
زمان ثبت نام  
پس از کسر هزینه هاي شماره گذاري و فیش 

10 درصد

یک ماه بعدزمان ثبت نامشش ماه بعدچهار ماه بعددو ماه بعد
دو ماه بعد

پس از کسر هزینه هاي شماره 

گذاري و فیش 10 درصد

60 روز کاري2068,250,00034,125,00025,225,000 روز کاريGL 136,500,000127,600,000 مدل 2014

60 روز کاري3077,500,00038,750,00029,350,000 روز کاريGLX SPL 155,000,000105,600,00013,334,00013,334,00013,334,000 مدل 2014

60 روز کاري2082,500,00041,250,00031,850,000 روز کاريGLX S.SPL 165,000,000155,600,000 مدل 2014

XLI مدل 2014
داراي مانیتور، Navigation، دوربین عقب و سنسور عقب

60 روز کاري2059,130,00029,565,00021,665,000 روز کاري118,260,00077,100,00011,087,00011,087,00011,087,000

60 روز کاريGLI135,000,00067,500,00033,750,00025,150,000 مدل 2015

60 روز کاري2052,920,00026,460,00019,460,000 روز کاري105,840,00063,000,00011,947,00011,947,00011,947,000 صندوق دار  مدل 2014

60 روز کاري3051,000,00025,500,00018,500,000 روز کاري102,000,00095,000,000هاچ بک - مدل 2015 - طراحی جدید

60 روز کاري3083,500,00041,750,00030,150,000 روز کاري167,000,000123,400,00010,667,00010,667,00010,667,000تک دیفرانسیل  مدل 2014  تیپ 1

2SPL 60 روز کاري3097,500,00048,750,00037,150,000 روز کاري195,000,000183,400,000دو دیفرانسیل مدل 2014 تیپ

60 روز کاري2073,000,00036,500,00026,550,000 روز کاري146,000,000136,050,000بنزینی دو دیفرانسیل  مدل 2014

60 روز کاري2075,500,00037,750,00027,800,000 روز کاري151,000,000141,050,000بنزینی دو دیفرانسیل Limited مدل 2014

60 روز کاري2078,000,00039,000,00029,050,000 روز کاري156,000,000146,050,000بنزینی دو دیفرانسیل  Extreme مدل 2014 - با رینگ ''17

60 روز کاري168,000,00084,000,00042,000,00031,500,000مدل 2014 - سقف بلند - 1+14 نفره

60 روز کاري148,000,00074,000,00037,000,00027,900,000مدل 2014 - سقف استاندارد - 1+14 نفره

60 روز کاري127,500,00063,750,00045,650,000فوري255,000,000236,900,000شش سیلندر مدل 2014

60 روز کاري20143,000,00071,500,00053,400,000 روز کاريF Sport286,000,000267,900,000 شش سیلندر مدل 2014

60 روز کاري139,500,00069,750,00049,050,000فوري8279,000,000258,300,000

60 روز کاري132,500,00066,250,00050,750,000فوري9265,000,000249,500,000

60 روز کاري20102,500,00051,250,00034,450,000 روز کاري10205,000,000188,200,000

لیست قیمت و شرایط فروش نقدي محصوالت تویوتا و لکسوس

فاقد شرایط تحویل کوتاه مدت

تحـویل کوتـاه مـدت

زمان تحویل

شرایط پرداخت سه مرحله اي

تحـویل میـان مـدت

زمان تحویل

3

4

---

---

---

---

5

---

7IS250 لکسوس

12500cc کمري

22000cc کروال

2700cc هایلوکس

62700cc هایس

نوع خودروردیف

---

قیمت نهایی (تومان)
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده  و 

هزینه شماره گذاري و فیش 10 درصد

شرایط پرداخت ویژه (تسهیالت بدون بهره)

