بخشنامه فروش شماره  20-1اریتا

لیست قیمت و شرایط فروش نقدی و اقساطی محصوالت تویوتا و لکسوس

تاریخ 1393/10/28 :

پرداخت نقدی

قیمت نهایی (تومان)

نوع خودرو

ردیف

1

کروال 2000cc

2

کمری 2500cc

3

یاریس 1500cc

4

روفور 2500cc

5

لکسوس IS250

6

لکسوس ES250

7

لکسوس GS250

8

لکسوس هیبرید CT200

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
و هزینه شماره گذاری و فیش 10

پرداخت اقساطی

مبلغ قابل پرداخت (تومان)
با کسر هزینه های شماره گذاری و فیش عوارض

درصد

 10درصد

پیش پرداخت

مبلغ تسهیالت

نرخ تسهیالت

تعداد اقساط
(ماه)

فاصله اقساط

مبلغ هر قسط

مبلغ بیمه بدنه

زمان تحویل

بدون بهره

3

هر دو ماه یکبار

13,400,000

2,233,500

 30روز کاری

18%

6

هر دو ماه یکبار

7,500,000

2,233,500

 30روز کاری

بدون بهره

3

هر دو ماه یکبار

11,700,000

1,982,100

 20روز کاری

18%

6

هر دو ماه یکبار

6,500,000

1,982,100

 20روز کاری

بدون بهره

3

هر دو ماه یکبار

12,000,000

2,041,300

 30روز کاری

18%

6

هر دو ماه یکبار

6,700,000

2,041,300

 30روز کاری

بدون بهره

3

هر دو ماه یکبار

16,700,000

2,766,000

 20روز کاری

18%

6

هر دو ماه یکبار

9,300,000

2,766,000

 20روز کاری

6

هر دو ماه یکبار

9,900,000

2,854,800

 30روز کاری

6

هر دو ماه یکبار

10,500,000

3,002,700

 30روز کاری

هر دو ماه یکبار

6,100,000

1.804.600

 30روز کاری

هر دو ماه یکبار

16,000,000

2,706,900

 20روز کاری

8,900,000

2,706,900

 20روز کاری

3.224.600

 30روز کاری

3,254,200

 20روز کاری

 GLIمدل 2015

143,000,000

133,550,000

93,350,000

40,200,000

 XLI Exclusive+Naviمدل 2014

126,000,000

117,750,000

82,650,000

35,100,000

 XLI Exclusive+Naviمدل 2015

129,900,000

121,350,000

85,350,000

36,000,000

 GLX S.SPLمدل 2014

179,000,000

167,530,000

117,430,000

50,100,000

 GLX SPLمدل 2015

185,000,000

173,130,000

122,130,000

51,000,000

27%

 GLX S.SPLمدل 2015

195,000,000

183,130,000

129,130,000

54,000,000

27%

صندوق دار مدل 2014

114,000,000

106,350,000

75,350,000

31,000,000

27%

6

دو دیفرانسیل مدل  2014تیپ Basic -2

175,000,000

161,230,000

113,230,000

48,000,000

بدون بهره

3

18%

6

هر دو ماه یکبار

دو دیفرانسیل مدل  2015تیپ 2SPL

210,000,000

195,530,000

137,530,000

58,000,000

27%

6

هر دو ماه یکبار

11,300,000

دو دیفرانسیل مدل  2014تیپ 3

212,000,000

198,230,000

139,230,000

59,000,000

27%

6

هر دو ماه یکبار

11,500,000

دو دیفرانسیل مدل  2015تیپ 3

225,000,000

210,530,000

147,530,000

63,000,000

شش سیلندر مدل 2015

305,000,000

282,900,000

226,900,000

56,000,000

27%

6

هر دو ماه یکبار

12,300,000

3,446,500

 30روز کاری

بدون بهره

4

هر ماه

14,000,000

5,147,500

 30روز کاری

18%

6

هر دو ماه یکبار

10,400,000

5,147,500

 30روز کاری

بدون بهره

4

هر ماه

15,300,000

5,554,300

 30روز کاری

18%

6

هر دو ماه یکبار

11,300,000

5,554,300

 30روز کاری

بدون بهره

4

هر ماه

14,300,000

4,703,800

فوری

18%

6

هر دو ماه یکبار

10,600,000

4,703,800

فوری

6

هر دو ماه یکبار

13,600,000

6,286,500

فوری

6

هر دو ماه یکبار

7,800,000

3,365,100

 30روز کاری

 F Sportمدل 2015

330,000,000

307,900,000

246,700,000

61,200,000

چهار سیلندر مدل 2015

310,000,000

287,300,000

230,100,000

57,200,000

 - Platinumمدل 2015

375,000,000

351,900,000

281,900,000

70,000,000

27%

چهارسیلندر مدل 2015

219,500,000

201,700,000

161,700,000

40,000,000

27%

توضیحات:
 .1کلیه قیمتها به تومان میباشد.
 .2مالیات بر ارزش افزوده بر عهده خریدار می باشد که در قیمت نهایی خودرو در فروش نقدی و اقساطی لحاظ گردیده است.

