بخشنامه فروش شماره  1شرکت آریتا
تاریخ 97/01/15 :

شرایط فروش نقدی و اقساطی تویوتا C-HR
شرایط اقساطی

شرایط نقدی
سایر پرداختی ها

تیپ

خودرو

قیـمت خودرو

مدل سال

(مالیات بر ارزش افزوده ،هزینه

(در زمان ثبت نام)

پیش پرداخت

با احتساب کلیه هزینه ها

در زمان ثبت نام

شماره گذاری و )%10

هزینه ترهین و
بیمه اعتباری
(اجباری)

215,000,000
Icon
)(4X2

275,000,000

Dynamic
)(4X4

279,000,000

بیمه بدنه یکساله
(اجباری)

2,100,000

تسهیالت

60,000,000

مدت

تعداد و

بازپرداخت

فاصله اقساط

 6ماهه

 - 6ماهانه

زمان تحویل

مبلغ هر قسط

10,540,000

نرخ تسهیالت

18%

2,918,400
185,000,000

3,150,000

90,000,000

 12ماهه

 -6دو ماه یکبار

16,900,000

21%

219,000,000

2,100,000

60,000,000

 6ماهه

 - 6ماهانه

10,540,000

18%

2,959,500
189,000,000

)بنزینی(

بازپرداخت تسهیالت

90,000,000

3,150,000

 12ماهه

 -6دو ماه یکبار

16,900,000

21%

2018

توربو 1200CC

 30روز کاری

225,000,000
Lounge
)(4X2

285,000,000

Premium
)(4X4

289,000,000

60,000,000

2,100,000

 6ماهه

 - 6ماهانه

10,540,000

18%

3,021,000
195,000,000

3,150,000

90,000,000

 12ماهه

 -6دو ماه یکبار

16,900,000

21%

229,000,000

2,100,000

60,000,000

 6ماهه

 - 6ماهانه

10,540,000

18%

3,062,000
199,000,000

3,150,000

90,000,000

 12ماهه

 -6دو ماه یکبار

16,900,000

21%

Irtoya.com
 .1کلیه مبالغ به تومان می باشد.
 .2قیمت خودرو و مبلغ پیش پرداخت شامل کلیه هزینه ها از جمله مالیات بر ارزش افزوده ،هزینه شماره گذاری و فیش عوارض  %10می باشد.
 .3دریافت مبالغ خارج از بخشنامه تحت هر عنوانی غیر مجاز بوده و تخلف محسوب می شود.
 .4هزینه بیمه شخص ثالث یکساله کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد.
 .5کلیه مبالغ پرداختی بابت خرید خودرو می بایست فقط به نام و به حساب بانکی شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا واریز شده و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال واریز مبالغ به غیر را ندارد.
 .6در صورت تاخیر در تحویل خودرو ،جریمه دیرکرد به کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتری تعلق می گیرد.
 .7هزینه بیمه بدنه یکساله خودروها دربرگیرنده پوشش کامل ( شکست شیشه بدون برخورد اشیا ،سیل و زلزله و بالیای طبیعی ،پاشیدگی رنگ و اسید و مواد شیمیایی ،سرقت لوازم و قطعات تا سقف  30،000،000ریال و هزینه
ایاب و ذهاب در مدت تعمیر اتومبیل) می باشد.

@irtoya_toyota_iran
در خصوص خریداران محترم شهرستان ها ،نظر به اینکه انجام
فرآیند شماره گذاری در همان شهر صورت می پذیرد ،پرداخت

دفتر مرکزی :تهران ،ابتدای جاده دماوند،

مبلغ خودرو بدون احتساب هزینه های شماره گذاری و فیش

بعد از سه راه اتحاد ،شماره 208

عوارض  10درصد خواهد بود .لذا مبلغ مذکور در زمان ثبت نام از

تلفن021-73451 :

مبلغ کل کسر می گردد.