1500cc یاریس

2500cc روفور

لکسوس  GS250  شش سیلندر  تیپ 2  مدل 2014

لکسوس  ES250  چهار سیلندر مدل 2014

لکسوس هیبرید CT200 مدل 2014

---

---

---

---

---

فاقد شرایط تحویل کوتاه مدت

فاقد شرایط تحویل کوتاه مدت

---

 :توضیحات
 .باشدها به تومان میکلیه قیمت. 1
 .مالیات بر ارزش افزوده بر عهده خریدار می باشد که در قیمت نهایی خودرو در فروش نقدي و اقساطی لحاظ گردیده است.  2
 .هزینه بیمه شخص ثالث یکساله براي کلیه خودرو ها به عهده شرکت می باشد.  3
 .باشد ، و خریدار شخصا متعهد به پرداخت این مبلغ در محل شماره گذاري میگردیده است از مبلغ پیش پرداخت کسر درصد 10در فروش نقدي و اقساطی خودرو  هزینه شماره گذاري و فیش عوارض  .4
 .در تحویل میان مدت، چکهاي یک و دو ماه بعد، همزمان با پرداخت نقدي از مشتري اخذ خواهد شد .5
 .هزار کیلومتر ایرتویا عرضه می گردد150ساله یا  5هزار کیلومتر و کلیه محصوالت تویوتا با گارانتی  200ساله و یا  5کلیه محصوالت لکسوس با گارانتی  .6
 .ه مسئولیتی در قبال واریز مبالغ به غیر نداردگونکلیه مبالغ مربوط به خرید نقدي خودرو می بایست فقط به نام و به حساب بانکی شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا واریز شده و شرکت هیچ  .7
 .  خواهد شدهن لذا سند خودروهاي فروخته شده به روش اقساطی در رهن شرکت لیزینگ طرف قرارداد بوده که پس از تایید و تسویه حساب با شرکت لیزینگ فک ر. قراردادهاي اقساطی با همکاري شرکت لیزینگ طرف قرارداد آریتا منعقد می گردد .8
 .دریافت هرگونه وجه اضافی خارج از بخشنامه ابالغ شده غیرمجاز و خارج از مقررات شرکت می باشد.  9

جهت کسب اطالعات تکمیلی و لیست نمایندگان فعال سراسر کشور، با دفتر 

 .مرکزي تماس حاصل فرمایید

 021-73451: تلفن

 :سایت  وب

 www.arita.irtoya.com 

 آریتا 14-6شماره    بخشنامه فروش

 1393/05/06: تاریخ 



20 روز کاري2,093,000هر دو ماهGL 136,500,00089,320,00038,280,00067,542,000 مدل 2014

20 روز کاري2,441,000هر دو ماهGLX S.SPL 165,000,000108,920,00046,680,00069,197,000 مدل 2014

22500cc 2 دو دیفرانسیل  مدل 2014  روفورSPL 30 روز کاري2,795,000هر دو ماه195,000,000128,380,00055,020,000610,840,000تیپ

20 روز کاري1,565,000هر دو ماه146,000,00095,235,00040,815,00068,042,000بنزینی دو دیفرانسیل  مدل 2014 

20 روز کاري1,620,000هر دو ماه151,000,00098,735,00042,315,00068,337,000بنزینی  دو دیفرانسیل Limited مدل 2014

20 روز کاري1,680,000هر دو ماه156,000,000102,235,00043,815,00068,633,000بنزینی دو دیفرانسیل  Extreme مدل 2014 - بارینگ ''17 

60 روز کاري3,484,000هر دو ماه168,000,000110,250,00047,250,00069,310,000مدل 2014 - سقف بلند - 1+14 نفره

60 روز کاري3,069,000هر دو ماه148,000,00097,230,00041,670,00068,210,000مدل 2014 - سقف استاندارد - 1+14 نفره

فوري4,139,000هر دو ماه5255,000,000165,830,00071,070,000614,003,000

فوري4,530,000هر دو ماه6279,000,000180,810,00077,490,000615,267,000

فوري3,817,000هر دو ماه7265,000,000174,650,00074,850,000614,747,000

20 روز کاري3,000,000هر دو ماه8205,000,000131,740,00056,460,000611,124,000

فاصله 

اقساط

لکسوس هیبرید CT200 مدل 2014

لکسوس  ES250  چهار سیلندر مدل 2014

مبلغ بیمه بدنه 

یکساله

3

لکسوس IS250 شش سیلندر مدل 2014

لکسوس  GS250 شش سیلندر تیپ2 مدل 2014

42700cc هایس

لیست قیمت و شرایط فروش اقساطی محصوالت تویوتا و لکسوس

2500cc کمري 1

2700cc هایلوکس

پیش پرداخت
 پس از کسر هزینه هاي شماره 

گذاري و فیش 10 درصد

زمان تحویل
قیمت نهایی (تومان)

