
2436

پيش پرداخت
هم زمان با ثبت )مرحله اول 

(نام
 ریال6.000.000.000 ریال5.500.000.000

مبلغ اقساطمبلغ اقساط

 ریال748.600.000 ریال1.047.300.000
 ریال748.600.000 ریال1.047.300.000
 ریال748.600.000 ریال1.047.300.000
 ریال748.600.000 ریال1.047.300.000
 ریال748.600.000 ریال1.047.300.000
 ریال748.600.000 ریال1.047.300.000
 ریال748.600.000 ریال1.047.300.000
 ریال748.600.000 ریال1.047.555.000

 ریال748.600.000
 ریال748.600.000
 ریال748.600.000
 ریال749.191.000

                                                             کاتالوگ

پرداخت های آتی

اقساطیشرایط 

 ریال11.800.000.000قيمت مصوب
مراحل پرداخت

1401مدل
دررهنوضعيت سند

ـسود مشارکت

ـ(ساليانه)سود انصراف 

ماهيانه%1تاخير در تحویل خودرو
 روز کاری60زمان تحویل خودرو

نقره ای آبی متاليک-قهوه ای متاليک-آبی زنگاری متاليک-خاکستری طوسی روشن متاليک-مشکی- سفيد رنگ خودرو

توضيحات

. می باشد1401/03/25 اقساط بصورت هر سه ماه یک چک محاسبه گردیده است و تاریخ اولين چک  

. سند خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت باقی خواهد ماند و تنها با تسویه حساب نهائی سند خودرو آزاد خواهد شد

.خودروها بدون بيمه بدنه واگذار نميگردند و هزینه آن به مبلغ اقساط اضافه گردیده است

کليه هزینه ها، ماليات ها، عوارض، بيمه شخص ثالث، ماليات ارزش افزوده و سایر هزینه هایی که قانون پرداخت آن را به عهده * 

 محاسبه شده است، بدیهی است در صورت تغيير قوانين و نرخها 1400مشتری و مصرف کننده گذاشته است بر اساس تعرفه های سال 

.در زمان تحویل خودرو مابه التفاوت به عهده متقاضی می باشد

.در سایت کرمان موتور قابل مشاهده می باشد "درباره ما"اطالعات سازنده و مالک برند در بخش  * 

مشخصات فنی ، آپشنهای خودرو، مشخصات ظاهری بيرونی و درونی، تودوزی، رینگ و ابعاد خودرو مطابق با کاتالوگ موجود در * 

.سایت شرکت کرمان موتور می باشد

 کد ذیل را اسکن نمایید

سایت کرمان موتور 

                                              کد ذیل را اسکن نماییدwww.kermanmotor.com:                                            آدرس سایت کرمان موتور 

sales.kermanmotor.ir:                                                          آدرس سایت فروش اینترنتی 

مشخصات خودرو

K7مدل 

1400ویژه دی شرایط  فروش

1400/10/15الی 1400/10/01: زمان ثبت نام 

اینترنتی: روش ثبت نام 

1400/117ف10/03: شماره نوبت فروش 



2436

پيش پرداخت
هم زمان با ثبت )مرحله اول 

(نام
 ریال3.000.000.000 ریال2.700.000.000

مبلغ اقساطمبلغ اقساط

 ریال294.700.000 ریال429.200.000
 ریال294.700.000 ریال429.200.000
 ریال294.700.000 ریال429.200.000
 ریال294.700.000 ریال429.200.000
 ریال294.700.000 ریال429.200.000
 ریال294.700.000 ریال429.200.000
 ریال294.700.000 ریال429.200.000
 ریال294.700.000 ریال429.114.000

 ریال294.700.000
 ریال294.700.000
 ریال294.700.000
 ریال295.109.000

                                                                      کاتالوگ

پرداخت های آتی

.در سایت کرمان موتور قابل مشاهده می باشد "درباره ما"اطالعات سازنده و مالک برند در بخش  * 

