
 
 

 
 
 

 سهامی عام) سایپا(شرکت ایرانی تولید اتومبیل   
 معاونت بازاریابی و فروش

 096550: تلفن
www.saipagroup.ir 

 

  پارس خودرو محصوالتش اينترنتي فروپيش شرايط 

 
  

   :می گردد به شرح ذیل اعالم تکمیل ظرفیت تا  ٠۴/٠٢/٩۶مورخ  11 از ساعت   پارس خودرو محصوالتاینترنتی  شرایط فروشاحتراماً،      
 

                   .کلیه مبالغ به ریال می باشد                                                                                                                                                                                                                                    ٩٠پيش فروش تك وديعه اي  تندر 

 کلیه مبالغ به ریال می باشد                                                                                                                                                پيش فروش تك وديعه اي  پارس تندر                                                                                    

 کلیه مبالغ به ریال می باشد                                                                                                                                                          پيش فروش تك وديعه اي ساندرو                                                                                    

 
 
 
 

 زمان صدور دعوتنامه توضيحات سود انصراف ساالنه سود مشاركت ساالنه )زمان ثبت نام(ش پرداخت مبلغ پي نوع خودرو

 96 و آذر آبان قیمت روز %١٢ %15 000/000/١٩٠ 90تندر 

 زمان صدور دعوتنامه شرايط ويژه توضيحات سود انصراف ساالنه سود مشاركت ساالنه )زمان ثبت نام(مبلغ پيش پرداخت  نوع خودرو

 پارس تندر
000/000/170 15% 

  همراه با هدیه مولتی مدیا قیمت روز 14%
 رایگان 

 96 و شهریور مرداد
000/000/١٩٠ 18% 

 زمان صدور دعوتنامه توضيحات هسود انصراف ساالن سود مشاركت ساالنه )زمان ثبت نام(مبلغ پيش پرداخت  نوع خودرو

 )AT(ساندرو 
000/000/200 15% 

 قیمت روز ١۴%

 96 نبامهر و آ
000/000/250 ١۶% 

 )MT(ساندرو 
000/000/170 15% 

 96 و آذر آبان
000/000/220 ١۶% 

همراه با هديه 
 مولتي مديا

http://www.saipagroup.ir


 
 

 
 
 

 سهامی عام) سایپا(شرکت ایرانی تولید اتومبیل   
 معاونت بازاریابی و فروش

 096550: تلفن
www.saipagroup.ir 

 

  پارس خودرو محصوالتش اينترنتي فروپيش شرايط 

 
 ):MT(گيربكس معمولي  H٣٣٠برليانس 

 مبالغ به ریال می باشدکلیه                                                                                                                                                                                                                                                                                      يش فروش تك وديعه ايپ

 
 

 کلیه مبالغ به ریال می باشد                                                                                                                                                                                                                                   اري                                                              بپيش فروش اعت

 وع خودرون
 

 مبلغ پيش پرداخت
 )زمان ثبت نام (

 نرخ تسهيالت بازپرداخت تسهيالتحداكثر 
سود مشاركت 
 ساالنه

سود انصراف 
 ساالنه

 توضيحات
زمان صدور 
 دعوتنامه

 ۳۳۰Hبرلیانس 
)MT( 

 )با تریم مشکی(

000/000/250 ١۵٠/٠٠٠/٠٠٠ 

 ماهه ۴چک  3

۴% 

15% 

 96شهریور و مهر قیمت روز 18%

000/000/200 ٩ ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠% 

000/000/150 ٢۵١ ٠/٠٠٠/٠٠٠۴% 

000/000/250 ١۵٠/٠٠٠/٠٠٠ 

 ماهه 6چک  3

7% 

000/000/200 ١٢ ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠% 

000/000/150 ٢۵١٧ ٠/٠٠٠/٠٠٠% 

000/000/200 ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ 
 ماهه 4چک  6

١٨% 
18% 

000/000/150 ٢۵٢١ ٠/٠٠٠/٠٠٠% 

000/000/200 ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ 
 ماهه 4چک  9

٢٠% 
20% 

000/000/150 ٢۵٢٣ ٠/٠٠٠/٠٠٠% 

 زمان صدور دعوتنامه توضيحات سود انصراف ساالنه سود مشاركت ساالنه )زمان ثبت نام(مبلغ پيش پرداخت  نوع خودرو

