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 هي گردد  بِ ضرح ريل اعالمتا تكويل ظرفيت  04/04/96 هَرخ 14از ساعت    محصوالت پارس خودروضرايط فرٍش ايٌترًتي 

 

                   .كليه مبالغ به ريال مي باشد                          

 كليِ هبالغ بِ ريال هي باضذ

 كليِ هبالغ بِ ريال هي باضذ 

 

 

 

      

 96آذر و دي  قيمت روز %12 %15 000/000/190 90تٌذر 

      

 پارس تٌذر
000/000/170 15% 

 96و آبان  مهر قيمت روز 14%
000/000/190 18 %

      

 (AT)ساًذرٍ 
000/000/200 15 %

 قيمت روز 14%

 96آذر و دي 
000/000/250 16 %

 (MT)ساًذرٍ 
000/000/170 15 %

 96دي و بهمه 

000/000/220 16 %

همراه با 

 مولتي مديا
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HMT

كليِ هبالغ بِ ريال هي باضذ

 

 كليِ هبالغ بِ ريال هي باضذ

 

 

     

 H330( MT)برلياًس 

 (با ترين هطكي)

000/000/150 21% 

 96مهر و آبان قيمت روز 18%
000/000/250 24% 

  
   

  
 

 

 H330برلياًس 

(MT )

 (با ترين هطكي)

000/000/250 150/000/000 

  ماهه4 چك 3

4% 

15% 

 96مهر و آبان قيمت روز 18%

000/000/200 200/000/000 9% 

000/000/150 250/000/000 14% 

000/000/250 150/000/000 

 ماهه 6 چك 3

7 %

000/000/200 200/000/000 12% 

000/000/150 250/000/000 17% 

000/000/200 200/000/000 
  ماهه4 چك 6

18% 

18% 
000/000/150 250/000/000 21% 

000/000/200 200/000/000 
  ماهه4 چك 9

20% 
20% 

000/000/150 250/000/000 23% 



  

 

 

 

 

                                          

 

 سهامي عام (سايپا)شركت ايراني توليد اتومبيل   

معاونت بازاريابي و فروش 
 096550: تلفن
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HAT

 

كليِ هبالغ بِ ريال هي باضذ                              

 

 كليِ هبالغ بِ ريال هي باضذ                               

 

      

 H330( AT)برلياًس 

 (با ترين هطكي)

000/000/150 21% 

 96شهريور  قيمت روز 18%

000/000/250 24% 

  
   

  
  

 H330برلياًس 

(AT )

 (با ترين هطكي)

000/000/250 150/000/000 

  ماهه4 چك 3

4% 

15% 

 96شهريور  قيمت روز 18%

000/000/200 200/000/000 9% 

000/000/150 250/000/000 14% 

000/000/250 150/000/000 

 ماهه 6 چك 3

7% 

000/000/200 200/000/000 12% 

000/000/150 250/000/000 17% 

000/000/200 200/000/000 
  ماهه4 چك 6

18% 
18% 

000/000/150 250/000/000 21% 

000/000/200 200/000/000 
  ماهه4 چك 9

20% 
20% 

000/000/150 250/000/000 23% 
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HMT

 

كليِ هبالغ بِ ريال هي باضذ                             

 

 كليِ هبالغ بِ ريال هي باضذ                                

 

 

 

      

 H320( MT)برلياًس 

 (با ترين هطكي)

000/000/150 21% 

 96مهر و آبان  قيمت روز 18%

000/000/250 24 %

  
   

  
 

 

 H320 برلياًس 

(MT )

 (با ترين هطكي)

000/000/250 150/000/000 

  ماهه4 چك 3

4% 

15% 

 96مهر و آبان  قيمت روز 18%

000/000/200 200/000/000 9% 

000/000/150 250/000/000 14% 

000/000/250 150/000/000 

 ماهه 6 چك 3

7% 

000/000/200 200/000/000 12% 

000/000/150 250/000/000 17% 

000/000/200 200/000/000 
  ماهه4 چك 6

18% 
18% 

000/000/150 250/000/000 21% 

000/000/200 200/000/000 
  ماهه4 چك 9

20% 
20% 

000/000/150 250/000/000 23% 



  

 

 

 

 

                                          

 

 سهامي عام (سايپا)شركت ايراني توليد اتومبيل   

معاونت بازاريابي و فروش 
 096550: تلفن
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HAT

 

كليِ هبالغ بِ ريال هي باضذ                              

كليِ هبالغ بِ ريال هي باضذ                                    

 

 

      

با ترين هطكي  H320( AT)برلياًس 
000/000/150 21% 

 96آذر  قيمت روز 18%
000/000/250 24 %

  
   

  
 

 

 H320 برلياًس 

(AT )

 (با ترين هطكي)

000/000/250 150/000/000 

  ماهه4 چك 3

4% 

15% 

 96آذر  قيمت روز 18%

000/000/200 200/000/000 9% 

000/000/150 250/000/000 14% 

000/000/250 150/000/000 

 ماهه 6 چك 3

7% 

000/000/200 200/000/000 12% 

000/000/150 250/000/000 17% 

000/000/200 200/000/000 
  ماهه4 چك 6

18% 
18% 

000/000/150 250/000/000 21% 

000/000/200 200/000/000 
  ماهه4 چك 9

20% 
20% 

000/000/150 250/000/000 23% 
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 .هحترم در اًتخاب رًگ ثبت ًاهي دقت ًوايٌذ، اهكاى تغيير رًگ هيسر ًوي باضذ هطترياى .1

 .كليِ رٍضْاي پيص فرٍش داراي اهكاى خريذ اًصرافي هي باضٌذ .2

 .تواهي رٍضْاي پيص فرٍش با قيوت رٍز هي باضٌذ ٍ هابقي قيوت خَدرٍ براساس قيوت زهاى تحَيل هطخص هي گردد .3

در پيص فرٍضْاي اعتباري در زهاى صذٍر دعَتٌاهِ كليِ هطترياى اعتبارسٌجي خَاٌّذ ضذ ٍ در صَرت عذم تاييذ، از اعطاي تسْيالت بِ هتقاضي خَدداري خَاّذ  .4

 .ضذ ٍ هطتري هحترم هي بايست ًسبت بِ تكويل هابِ التفاٍت بِ صَرت ًقذي اقذام ًوايذ

 . در زهاى ارسال دعَتٌاهِ هطخص هي گرددH300تيپ ٍ آپطي خَدرٍّاي برلياًس گرٍُ  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