اقساطیشرایط 

 ریال5.280.000.000قيمت مصوب
مراحل پرداخت

1401مدل
دررهنوضعيت سند

ـسود مشارکت

ـ(ساليانه)سود انصراف 

ماهيانه%1تاخير در تحویل خودرو
 روز کاری60زمان تحویل خودرو

نقره ای آبی متاليک-قهوه ای متاليک-آبی زنگاری متاليک-خاکستری طوسی روشن متاليک-مشکی- سفيد رنگ خودرو

توضيحات

. می باشد1401/03/25 اقساط بصورت هر سه ماه یک چک محاسبه گردیده است و تاریخ اولين چک  

. سند خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت باقی خواهد ماند و تنها با تسویه حساب نهائی سند خودرو آزاد خواهد شد

. خودروها بدون بيمه بدنه واگذار نميگردند و هزینه آن به مبلغ اقساط اضافه گردیده است

کليه هزینه ها، ماليات ها، عوارض، بيمه شخص ثالث، ماليات ارزش افزوده و سایر هزینه هایی که قانون پرداخت آن را به عهده * 

 محاسبه شده است، بدیهی است در صورت تغيير قوانين و نرخها 1400مشتری و مصرف کننده گذاشته است بر اساس تعرفه های سال 

.در زمان تحویل خودرو مابه التفاوت به عهده متقاضی می باشد

مشخصات فنی ، آپشنهای خودرو، مشخصات ظاهری بيرونی و درونی، تودوزی، رینگ و ابعاد خودرو مطابق با کاتالوگ موجود در * 

.سایت شرکت کرمان موتور می باشد

 کد ذیل را اسکن نمایید

سایت کرمان موتور 

                                                  کد ذیل را اسکن نماییدwww.kermanmotor.com:                                             آدرس سایت کرمان موتور 
sales.kermanmotor.ir:                                                        آدرس سایت فروش اینترنتی 

مشخصات خودرو

  S3 1600 ATمدل 

1400ویژه دی شرایط  فروش

1400/10/15الی 1400/10/01: زمان ثبت نام 

اینترنتی: روش ثبت نام 

1400/193ف10/04: شماره نوبت فروش 



2436

 ریال5.000.000.000 ریال4.000.000.000(هم زمان با ثبت نام)مرحله اول پيش پرداخت

مبلغ اقساطمبلغ اقساط

 ریال412.200.000 ریال698.500.000
 ریال412.200.000 ریال698.500.000
 ریال412.200.000 ریال698.500.000
 ریال412.200.000 ریال698.500.000
 ریال412.200.000 ریال698.500.000
 ریال412.200.000 ریال698.500.000
 ریال412.200.000 ریال698.500.000
 ریال412.200.000 ریال698.391.000

 ریال412.200.000
 ریال412.200.000
 ریال412.200.000
 ریال411.735.000

                                             

                                                          کاتالوگ

دررهن

             سایت کرمان موتور 

شرایط 

قيمت مصوب

مراحل پرداخت

 ریال8.200.000.000

مدل

پرداخت های آتی

1401

اقساطی

وضعيت سند

سود مشارکت

(ساليانه)سود انصراف 

ماهيانه1%

ـ

ـ

                                        کد ذیل را اسکن نماییدwww.kermanmotor.com:                             آدرس سایت کرمان موتور            کد ذیل را اسکن نمایید
sales.kermanmotor.ir:                                         آدرس سایت فروش اینترنتی 

تاخير در تحویل خودرو

زمان تحویل خودرو

نقره ای آبی متاليک-قهوه ای متاليک-آبی زنگاری متاليک-خاکستری طوسی روشن متاليک-مشکی- سفيد  رنگ خودرو

 روز کاری60

کليه هزینه ها، ماليات ها، عوارض، بيمه شخص ثالث، ماليات ارزش افزوده و سایر هزینه هایی که قانون پرداخت آن را به عهده * توضيحات

 محاسبه شده است، بدیهی است در صورت تغيير قوانين و 1400مشتری و مصرف کننده گذاشته است بر اساس تعرفه های سال 