 )۳۳۰H )MTبرلیانس 

 )با تریم مشکی(
000/000/150 ٢١% 

 96و مهر شهریور قیمت روز 18%
000/000/250 24% 

http://www.saipagroup.ir


 
 

 
 
 

 سهامی عام) سایپا(شرکت ایرانی تولید اتومبیل   
 معاونت بازاریابی و فروش

 096550: تلفن
www.saipagroup.ir 

 

  پارس خودرو محصوالتش اينترنتي فروپيش شرايط 

 
 ):AT( اتوماتيكگيربكس  H٣٣٠برليانس 

 
 کلیه مبالغ به ریال می باشد                                                                                                                                                                                                      پيش فروش تك وديعه اي                                                             

 
 کلیه مبالغ به ریال می باشد                                                                                                                                                                                                                                                                            اريبپيش فروش اعت

 

 زمان صدور دعوتنامه توضيحات سود انصراف ساالنه سود مشاركت ساالنه )ثبت نام زمان(مبلغ پيش پرداخت  نوع خودرو

 )۳۳۰H )ATبرلیانس 

 )با تریم مشکی(

000/000/150 21% 
 96 و مرداد تیر قیمت روز 18%

000/000/250 24% 

 وع خودرون
 

 مبلغ پيش پرداخت
 )زمان ثبت نام (

 نرخ تسهيالت بازپرداخت تسهيالتحداكثر 
د مشاركت سو

 ساالنه

سود انصراف 
 ساالنه

 زمان صدوردعوتنامه توضيحات

 ۳۳۰Hبرلیانس 
)AT( 

 )با تریم مشکی(

000/000/250 ١۵٠/٠٠٠/٠٠٠ 

 ماهه ۴چک  3

۴% 

15% 

 96تیر و مرداد  قیمت روز 18%

000/000/200 ٩ ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠% 

000/000/150 ٢۵١ ٠/٠٠٠/٠٠٠۴% 

000/000/250 ١۵٠/٠٠٠/٠٠٠ 

 ماهه 6چک  3

٧% 

000/000/200 ١٢ ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠% 

000/000/150 ٢۵١٧ ٠/٠٠٠/٠٠٠% 

000/000/200 ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ 
 ماهه 4چک  6

١٨% 
18% 

000/000/150 ٢۵٢١ ٠/٠٠٠/٠٠٠% 

000/000/200 ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ 
 ماهه 4چک  9

٢٠% 
20% 

000/000/150 ٢۵٢٣ ٠/٠٠٠/٠٠٠% 

http://www.saipagroup.ir


 
 

 
 
 

 سهامی عام) سایپا(شرکت ایرانی تولید اتومبیل   
 معاونت بازاریابی و فروش

 096550: تلفن
www.saipagroup.ir 

 

  پارس خودرو محصوالتش اينترنتي فروپيش شرايط 

 

 ):MT(گيربكس معمولي H٣٢٠برليانس 
 

 کلیه مبالغ به ریال می باشد                                                                                                                                                         پيش فروش تك وديعه اي                                                                                                                   

 
 کلیه مبالغ به ریال می باشد                                                                                                                                                                                                                                                                              اريبپيش فروش اعت       

 
 
 

 مهزمان صدور دعوتنا توضيحات سود انصراف ساالنه سود مشاركت ساالنه )زمان ثبت نام(مبلغ پيش پرداخت  نوع خودرو

