
هزینه ترهین 

و بیمه اعتباری

(اجباری)

بیمه بدنه یکساله

(اجباری)
مبلغ تسهیالت

تعداد 

اقساط
نرخ کارمزد ساالنهمبلغ هر قسطفاصله اقساط

مدت

 بازپرداخت

 ماهه12بدون کارمزد6,000,000 دو ماه یکبار36,000,0006----64,900,000

 ماهه24 درصد6,880,00021سه ماه یکبار56,940,0001,538,6001.347,60043,960,0008

 ماهه10بدون کارمزد6,000,000 دو ماه یکبار30,000,0005----76,400,000

 ماهه24 درصد7,190,00021سه ماه یکبار60,400,0001,610,0001,405,90046,000,0008

E2016152,000,00012,900,000139,100,00045 تیپ1800ccپریوس 

فوری32016245,000,00016,900,000228,100,000دو دیفرانسیل تیپ 2500CCروفور 

فوری2016169,000,00013,100,000155,900,000(دنده ای) Basic-بنزینی دو دیفرانسیل 2700ccهایلوکس 

فوری2016190,000,00015,900,000174,100,000سقف بلند 2700ccهایس 

--------

--------

--------

1500ccیاریس 

SD-E2016109,900,000

HB-SE2016115,000,000

--------

مدل سالتیپ خودرومدل خودرو

خرید اقساطی

زمان تحویل
(روز کاری)

بازپرداخت تسهیالت

خرید  نقدی

پیش پرداخت
پس از کسر هزینه های شماره گذاری

(در زمان ثبت نام )

قیـمت کل 

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده،  هزینه  )

(%10گذاری و فیش عوارض  شماره

سایر پرداختی ها 

(در زمان ثبت نام)

فوری

فوری

هزینه شماره گذاری و 

 درصد10فیش عوارض 

مبلغ قابل پرداخت

پس از کسر هزینه های شماره گذاری و فیش )

( درصد10عوارض 

9,000,000100,900,000

8,600,000106,400,000
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اقساطی خودروهای تویوتاشرایط خرید نقدی و

:توجه مهم
سط به اینکه انجام فرآیند شماره گذاری خودروها در شهر تهران تونظر

هنگام  خریداران در تهران می بایست درنماینده شرکت انجام می پذیرد، 
درصد را 10ثبت نام کل هزینه های شماره گذاری و فیش  عوارض 

.پرداخت نمایند

در خصوص خریداران دیگر شهر ها، با توجه به انجام فرآیند شماره  
گذاری در همان شهر، پرداخت مبلغ خودرو بدون احتساب هزینه های  

درصد و مطابق با رویه جاری خواهد 10شماره گذاری و فیش عوارض 
.بود

:توضیحات
.کلیه قیمت ها به تومان می باشد. 1
.دریافت مبالغ خارج از بخشنامه تحت هر عنوانی غیر مجاز بوده و تخلف محسوب می شود. 2
.هزینه بیمه شخص ثالث یکساله کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد3
.ه مسئولیتی در قبال واریز مبالغ به غیر را نداردونکلیه مبالغ پرداختی بابت خرید خودرو می بایست فقط به نام و به حساب بانکی شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا واریز شده و شرکت هیچگ4
.ان عودت چکها و تغییر زمان آن وجود نداردامکدر صورت تاخیر در تحویل خودرو، جریمه دیرکرد به کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتری، اعم از پیش پرداخت و چکهای اقساطی تعلق می گیرد و . 5
.استفاده از تسهیالت در خرید اقساطی، منوط به رعایت دستورالعمل های فروش نظیر ارائه وکالتنامه است. 6
گ با شرکت لیزینلذا سند خودروهای فروخته شده به روش اقساطی در رهن شرکت و یا لیزینگ های طرف قرارداد بوده که پس از تایید و تسویه حساب. قراردادهای اقساطی با همکاری شرکت لیزینگ طرف قرارداد آریتا منعقد می گردد. 7

. فک رهن خواهد شد
ر صورت انصراف، وجه پرداختی یید مدارک، خریدار می تواند اقدام به خرید نقدی نماید و دتااستفاده از تسهیالت موضوع این بخشنامه موکول به تکمیل و تایید کلیه مدارک درخواستی شرکت لیزینگ طرف قرارداد می باشد و در صورت عدم. 8

.عودت داده خواهد شد

جدید



هزینه ترهین 

و بیمه اعتباری

(اجباری)

بیمه بدنه یکساله

(اجباری)
مبلغ تسهیالت

تعداد 

اقساط
نرخ کارمزد ساالنهمبلغ هر قسطفاصله اقساط

مدت

 بازپرداخت

  C lassic  2016295,000,00029,200,000----265,800,000فوری

F sport SPT 2 2016349,000,00029,200,000
میلیون تومان  6

تخفیف
فوری ماهه6بدون کارمزد30,000,000 دو ماه یکبار90,000,0003----313,800,000229,800,000

خرید  نقدی

مدل سالتیپ خودرومدل خودرو

خرید اقساطی

زمان تحویل
(روز کاری) هزینه شماره گذاری و فیش 

 درصد10عوارض 

قیـمت کل 

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده،  هزینه  )

(%10گذاری و فیش عوارض  شماره

مبلغ قابل پرداخت

پس از کسر هزینه های شماره )