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و هزینه 

هاي شماره گذاري و فیش 10 درصد

مبلغ تسهیالتنوع خودروردیف
تعداد 

اقساط
 مبلغ اقساط

جهت کسب اطالعات تکمیلی و لیست نمایندگان فعال سراسر 

 .کشور، با دفتر مرکزي تماس حاصل فرمایید

 021-73451: تلفن

 :سایت وب

 www.arita.irtoya.com 

 :توضیحات

کلیه محصوالت لکسوس با گارانتی . 4. هزینه بیمه شخص ثالث یکساله براي کلیه خودرو ها به عهده شرکت می باشد. 3باشد که در قیمت نهایی خودرو در فروش نقدي و اقساطی لحاظ گردیده است مالیات بر ارزش افزوده بر عهده خریدار می. 2. ها به تومان می باشدکلیه قیمت .1
ه مسئولیتی در گونکلیه مبالغ مربوط به خرید نقدي خودرو می بایست فقط به نام و به حساب بانکی شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا واریز شده و شرکت هیچ. 5. هزار کیلومتر ایرتویا عرضه می گردد150ساله یا  5هزار کیلومتر و کلیه محصوالت تویوتا با گارانتی  200ساله و یا  5

قراردادهاي اقساطی . 8.  باشد که در زمان تحویل خودرو اخذ خواهد گردیددر شرایط خرید اقساطی، پرداخت هزینه بیمه بدنه به عهده خریدار می. 7 .دریافت هرگونه وجه اضافی خارج از بخشنامه ابالغ شده غیرمجاز و خارج از مقررات شرکت می باشد .6.  قبال واریز مبالغ به غیر ندارد
درصد  10در فروش اقساطی، هزینه پالك گذاري و .  9. خواهد شدهن لذا سند خودروهاي فروخته شده به روش اقساطی در رهن شرکت لیزینگ طرف قرارداد بوده که پس از تایید و تسویه حساب با شرکت لیزینگ فک ر. با همکاري شرکت لیزینگ طرف قرارداد آریتا منعقد می گردد

باشد و در صورت استفاده از تسهیالت اقساطی موضوع این بخشنامه موکول به تکمیل و تایید کلیه مدارك درخواستی شرکت لیزینگ طرف قرارداد می .10. و مشتري شخصا متعهد به پرداخت آن در محل شماره گذاري می باشداز مبلغ پیش پرداخت کسر  گردیده است فیش عوارض 
در فروش . 12. در صورت استفاده از شرایط اقساطی، هزینه ترهین به عهده خریدار بوده که در زمان اخذ چکهاي تسهیالت، محاسبه و دریافت خواهد شد. 11. عدم تایید مدارك، خریدار می تواند اقدام به خرید نقدي نماید و در صورت انصراف، وجه پرداختی عودت داده خواهد شد

 .  اقساطی، در صورت تاخیر در تحویل مدارك توسط خریدار، تاخیر تحویل خودرو به عهده ایشان می باشد

  

 آریتا 14-6شماره   بخشنامه فروش

   1393/05/06:  تاریخ 



نوع خودرو
پیش پرداخت

(تومان)
زمان تحویلسود انصرافسود مشارکت120 روز بعد90 روز بعد60 روز بعد30 روز بعد

60 روزکاري%22%24----70,000,000هایلوکس بنزینی 2700 سی سی دو دیفرانسیل مدل 2014
--45,000,0007,000,0007,000,000یاریس 1500 سی سی هاچ بک  مدل 2015

47,000,0007,500,0007,500,000یاریس 1500 سی سی صندوقدار  مدل 2014
--60,000,0007,500,0007,500,000کروال GLI مدل 2015 (2000 سی سی)

--65,000,00010,000,00010,000,000کمري GL مدل 2014 
--76,000,00011,500,00011,500,000کمري  GLX مدل 2014 

--70,000,00015,000,00015,000,000روفور 2500 سی سی تیپ 1  مدل 2014
--80,000,00015,000,00015,000,000روفور 2500 سی سی تیپ 2  مدل 2014

--90,000,00015,000,00015,000,000روفور 2500 سی سی تیپ 2SPL  مدل 2014
--100,000,00015,000,00015,000,000روفور 2500 سی سی تیپ 3 مدل 2014

--96,000,00014,500,00014,500,000لکسوس هیبرید CT200 مدل 2014
--124,000,00018,500,00018,500,000لکسوس IS250- شش سیلندر مدل 2014

--128,000,00019,500,00019,500,000لکسوس  ES250 - چهار سیلندر مدل 2014
--135,000,00020,500,00020,500,000لکسوس  GS250 - شش سیلندر مدل 2014

-7,000,000-45,000,0007,000,000یاریس 1500 سی سی هاچ بک مدل 2015
-7,500,000-47,000,0007,500,000یاریس 1500 سی سی صندوقدار  مدل 2014