 .3در صورت خرید نقدی خودروهای کروال  ،GLI 2015کروال  ،XLI 2014کروال  XLI 2015و کمری  GLX S.SPL 2014امکان بهره مندی از تخفیف خرید نقدی به مبلغ  3،500،000تومان برای خریداران محترم وجود دارد.
 .4در صورت خرید نقدی خودروی روفور تیپ  - BASIC2امکان بهره مندی از تخفیف خرید نقدی به مبلغ  4،000،000تومان وجود دارد.
 .5هزینه شخص ثالث یکساله برای کلیه خودرو ها به عهده شرکت می باشد.
 .6فروش نقدی و اقساطی خودرو هزینه شماره گذاری و فیش عوارض  10درصد از مبلغ پیش پرداخت کسر گردیده است  ،و خریدار شخصا متعهد به پرداخت این مبلغ در محل شماره گذاری می باشد.
 .7در صورت تاخیر در تحویل خودرو ،جریمه دیرکرد به کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتری ،اعم از پیش پرداخت و چکهای اقساطی تعلق می گیرد و امکان عودت چکها و تغییر زمان آن وجود ندارد.
 .8کلیه محصوالت لکسوس با گارانتی  5ساله و یا  200هزار کیلومتر و کلیه محصوالت تویوتا با گارانتی  5ساله یا 150هزار کیلومتر ایرتویا عرضه می گردد.
 .9کلیه مبالغ مربوط به مربوط به خرید نقدی 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 ندارد.
 .10استفاده از تسهیالت موضوع این بخشنامه موکول به تکمیل و تایید کلیه مدارک درخواستی شرکت لیزینگ طرف قرارداد میباشد و در صورت عدم تایید مدارک ،خریدار می تواند اقدام به خرید نقدی نماید و در صورت انصراف ،وجه پرداختی عودت داده خواهد شد.

 .11قراردادهای اقساطی با همکاری شرکت لیزینگ طرف قرارداد آریتا منعقد می گردد .لذا سند خودروهای فروخته شده به روش اقساطی در رهن شرکت لیزینگ طرف قرارداد بوده که پس از تایید و تسویه حساب با شرکت لیزینگ فک رهن خواهد شد.
 .12فروش اقساطی با استفاده از شرایط لیزینگ ،بیمه بدنه و هزینه ترهین به عهده خریدار بوده که در زمان اخذ چکهای تسهیالت ،محاسبه و دریافت خواهد شد.

 .13در صورت نبود خودروهای مدل  ،2014شرکت اختیار پیشنهاد مدل  2015را دارا می باشد و مشتری می تواند در صورت تمایل ،با پرداخت ما به التفاوت ،مدل  2015مذکور را دریافت نماید.
 .14دریافت مبالغ خارج از بخشنامه تحت هر عنوانی غیر مجاز بوده و تخلف محسوب می شود.

جهت کسب اطالعات تکمیلی و لیست نمایندگان فعال سراسر کشور ،با دفتر مرکزی تماس
حاصل فرمایید.
تلفن021-73451 :
وب سایت :

www.arita.irtoya.com

بخشنامه فروش شماره  20-1اریتا

شرایط فروش مشارکتی خودروهای تویوتا ولکسوس

تاریخ 1393/10/28 :

نوع خودرو

پیش پرداخت

 30روز بعد

 60روز بعد

 90روز بعد

یاریس  1500سی سی هاچ بک مدل 2015

44,000,000

11,000,000 11,000,000

---

یاریس  1500سی سی صندوقدار مدل 2015

44,000,000

11,000,000 11,000,000

---

کروال  GLIمدل  2000( 2015سی سی)

