٧٠٧٦٠٨ - ٨٨٧٠٧٥٧٠
 

از ︋︤ر﹎︣اه آزاد﹎︀ن  ٨ ︗︀ده ﹝︭﹢ص ﹋︣ج، ︋︺︡  د﹁︐︣ ﹝︣﹋︤ی: ︑︣ان، ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ 
 ١٣٨٩٧٩٨٧١١ ︑﹙﹀﹟: ٤٧٢٩٣٠٠٠ ﹁﹊︦: ٤٧٢٩٣١١٢ ﹩︐︧︎︡﹋

︋﹥ ︫﹊︀︀ت: ٤٧٢٩٣٣٣٣ ر︨﹫︡﹎﹩ 

لیست قیمت فروش نقدى / اعتبارى محصوالت شرکت آرین موتور

︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ ﹜﹫︧️ ﹇﹫﹞️ ﹁︣وش ﹡﹆︡ی / ا︻︐︊︀ری ︠﹢درو﹨︀ی ﹝﹫︐︧﹢︋﹫︪﹩، ︫︣﹋️ آر﹟ ﹝﹢︑﹢ر از ︑︀ر ١٣٩٤/٠٨/٢٧ ︋︀  ︶﹀﹅ ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︑︽﹫﹫︣ در ︫︣ا︳ ا︻﹑﹝﹩ در ز﹝︀ن ︑﹢﹏ ︋︣ای ︫︣﹋️ ︋﹥ ︫︣ح ذ﹏ ا︻﹑م ﹝﹩ ﹎︣دد.

مدلنام خودرو

2016

2015

2015

2015

2015

2016

(پنج نفره)

(هفت نفره)

2،010،000،000

1،920،000،000

1،898،000،000

1،649،000،000

1،456،000،000

708،000،000

1،934،000،000

1،846،000،000

1،824،000،000

1،586،000،000

1،393،000،000

678،000،000

قیمت خودرو
با احتساب مالیات بر ارزش

 افزوده و هزینه شماره گذارى
 و فیش 10درصد

با احتساب مالیات بر ارزش
 افزوده و کسر هزینه شماره 

گذارى و فیش 10درصد

مدت اقساط
(ماه)

مبلغ اقساط
پیش پرداخت 

توسط مشترى در زمان ثبت نام
پیش پرداخت دوم

(30روزه در زمان ثبت نام)

 فـروش اعتبـارى (قیمت قطعى)مبلغ قابل پرداخت

Outlander

Outlander

Outlander

ASX Type 4

ASX Type 2

Mirage

76،000،000

74،000،000

74،000،000

63،000،000

63،000،000

30،000،000

30 1،000،000،000934،000،000

-- -

-----

-- -

بابت 10درصد
شماره گذارى 

مبلغ قابل پرداخت

1،020،000،000

948،000،000

986،000،000

993،400،000

354،000،000

24

24

12

12

18

30

60

30

30

30

34،416،000

36،500،000

50،000،000

33،300،000

18،000،000

مبلغ پرداختى نقدى در 
زمان ثبت نام

موعد تحویل
(روز کارى)

موعد تحویل
(روز کارى)

مانده قابل پرداخت
مدت اقساط

مبلغ اقساط(ماه)

فروش نقدى / اعتبارى بدون کارمزد(قیمت قطعى)

750،000،000643،000،000

950،000،000874،000،000

850،000،000736،000،000

1،000،000،000846،000،000

400،000،000278،000،000

500,000,000

674,800,000

680,000,000

18

24

47،500،000

39،000،000

52،000،000

43،000،000

18

24

770,400,000

776,000,000

429,000,000

-

-

-

-

45

-

30

30

-

12
18
24

97,000,000
69,020,000
55,200,000