-7,500,000-60,000,0007,500,000کروال GLI مدل 2015 (2000 سی سی)
-10,000,000-65,000,00010,000,000کمري GL مدل 2014 

-11,500,000-76,000,00011,500,000کمري  GLX مدل 2014 
-15,000,000-70,000,00015,000,000روفور 2500 سی سی تیپ 1  مدل 2014
-15,000,000-80,000,00015,000,000روفور 2500 سی سی تیپ 2  مدل 2014

-15,000,000-90,000,00015,000,000روفور 2500 سی سی تیپ 2SPL  مدل 2014
-15,000,000-100,000,00015,000,000روفور 2500 سی سی تیپ 3 مدل 2014

-14,500,000-96,000,00014,500,000لکسوس هیبرید CT200 مدل 2014
-18,500,000-124,000,00018,500,000لکسوس IS250- شش سیلندر مدل 2014

-19,500,000-128,000,00019,500,000لکسوس  ES250 - چهار سیلندر مدل 2014
-20,500,000-135,000,00020,500,000لکسوس  GS250 - شش سیلندر مدل 2014

7,000,000-7,000,000-45,000,000یاریس 1500 سی سی هاچ بک مدل 2015
7,500,000-7,500,000-47,000,000یاریس 1500 سی سی صندوقدار  مدل 2014

7,500,000-7,500,000-60,000,000کروال GLI مدل 2015 (2000 سی سی)
10,000,000-10,000,000-65,000,000کمري GL مدل 2014 

11,500,000-11,500,000-76,000,000کمري  GLX مدل 2014 
15,000,000-15,000,000-70,000,000روفور 2500 سی سی تیپ 1  مدل 2014
15,000,000-15,000,000-80,000,000روفور 2500 سی سی تیپ 2  مدل 2014

15,000,000-15,000,000-90,000,000روفور 2500 سی سی تیپ 2SPL  مدل 2014
15,000,000-15,000,000-100,000,000روفور 2500 سی سی تیپ 3 مدل 2014

14,500,000-14,500,000-96,000,000لکسوس هیبرید CT200 مدل 2014
18,500,000-18,500,000-124,000,000لکسوس IS250- شش سیلندر مدل 2014

19,500,000-19,500,000-128,000,000لکسوس  ES250 - چهار سیلندر مدل 2014
20,500,000-20,500,000-135,000,000لکسوس  GS250 - شش سیلندر مدل 2014

شرایط فروش مشارکتی محصوالت تویوتا و لکسوس

120روز کاري24%22%

90 روز کاري24%22%

180روز کاري26%24%

جهت کسب اطالعات تکمیلی و لیست 
نمایندگان فعال سراسر کشور، با دفتر مرکزي 

 .تماس حاصل فرمایید
 021-73451: تلفن

 :سایت وب

 www.arita.irtoya.com 
 

 :توضیحات
 .ها به تومان می باشد کلیه قیمت. 1
 .اساس قیمت فروش نقدي در زمان تحویل با کسر سود مشارکت تعیین می گردد ی خودرو بریقیمت نها. 2
 . امکان استفاده از تسهیالت اعتباري جهت تکمیل وجه الباقی مبلغ قرارداد در زمان تحویل میسر می باشد. 3
 .بدیهی است تاریخ شروع قرارداد، تاریخ وصول پیش پرداخت می باشد. و ثبت قرارداد منوط به ارسال اسناد پرداختی و قرارداد به دفتر مرکزي می باشد تأیید. 4
بدیهی است . تحویل خودرو می باشداز تسهیالت اعتباري از طریق شرکتهاي لیزینگ طرف قرارداد با شرکت آریتا ارائه و متقاضی متعهد به ارائه مدارك مورد درخواست لیزینگ قبل . 5

 .ارائه تسهیالت منوط به موافقت شرکت لیزینگ می باشد
 .، هزینه ترهین و بیمه بدنه بر عهده مشتري می باشد که در زمان تحویل خودرو و پس از موافقت لیزینگ دریافت می گردداقساطیبا توجه به فروش . 6
 .مالیات بر ارزش افزوده بر عهده خریدار می باشد. 7
 .بر عهده شرکت می باشد 2015یا  2014موجود باشد، انتخاب نوع مدل  2015در صورتیکه در زمان تحویل مدل  .8

 آریتا 14-6شماره   بخشنامه فروش
  1393/05/06:  تاریخ 
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