بخشنامه فروش شماره  1شرکت آریتا
تاریخ 97/01/15 :

شرایط فروش نقدی و اقساطی تویوتا پریوس
شرایط اقساطی

شرایط نقدی
سایر پرداختی ها

خودرو

تیپ

مدل سال

قیـمت خودرو
با احتساب کلیه هزینه ها
(مالیات بر ارزش افزوده ،هزینه شماره

هدیه ویژه

پیش پرداخت

خرید نقدی

در زمان ثبت نام

(در زمان ثبت نام)

هزینه ترهین و

بیمه بدنه

بیمه اعتباری

یکساله

(اجباری)

(اجباری)

146,500,000

--

--

134,500,000

2,100,000

119,500,000

2,625,000

104,500,000

3,150,000

149,500,000

--

137,500,000

2,100,000

122,500,000

2,625,000

107,500,000

3,150,000

162,000,000

--

150,000,000

2,100,000

135,000,000

2,625,000

120,000,000

3,150,000

گذاری و )%10

تیپ C

پریوس

تیپ 2

2017

194,500,000

3,000,000
تخفیف

197,500,000

3,000,000
تخفیف

210,000,000

3,000,000
تخفیف

1800CC

تیپ 3

بازپرداخت تسهیالت

2,092,900

--

تسهیالت

مدت

تعداد

بازپرداخت

و فاصله اقساط

زمان تحویل

مبلغ هر قسط

48,000,000

 6ماهه

 - 6ماهانه

8,000,000

بدون 0%
کارمزد

60,000,000

 12ماهه

 - 6دو ماه یکبار

10,720,000

12%

75,000,000

 18ماهه

 - 9دو ماه یکبار

9,410,000

15%

90,000,000

 24ماهه

 - 8سه ماه یکبار

13,650,000

18%

48,000,000

 6ماهه

 - 6ماهانه

8,000,000

بدون 0%
کارمزد

60,000,000

 12ماهه

 - 6دو ماه یکبار

10,720,000

12%

75,000,000

 18ماهه

 - 9دو ماه یکبار

9,410,000

15%

90,000,000

 24ماهه

 - 8سه ماه یکبار

13,650,000

18%

48,000,000

 6ماهه

 - 6ماهانه

8,000,000

بدون 0%
کارمزد

60,000,000

 12ماهه

 - 6دو ماه یکبار

10,720,000

12%

75,000,000

 18ماهه

 - 9دو ماه یکبار

9,410,000

15%

90,000,000

 24ماهه

 - 8سه ماه یکبار

13,650,000

18%

 30روز کاری

2,123,700

--

2,251,900

Irtoya.com

 .1کلیه مبالغ به تومان می باشد.
.2قیمت خودرو و مبلغ پیش پرداخت شامل کلیه هزینه ها از جمله مالیات بر ارزش افزوده ،هزینه شماره گذاری و فیش عوارض  %10می باشد.
 .3دریافت مبالغ خارج از بخشنامه تحت هر عنوانی غیر مجاز بوده و تخلف محسوب می شود.

 .4هزینه بیمه شخص ثالث یکساله کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد.
 .5کلیه مبالغ پرداختی بابت خرید خودرو می بایست فقط به نام و به حساب بانکی شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا واریز شده و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال واریز مبالغ به غیر را ندارد.
 .6در صورت تاخیر در تحویل خودرو ،جریمه دیرکرد به کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتری تعلق می گیرد.
 .7هزینه بیمه بدنه یکساله خودروها دربرگیرنده پوشش کامل (شکست شیشه بدون برخورد اشیا ،سیل و زلزله و بالیای طبیعی ،پاشیدگی رنگ و اسید و مواد شیمیایی ،سرقت لوازم و قطعات تا سقف  30،000،000ریال و هزینه ایاب و ذهاب در مدت
تعمیر اتومبیل) می باشد.

نرخ تسهیالت

در خصوص خریداران محترم شهرستان ها ،نظر به اینکه انجام

@irtoya_toyota_iran

فرآیند شماره گذاری در همان شهر صورت می پذیرد ،پرداخت

دفتر مرکزی :تهران ،ابتدای جاده دماوند،

مبلغ خودرو بدون احتساب هزینه های شماره گذاری و فیش

بعد از سه راه اتحاد ،شماره 208

عوارض  10درصد خواهد بود .لذا مبلغ مذکور در زمان ثبت نام

تلفن021-73451 :

از مبلغ کل کسر می گردد.