 درصد و 10گذاری، فیش عوارض 

(تخفیف نقدی

پیش پرداخت
پس از کسر هزینه های 

شماره گذاری

(در زمان ثبت نام )

سایر پرداختی ها 

(در زمان ثبت نام)
بازپرداخت تسهیالت

---------------

NX 200t لکسوس 

هدیه ویژه 

خرید نقدی

Irtoya.com
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اقساطی خودروهای لکسوسشرایط خرید نقدی و

:توضیحات

.کلیه قیمت ها به تومان می باشد. 1

.دریافت مبالغ خارج از بخشنامه تحت هر عنوانی غیر مجاز بوده و تخلف محسوب می شود. 2

.  درصد اعالم گردیده است10قیمت کل خودرو، با احتساب هزینه مالیات بر ارزش افزوده، هزینه های شماره گذاری و فیش عوارض . 3

.هزینه بیمه شخص ثالث یکساله کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد.4

.ال واریز مبالغ به غیر را نداردمسئولیتی در قبونهکلیه مبالغ پرداختی بابت خرید خودرو می بایست فقط به نام و به حساب بانکی شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا واریز شده و شرکت هیچگ. 5

.ان آن وجود نداردان عودت چکها و تغییر زمامکدر صورت تاخیر در تحویل خودرو، جریمه دیرکرد به کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتری، اعم از پیش پرداخت و چکهای اقساطی تعلق می گیرد و . 6

واند اقدام به خرید یید مدارک، خریدار می تتااستفاده از تسهیالت موضوع این بخشنامه موکول به تکمیل و تایید کلیه مدارک درخواستی شرکت لیزینگ طرف قرارداد می باشد و در صورت عدم.7

.نقدی نماید و در صورت انصراف، وجه پرداختی عودت داده خواهد شد

:توجه مهم
ط به اینکه انجام فرآیند شماره گذاری خودروها در شهر تهران توسنظر

نگام  بایست در هخریداران در تهران مینماینده شرکت انجام می پذیرد، 
درصد را 10ثبت نام کل هزینه های شماره گذاری و فیش  عوارض 

.پرداخت نمایند

ذاری  در خصوص خریداران دیگر شهر ها، با توجه به انجام فرآیند شماره گ
در همان شهر، پرداخت مبلغ خودرو بدون احتساب هزینه های شماره  

.درصد و مطابق با رویه جاری خواهد بود10گذاری و فیش عوارض 

محدودتعداد

شرکت آریتا5-1شمارهبخشنامه فروش
95/06/20: تاریخ 



پیش پرداخت
(در زمان ثبت نام)

 روز بعد30
دریافت چک در زمان )

(عقد قرارداد

 روز بعد60
دریافت چک در زمان )

(عقد قرارداد

سود 

مشارکت

سود 

انصراف
پیش پرداخت

(در زمان ثبت نام)

 روز بعد30
دریافت چک در زمان )

(عقد قرارداد

 روز بعد90
دریافت چک در زمان )

(عقد قرارداد

سود 

مشارکت

سود 

انصراف
پیش پرداخت

(در زمان ثبت نام)

 روز بعد60
دریافت چک در زمان )

(عقد قرارداد

 روز بعد120
دریافت چک در زمان )

(عقد قرارداد

سود 

مشارکت

سود 

انصراف

1500cc   20161,500,00036,000,00012,000,00012,000,00036,000,00012,000,00012,000,00036,000,00012,000,00012,000,000یاریس صندوقدار  

2000cc  20162,000,00042,000,00014,000,00014,000,00042,000,00014,000,00014,000,00042,000,00014,000,00014,000,000کروال 

2500cc 20163,000,00072,000,00024,000,00024,000,00072,000,00024,000,00024,000,00072,000,00024,000,00024,000,000روفور 

20162,500,00059,000,00020,000,00020,000,000(تولید ژاپن ) 2500ccکمری هیبرید 

1800cc20162,000,00055,000,00015,000,00015,000,00055,000,00015,000,00015,000,00055,000,00015,000,00015,000,000پریوس هیبرید 

18%15%

:توضیحات
.کلیه مبالغ به تومان می باشد. 1

.مالیات بر ارزش افزوده بر عهده خریدار می باشد. 2

.قیمت نهایی خودرو  در زمان تکمیل وجه و بر اساس قیمت فروش نقدی مطابق با بخشنامه روز تعیین می گردد. 3

.در زمان تکمیل وجه، سود مشارکت و تخفیف ویژه از قیمت نهایی خودرو کسر خواهد شد. 4
.امکان استفاده از تسهیالت اعتباری برای تکمیل وجه خرید خودرو وجود دارد.  5

.بدیهی است تاریخ شروع قرارداد، تاریخ وصول پیش پرداخت می باشد. تأیید و ثبت قرارداد منوط به ارسال اسناد پرداختی و قرارداد به دفتر مرکزی می باشد.  6

18%15%18%15%

----- -----

20%

نوع و تیپ خودرو

 روز کاری180خرید مشارکتی با تحویل  روز کاری120خرید مشارکتی با تحویل  روز کاری90خرید مشارکتی با تحویل 

20%18%21%19%22%

 (تومان)تخفیف ویژه 

در زمان تکمیل وجه
مدل سال

خودروهای تویوتا2016شرایط خرید مشارکتی مدل های 

208تهران، ابتدای جاده دماوند، بعد از سه راه اتحاد، شماره : دفتر مرکزی
021-73451:تلفن
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