 )۳۲۰H )MTبرلیانس 

 )با تریم مشکی(
000/000/150 21% 

 96 شهریور قیمت روز 18%
000/000/250 24% 

 وع خودرون
 

 مبلغ پيش پرداخت
 )زمان ثبت نام (

 نرخ تسهيالت بازپرداخت تسهيالتحداكثر 
سود مشاركت 
 ساالنه

سود انصراف 
 ساالنه

 توضيحات
زمان صدور 
 دعوتنامه

 ۳۲۰H برلیانس 
)MT( 

 )با تریم مشکی(

000/000/250 ١۵٠/٠٠٠/٠٠٠ 

 ماهه ۴چک  3

۴% 

15% 

 96 مهر قیمت روز 18%

000/000/200 ٩ ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠% 

000/000/150 ٢۵١ ٠/٠٠٠/٠٠٠۴% 

000/000/250 ١۵٠/٠٠٠/٠٠٠ 

 ماهه 6چک  3
٧% 

000/000/200 ١٢ ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠% 

000/000/150 ٢۵١٧ ٠/٠٠٠/٠٠٠% 

000/000/200 ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ 
 ماهه 4چک  6

١٨% 
18% 

000/000/150 ٢۵٢١ ٠/٠٠٠/٠٠٠% 

000/000/200 ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ 
 ماهه 4چک  9

٢٠% 
20% 

000/000/150 ٢۵٢٣ ٠/٠٠٠/٠٠٠% 

http://www.saipagroup.ir


 
 

 
 
 

 سهامی عام) سایپا(شرکت ایرانی تولید اتومبیل   
 معاونت بازاریابی و فروش

 096550: تلفن
www.saipagroup.ir 

 

  پارس خودرو محصوالتش اينترنتي فروپيش شرايط 

 ):AT( اتوماتيكگيربكس  H٣٢٠برليانس 
 

 کلیه مبالغ به ریال می باشد                                                                                                                                                             پيش فروش تك وديعه اي                                                                                                              

 
 کلیه مبالغ به ریال می باشد                                                                                                                                                                                                                                                                                     اريبپيش فروش اعت

 
 
 

 زمان صدور دعوتنامه توضيحات سود انصراف ساالنه سود مشاركت ساالنه )زمان ثبت نام(مبلغ پيش پرداخت  نوع خودرو

 با تریم مشکی )۳۲۰H )ATبرلیانس 
000/000/150 21% 

 96 ر و مهرشهریو قیمت روز 18%
000/000/250 24% 

 وع خودرون
 

 مبلغ پيش پرداخت
 )زمان ثبت نام (

 نرخ تسهيالت بازپرداخت تسهيالتحداكثر 
سود مشاركت 
 ساالنه

سود انصراف 
 ساالنه

 توضيحات
زمان صدور 
 دعوتنامه

 ۳۲۰H برلیانس 
)AT( 

 )با تریم مشکی(

000/000/250 ١۵٠/٠٠٠/٠٠٠ 

 ماهه ۴چک  3

۴% 

15% 

 96 شهریور و مهر قیمت روز 18%

000/000/200 ٩ ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠% 

000/000/150 ٢۵١ ٠/٠٠٠/٠٠٠۴% 

000/000/250 ١۵٠/٠٠٠/٠٠٠ 

 ماهه 6چک  3
٧% 

000/000/200 ١٢ ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠% 

000/000/150 ٢۵١٧ ٠/٠٠٠/٠٠٠% 

000/000/200 ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ 
 ماهه 4چک  6

١٨% 
18% 

000/000/150 ٢۵٢١ ٠/٠٠٠/٠٠٠% 

000/000/200 ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ 
 ماهه 4چک  9

٢٠% 
20% 

000/000/150 ٢۵٢٣ ٠/٠٠٠/٠٠٠% 

http://www.saipagroup.ir


 
 

 
 
 

 سهامی عام) سایپا(شرکت ایرانی تولید اتومبیل   
 معاونت بازاریابی و فروش

 096550: تلفن
www.saipagroup.ir 

 