بخشنامه فروش شماره  1شرکت آریتا
تاریخ 97/01/15 :

شرایط فروش نقدی و اقساطی تویوتا روفور
شرایط اقساطی

شرایط نقدی
سایر پرداختی ها

خودرو

تیپ

مدل سال

قیـمت خودرو
با احتساب کلیه هزینه ها
( مالیات بر ارزش افزوده ،هزینه شماره

هدیه ویژه

پیش پرداخت

خرید نقدی

در زمان ثبت نام

گذاری و )%10

(در زمان ثبت نام)

هزینه ترهین و
بیمه اعتباری
(اجباری)

روفور

T3-E

2017

343,500,000

4,000,000
تخفیف

T3-V

2018

353,500,000

4,000,000
تخفیف

373,500,000

5,000,000
تخفیف

2500CC

T3-E

2018

بازپرداخت تسهیالت

293,500,000

-0

263,500,000

2,800,000

243,500,000

3,500,000

303,500,000

-0

273,500,000

2,800,000

253,500,000

3,500,000

303,500,000

-0

283,500,000

3,150,000

263,500,000

3,850,000

243,500,000

4,550,000

بیمه بدنه یکساله
(اجباری)

--0

تسهیالت

مدت

تعداد

بازپرداخت

و فاصله اقساط

زمان تحویل

مبلغ هر قسط

نرخ تسهیالت

50,000,000

 5ماهه

 - 5ماهانه

10,000,000

بدون 0%
کارمزد

80,000,000

 12ماهه

 -6دو ماه یکبار

14,530,000

15%

3,620,900

--0

100,000,000

 18ماهه

 -9دو ماه یکبار

12,850,000

18%

50,000,000

 5ماهه

 - 5ماهانه

10,000,000

بدون 0%
کارمزد

80,000,000

 12ماهه

 -6دو ماه یکبار

14,530,000

15%

3,723,400

--0

3,928,500

 30روز کاری

100,000,000

 18ماهه

 -9دو ماه یکبار

12,850,000

18%

70,000,000

 7ماهه

 - 7ماهانه

10,000,000

بدون 0%
کارمزد

90,000,000

 12ماهه

 -6دو ماه یکبار

16,070,000

12%

110,000,000

 18ماهه

 -9دو ماه یکبار

13,810,000

15%

130,000,000

 24ماهه

 -8سه ماه یکبار

19,710,000

18%

Irtoya.com
 .1کلیه مبالغ به تومان می باشد.
 .2قیمت خودرو و مبلغ پیش پرداخت شامل کلیه هزینه ها از جمله مالیات بر ارزش افزوده ،هزینه شماره گذاری و فیش عوارض  %10می باشد.
 .3دریافت مبالغ خارج از بخشنامه تحت هر عنوانی غیر مجاز بوده و تخلف محسوب می شود.
 .4هزینه بیمه شخص ثالث یکساله کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد.

 .5کلیه مبالغ پرداختی بابت خرید خودرو می بایست فقط به نام و به حساب بانکی شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا واریز شده و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال واریز مبالغ به غیر را ندارد.
 .6در صورت تاخیر در تحویل خودرو ،جریمه دیرکرد به کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتری تعلق می گیرد.

 .7هزینه بیمه بدنه یکساله خودروها دربرگیرنده پوشش کامل (شکست شیشه بدون برخورد اشیا ،سیل و زلزله و بالیای طبیعی ،پاشیدگی رنگ و اسید و مواد شیمیایی ،سرقت لوازم و قطعات تا سقف  30،000،000ریال و هزینه ایاب و ذهاب در
مدت تعمیر اتومبیل) می باشد.