.نرخها در زمان تحویل خودرو مابه التفاوت به عهده متقاضی می باشد

.در سایت کرمان موتور قابل مشاهده می باشد "درباره ما"اطالعات سازنده و مالک برند در بخش  * 

مشخصات فنی ، آپشنهای خودرو، مشخصات ظاهری بيرونی و درونی، تودوزی، رینگ و ابعاد خودرو مطابق با کاتالوگ موجود در * 

.سایت شرکت کرمان موتور می باشد

. می باشد1401/03/25 اقساط بصورت هر سه ماه یک چک محاسبه گردیده است و تاریخ اولين چک  

. سند خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت باقی خواهد ماند و تنها با تسویه حساب نهائی سند خودرو آزاد خواهد شد

. خودروها بدون بيمه بدنه واگذار نميگردند و هزینه آن به مبلغ اقساط اضافه گردیده است

مشخصات خودرو

  S5 1500 ATمدل 

1400ویژه دی شرایط  فروش

1400/10/15الی 1400/10/01: زمان ثبت نام 

اینترنتی: روش ثبت نام 

1400/195ف10/01: شماره نوبت فروش 



2436

پيش پرداخت
هم زمان با ثبت )مرحله اول 

(نام
 ریال5.000.000.000 ریال4.500.000.000

مبلغ اقساطمبلغ اقساط

 ریال471.900.000 ریال687.700.000
 ریال471.900.000 ریال687.700.000
 ریال471.900.000 ریال687.700.000
 ریال471.900.000 ریال687.700.000
 ریال471.900.000 ریال687.700.000
 ریال471.900.000 ریال687.700.000
 ریال471.900.000 ریال687.700.000
 ریال471.900.000 ریال687.961.000

 ریال471.900.000
 ریال471.900.000
 ریال471.900.000
 ریال471.729.000

                                                                      کاتالوگ

پرداخت های آتی

اقساطیشرایط 

 ریال8.690.000.000قيمت مصوب
مراحل پرداخت

1401مدل
    دررهنوضعيت سند

ـسود مشارکت

ـ(ساليانه)سود انصراف 

ماهيانه%1تاخير در تحویل خودرو
 روز کاری60زمان تحویل خودرو

آبی زنگاری-قرمز-مشکی ميکا-سفيدرنگ خودرو

توضيحات

. می باشد1401/03/25 اقساط بصورت هر سه ماه یک چک محاسبه گردیده است و تاریخ اولين چک  

. سند خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت باقی خواهد ماند و تنها با تسویه حساب نهائی سند خودرو آزاد خواهد شد

. خودروها بدون بيمه بدنه واگذار نميگردند و هزینه آن به مبلغ اقساط اضافه گردیده است

کليه هزینه ها، ماليات ها، عوارض، بيمه شخص ثالث، ماليات ارزش افزوده و سایر هزینه هایی که قانون پرداخت آن را به عهده * 

 محاسبه شده است، بدیهی است در صورت تغيير قوانين و نرخها 1400مشتری و مصرف کننده گذاشته است بر اساس تعرفه های سال 

.در زمان تحویل خودرو مابه التفاوت به عهده متقاضی می باشد

.در سایت کرمان موتور قابل مشاهده می باشد "درباره ما"اطالعات سازنده و مالک برند در بخش  * 

مشخصات فنی ، آپشنهای خودرو، مشخصات ظاهری بيرونی و درونی، تودوزی، رینگ و ابعاد خودرو مطابق با کاتالوگ موجود در * 

.سایت شرکت کرمان موتور می باشد

 کد ذیل را اسکن نمایید

سایت کرمان موتور 

                                            کد ذیل را اسکن نماییدwww.kermanmotor.com:                                                 آدرس سایت کرمان موتور 
sales.kermanmotor.ir:                                                    آدرس سایت فروش اینترنتی 

مشخصات خودرو

  T8 2000 MTمدل 

1400ویژه دی شرایط  فروش

1400/10/15الی 1400/10/01: زمان ثبت نام 

اینترنتی: روش ثبت نام 

1400/208ف10/02: شماره نوبت فروش 