  پارس خودرو محصوالتش اينترنتي فروپيش شرايط 

                   ):MT( H٢٣٠برليانس 
                                        کلیه مبالغ به ریال می باشد                                                                                                                                                                                                                                                                             پيش فروش تك وديعه اي  

 
 کلیه مبالغ به ریال می باشد                                                                                                                                                                                                                                                                                           اريبپيش فروش اعت

 
 
 
 

 
 
 

 زمان صدور دعوتنامه توضيحات سود انصراف ساالنه سود مشاركت ساالنه )زمان ثبت نام(مبلغ پيش پرداخت  نوع خودرو

  )۲۳۰H )MT برلیانس
000/000/150 21% 

 96 تیر قیمت روز 18%
000/000/200 24% 

 وع خودرون
 

 مبلغ پيش پرداخت
 )زمان ثبت نام (

 نرخ تسهيالت بازپرداخت تسهيالتحداكثر 
سود مشاركت 
 ساالنه

سود انصراف 
 ساالنه

 توضيحات
زمان صدور 
 دعوتنامه

 )۲۳۰H )MT یانسبرل

 %14 ماهه ۴چک  3 ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ 000/000/150

 96 تیر قیمت روز 18% 15%

000/000/150 ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ 
 ماهه 6چک  3

17% 

000/000/180 000/000/170 15% 
 %21 ماهه ۴چک  6 ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ 000/000/150

 %9 ماهه ۴چک  3 000/000/150 000/000/200

http://www.saipagroup.ir


 
 

 
 
 

 سهامی عام) سایپا(شرکت ایرانی تولید اتومبیل   
 معاونت بازاریابی و فروش

 096550: تلفن
www.saipagroup.ir 

 

  پارس خودرو محصوالتش اينترنتي فروپيش شرايط 

                   ):AMT( H٢٣٠برليانس 
                                                                             کلیه مبالغ به ریال می باشد                                                                                                                                                    پيش فروش تك وديعه اي                                                                                                         

 
 کلیه مبالغ به ریال می باشد                                                                                                                                                                                                                                                                      اريبپيش فروش اعت       

 
 

 
 
 
 
 
 

 دعوتنامه زمان صدور توضيحات سود انصراف ساالنه سود مشاركت ساالنه )زمان ثبت نام(مبلغ پيش پرداخت  نوع خودرو

  )۲۳۰H )AMT برلیانس
000/000/150 21% 

 96 تیر قیمت روز 18%
000/000/200 24% 

 وع خودرون
 

 مبلغ پيش پرداخت
 )زمان ثبت نام (

 نرخ تسهيالت بازپرداخت تسهيالتحداكثر 
سود مشاركت 
 ساالنه

سود انصراف 
 االنهس

 توضيحات
زمان صدور 
 دعوتنامه

  )۲۳۰H )AMT برلیانس

 %14 ماهه ۴چک  3 ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ 000/000/150

 96 تیر قیمت روز 18% 15%

000/000/150 ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ 
 ماهه 6چک  3

17% 

000/000/180 000/000/170 15% 
 %21 ماهه ۴چک  6 ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ 000/000/150

 %9 ماهه ۴چک  3 000/000/150 000/000/200

http://www.saipagroup.ir


 
 

 
 
 

 سهامی عام) سایپا(شرکت ایرانی تولید اتومبیل   
 معاونت بازاریابی و فروش

 096550: تلفن
www.saipagroup.ir 

 

  پارس خودرو محصوالتش اينترنتي فروپيش شرايط 

   ):MT( H٢٢٠برليانس 
 

                                                                             کلیه مبالغ به ریال می باشد                                                                                                                                             پيش فروش تك وديعه اي                                                                                                                 

 
 کلیه مبالغ به ریال می باشد                                                                                                                                                                                                                                                                  اريبپيش فروش اعت               

 
 
 
 
 
 

 زمان صدور دعوتنامه توضيحات ساالنه سود انصراف سود مشاركت ساالنه )زمان ثبت نام(مبلغ پيش پرداخت  نوع خودرو

