
نقدی

 ریال4.650.000.000

1

 ریال4.650.000.000

-

1401

آزاد

ـ

ـ

 ماهيانه3%

 روز کاری90

مشکی ميکا- سفيد 

کليه هزینه ها، ماليات ها، عوارض، بيمه شخص ثالث،ماليات نقل و  انتقال، ماليات ارزش افزوده و سایر هزینه هایی که قانون * 

 محاسبه شده است، بدیهی است در 1401پرداخت آن را به عهده مشتری و مصرف کننده گذاشته است بر اساس تعرفه های سال 

.صورت تغيير قوانين و نرخها 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

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

سایت کرمان موتور                                                                                                                                                                             کاتالوگ

رنگ خودرو

توضیحات

زمان تحویل خودرو

 کد ذیل را اسکن نمایید

شرایط 

قیمت مصوب

مراحل پرداخت

مدل

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

هم زمان با ثبت نام

وضعیت سند

سود مشارکت

(سالیانه)سود انصراف 

تاخیر در تحویل خودرو

پرداخت های آتی

مشخصات خودرو

  J4 1500 ATمدل 

فوق العادهشرایط  فروش

1401/03/03الی 1401/02/27: زمان ثبت نام 

اینترنتی: روش ثبت نام 

1401/104ف02/04: شماره نوبت فروش 



نقدی

 ریال9.350.000.000

1

 ریال9.350.000.000

-

1401

آزاد

ـ

ـ

 ماهيانه3%

 روز کاری90

مشکی ميکا- سفيد 

کليه هزینه ها، ماليات ها، عوارض، بيمه شخص ثالث،ماليات نقل و  انتقال، ماليات ارزش افزوده و سایر هزینه هایی که قانون * 

 محاسبه شده است، بدیهی است در 1401پرداخت آن را به عهده مشتری و مصرف کننده گذاشته است بر اساس تعرفه های سال 

.صورت تغيير قوانين و نرخها 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

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

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

                                                                                                                                                                       کاتالوگ

توضیحات

 کد ذیل را اسکن نمایید

سایت کرمان موتور 

سود مشارکت

(سالیانه)سود انصراف 

تاخیر در تحويل خودرو

زمان تحويل خودرو

رنگ خودرو

وضعیت سند

شرايط 

قیمت مصوب

مراحل پرداخت

پرداخت های آتی

مدل

هم زمان با ثبت نام

مشخصات خودرو

  S5 1500 ATمدل 

فوق العادهشرايط  فروش

1401/03/03الی 1401/02/27: زمان ثبت نام 

اينترنتی: روش ثبت نام 

1401/195ف02/06: شماره نوبت فروش 