54,000,000

14,000,000 14,000,000

---

کمری  GLمدل 2015

60,000,000

15,000,000 15,000,000

---

کمری  GLXمدل 2015

74,000,000

19,000,000 19,000,000

---

روفور  2500سی سی تیپ  1مدل 2015

70,000,000

18,000,000 18,000,000

---

روفور  2500سی سی تیپ  2مدل 2015

78,000,000

20,000,000 20,000,000

---

روفور  2500سی سی تیپ  3مدل 2015

84,000,000

21,000,000 21,000,000

---

لکسوس هیبرید  CT200مدل 2015

81,000,000

21,000,000 21,000,000

---

لکسوس  -IS250شش سیلندر مدل 2015

29,000,000 29,000,000 114,000,000

---

لکسوس  - ES250چهار سیلندر مدل 2015

29,000,000 29,000,000 115,000,000

---

لکسوس  - GS250شش سیلندر مدل 2015

36,000,000 36,000,000 141,000,000

---

 120روز بعد

 150روز بعد

سود مشارکت

26%

یاریس  1500سی سی هاچ بک مدل 2015

44,000,000

11,000,000

---

11,000,000

---

یاریس  1500سی سی صندوقدار مدل 2015

44,000,000

11,000,000

---

11,000,000

---

کروال  GLIمدل  2000( 2015سی سی)

54,000,000

14,000,000

---

14,000,000

---

کمری  GLمدل 2015

60,000,000

15,000,000

---

15,000,000

---

کمری  GLXمدل 2015

74,000,000

19,000,000

---

19,000,000

---

روفور  2500سی سی تیپ  1مدل 2015

70,000,000

18,000,000

---

18,000,000

---

روفور  2500سی سی تیپ  2مدل 2015

78,000,000

20,000,000

---

20,000,000

---

روفور  2500سی سی تیپ  3مدل 2015

84,000,000

21,000,000

---

21,000,000

---

لکسوس هیبرید  CT200مدل 2015

81,000,000

21,000,000

---

21,000,000

---

لکسوس  -IS250شش سیلندر مدل 2015

29,000,000 114,000,000

---

29,000,000

---

لکسوس  - ES250چهار سیلندر مدل 2015

29,000,000 115,000,000

---

29,000,000

---

لکسوس  - GS250شش سیلندر مدل 2015

36,000,000 141,000,000

---

36,000,000

---

یاریس  1500سی سی هاچ بک مدل 2015

44,000,000

---

11,000,000

---

11,000,000

---

یاریس  1500سی سی صندوقدار مدل 2015

44,000,000

---

11,000,000

---

11,000,000

---

کروال  GLIمدل  2000( 2015سی سی)

54,000,000

---

14,000,000

---

14,000,000

---

کمری  New faceمدل 2015

74,000,000

---

19,000,000

---

19,000,000

---

کمری  GLمدل 2015

60,000,000

---

15,000,000

---

15,000,000

---

کمری  GLXمدل 2015

74,000,000

---

19,000,000

---

19,000,000

---

روفور  2500سی سی تیپ  1مدل 2015

70,000,000

---

18,000,000

---

18,000,000

---

روفور  2500سی سی تیپ  2مدل 2015

78,000,000

---

20,000,000

---

20,000,000

---

روفور  2500سی سی تیپ  3مدل 2015

84,000,000

---

21,000,000

---

21,000,000

---

لکسوس هیبرید  CT200مدل 2015

81,000,000

---

21,000,000

---

21,000,000

---

لکسوس  -IS250شش سیلندر مدل 2015

114,000,000

---

29,000,000

---

29,000,000

---

لکسوس  - ES250چهار سیلندر مدل 2015

115,000,000

---

29,000,000

---

29,000,000

---

لکسوس  - GS250شش سیلندر مدل 2015

141,000,000

---

36,000,000

---

36,000,000

---

28%

30%

سود انصراف

24%

24%

24%

توضیحات:
 .1کلیه مبالغ به تومان می باشد.
 .2مالیات بر ارزش افزوده بر عهده خریدار می باشد.
 .3قیمت نهایی خودرو بر اساس قیمت فروش نقدی در زمان تحویل با کسر سود مشارکت تعیین می گردد.
 .4با توجه به مدت تحویل در شرایط مشارکتی و امکان تأمین مدل  2016در زمان تحویل ،در صورت تغییر مدل ،مابالتفاوت مبلغ مدل  2016در زمان تحویل از خریداران محترم دریافت می
گردد.
 .5امکان استفاده از تسهیالت اعتباری برای تکمیل وجه خرید خودرو وجود دارد.
 .6تأیید 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.
 .7در صورت تمایل مشتری ،امکان تمدید دوره مشارکت وجود دارد.

جهت کسب اطالعات تکمیلی و لیست نمایندگان فعال سراسر کشور ،با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.
تلفن021-73451 :

وب سایت:

www.arita.irtoya.com

زمان تحویل

 90روز کاری

 120روز کاری

 180روز کاری