@irtoya_toyota_iran
در خصوص خریداران محترم شهرستان ها ،نظر به اینکه
انجام فرآیند شماره گذاری در همان شهر صورت می پذیرد،

دفتر مرکزی :تهران ،ابتدای جاده دماوند،

پرداخت مبلغ خودرو بدون احتساب هزینه های شماره

بعد از سه راه اتحاد ،شماره 208

گذاری و فیش عوارض  10درصد خواهد بود .لذا مبلغ مذکور

تلفن021-73451 :

در زمان ثبت نام از مبلغ کل کسر می گردد.

بخشنامه فروش شماره  1شرکت آریتا
تاریخ 97/01/15 :

شرایط فروش مشارکتی خودروهای تویوتا

خودرو

حجم موتور

موعد تحویل

پیش پرداخت

 30روز بعد

(در زمان ثبت نام)

 60روز بعد

 90روز بعد

120روز بعد

 150روز بعد

(دریافت چک در زمان ثبت نام)

سود

سود

شرایط ویژه جهت تکمیل وجه

مشارکت

انصراف

(پس از کسر سود مشارکت)

17%

15%

تسویه نقدی
 120روز کاری

55,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

---

---

تسویه اعتباری

پریوس

 45میلیون تومان تسهیالت

1800CC

تسویه نقدی
 180روز کاری

45,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

17%

15%

 120روز کاری

90,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

---

---

17%

15%

تسویه اعتباری

تسویه نقدی

تسویه اعتباری

روفور

 3.5میلیون تومان تخفیف
اقساط  10ماهه بدون کارمزد ( 10چک ماهانه)
اقساط  18ماهه با کارمزد  6( %12چک سه ماه یکبار)

 4میلیون تومان تخفیف

 50میلیون تومان تسهیالت

اقساط  10ماهه بدون کارمزد ( 10چک ماهانه)
اقساط  24ماهه با کارمزد  8( %12چک سه ماه یکبار)

 5میلیون تومان تخفیف

 75میلیون تومان تسهیالت

اقساط  10ماهه بدون کارمزد ( 10چک ماهانه)
اقساط  18ماهه با کارمزد  6( %12چک سه ماه یکبار)

2500CC

تسویه نقدی
 180روز کاری

80,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

17%

15%
تسویه اعتباری

تسویه نقدی

1800CC
هیبرید

 120روز کاری

80,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

---

---

17%

1200CC
توربو

تسویه نقدی

1800CC
هیبرید

 180روز کاری

65,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

1200CC
توربو

.1کلیه مبالغ به تومان می باشد.
 .2قیمت نهایی خودرو در زمان تکمیل وجه و براساس قیمت فروش نقدی (مطابق با بخشنامه روز) تعیین می گردد.
 .3در زمان تکمیل وجه ،سود مشارکت از قیمت نهایی خودرو کسر خواهد شد.
 .4تأیید و ثبت قرارداد منوط به ارسال اسناد پرداختی و قرارداد به دفتر مرکزی می باشد .بدیهی است تاریخ شروع قرارداد ،تاریخ وصول پیش پرداخت میباشد.

20,000,000

 80میلیون تومان تسهیالت

 60میلیون تومان تسهیالت

اقساط  24ماهه با کارمزد  8( %12چک سه ماه یکبار)

اقساط  10ماهه بدون کارمزد ( 10چک ماهانه)
اقساط  18ماهه با کارمزد  6( %12چک سه ماه یکبار)

 5.5میلیون تومان تخفیف

15%
تسویه اعتباری

اقساط  10ماهه بدون کارمزد ( 10چک ماهانه)

 4.5میلیون تومان تخفیف

15%
تسویه اعتباری

17%

 6میلیون تومان تخفیف

 70میلیون تومان تسهیالت

دفتر مرکزی :تهران ،ابتدای جاده دماوند،

بعد از سه راه اتحاد ،شماره 208
تلفن021-73451 :

اقساط  10ماهه بدون کارمزد ( 10چک ماهانه)
اقساط  24ماهه با کارمزد  8( %12چک سه ماه یکبار)

Irtoya.com
@irtoya_toyota_iran