  )۲۲۰H )MT برلیانس
000/000/150 21% 

 96 تیر قیمت روز 18%
000/000/200 24% 

 وع خودرون
 

 مبلغ پيش پرداخت
 )زمان ثبت نام (

 نرخ تسهيالت بازپرداخت تسهيالتحداكثر 
د مشاركت سو

 ساالنه

سود انصراف 
 ساالنه

 توضيحات
زمان صدور 
 دعوتنامه

 ۲۲۰H برلیانس
)MT( 

 %14 ماهه ۴چک  3 ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ 000/000/150

 96 تیر قیمت روز 18% 15%

000/000/150 ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ 
 ماهه 6چک  3

17% 

000/000/180 000/000/170 15% 
 %21 ماهه ۴چک  6 ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ 000/000/150

 %9 ماهه ۴چک  3 000/000/150 000/000/200

http://www.saipagroup.ir


 
 

 
 
 

 سهامی عام) سایپا(شرکت ایرانی تولید اتومبیل   
 معاونت بازاریابی و فروش

 096550: تلفن
www.saipagroup.ir 

 

  پارس خودرو محصوالتش اينترنتي فروپيش شرايط 

   ):AMT( H٢٢٠برليانس 

 
                                                                             کلیه مبالغ به ریال می باشد                                                                                                                                                       پيش فروش تك وديعه اي                                                                                                         

 
 کلیه مبالغ به ریال می باشد                                                                                                                                                                                                                                                                     اريبپيش فروش اعت          

 
 
 
 
 
 
 

 زمان صدور دعوتنامه توضيحات سود انصراف ساالنه ود مشاركت ساالنهس )زمان ثبت نام(مبلغ پيش پرداخت  نوع خودرو

  )۲۲۰H )AMT برلیانس
000/000/150 21% 

 96 تیر قیمت روز 18%
000/000/200 24% 

 وع خودرون
 

 مبلغ پيش پرداخت
 )زمان ثبت نام (

 نرخ تسهيالت بازپرداخت تتسهيالحداكثر 
سود مشاركت 
 ساالنه

سود انصراف 
 ساالنه

 توضيحات
زمان صدور 
 دعوتنامه

  )۲۲۰H )AMT برلیانس

 %14 ماهه ۴چک  3 ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ 000/000/150

 96 تیر قیمت روز 18% 15%

000/000/150 ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ 
 ماهه 6چک  3

17% 

000/000/180 000/000/170 15% 
 %21 ماهه ۴چک  6 ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ 000/000/150

 %9 ماهه ۴چک  3 000/000/150 000/000/200

http://www.saipagroup.ir


 
 

 
 
 

 سهامی عام) سایپا(شرکت ایرانی تولید اتومبیل   
 معاونت بازاریابی و فروش

 096550: تلفن
www.saipagroup.ir 

 

  پارس خودرو محصوالتش اينترنتي فروپيش شرايط 

 
 : نكات مهم بخشنامه

 .محترم در انتخاب رنگ ثبت نامی دقت نمایند، امکان تغییر رنگ میسر نمی باشد مشتریان .1
 .کلیه روشهاي پیش فروش داراي امکان خرید انصرافی می باشند .2
 .مابقی قیمت خودرو براساس قیمت زمان تحویل مشخص می گرددی روشهاي پیش فروش با قیمت روز می باشند و تمام .3
ی خودداري خواهد در پیش فروشهاي اعتباري در زمان صدور دعوتنامه کلیه مشتریان اعتبارسنجی خواهند شد و در صورت عدم تایید، از اعطاي تسهیالت به متقاض .4

 .بایست نسبت به تکمیل مابه التفاوت به صورت نقدي اقدام نمایدمی محترم شد و مشتري 
 .در زمان ارسال دعوتنامه مشخص می گردد H٣٠٠تیپ و آپشن خودروهاي برلیانس گروه  .5

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        
                             

http://www.saipagroup.ir

