
 شرایط فروش مربوط به متقاضیان عادي) الف 
 

                        شرایط فروش فوق العاده     :  1جدول شماره 

v ظرفیت رنگ محصوالت محدود بوده و در صورت تکمیل ظرفیت ، امکان ثبت نام براي سایر رنگها میسر خواهد بود. 
v  تعداد محدودي از خودروهاي کوییکS  با شیشه دودي بوده که در صورت انتخاب مشتري و موجود بوده ظرفیت مبلغ
 .گردد ریال به مبلغ درج شده در جدول فوق اضافه می 000/500/1
 

 شرایط پیش فروش یکساله : 2جدول شماره 
v                        

   .باشد هاي ذکر شده می ماه) هفته چهارم ( زمان تحویل خودروها مطابق جدول فوق در *
 

 زمان تحویل رنگ قابل عرضه )ریال( مبلغ خودرو نوع خودرو

 سفید M١۵ 000/400/199/1با موتور  SX تیبا

 روزه 90حداکثر 

 سفید 000/250/247/1 ساینا

 000/500/269/1 2تیبا 
 اطلسی متالیک-قرمز-مشکی-سفید
 اي متالیک نقره–اي تیره متالیک  قهوه

 مشکی متالیک –نوکمدادي متالیک 

 اي متالیک نقره  -سفید  000/740/680/1 یک با گیربکس معمولیکوی
 مشکی متالیک –نوکمدادي متالیک 

 سفید S 000/620/846/1یک کوی

کرم مشکی -قرمزمشکی -سفیدمشکی 000/200/780/1 با گیربکس معمولی Rیک کوی
 مشکی قرمز -سفیدقرمز-اي مشکی نقره

 نوع خودرو
 مبلغ علی الحساب

 )ریال( پیش پرداخت  
 زمان تحویل قیمت خودرو

 S  000/310/923یک کوی

 قیمت روز خودرو 
 در زمان تحویل 

 مندرج در قرارداد مشتریان 

 1401آذر الی بهمن 

 1401مهر الی آذر  000/100/890 با گیربکس معمولی Rیک کوی

 1401آذر الی اسفند  000/370/840 یک با گیربکس معمولیکوی

 1402الی اردیبهشت  1401بهمن  S 000/155/849ساینا



 شرایط پیش فروش مشارکت در تولید: 3جدول شماره 
v                        

   .باشد هاي ذکر شده می ماه) هفته چهارم ( زمان تحویل خودروها مطابق جدول فوق در *
 
 

 شرایط فروش مربوط به متقاضیان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) ب 
 

                        )     طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت(شرایط فروش فوق العاده :  4جدول شماره 

v  رنگها میسر خواهد بودظرفیت رنگ محصوالت محدود بوده و در صورت تکمیل ظرفیت ، امکان ثبت نام براي سایر. 
v  تعداد محدودي از خودروهاي کوییکS  با شیشه دودي بوده که در صورت انتخاب مشتري و موجود بوده ظرفیت مبلغ
 .گردد ریال به مبلغ درج شده در جدول فوق اضافه می 000/500/1
 

 نوع خودرو
 مبلغ علی الحساب

 )ریال( پیش پرداخت 
 زمان تحویل قیمت خودرو سود انصراف سود مشارکت

 S 000/310/923یک کوی

6% 3% 

 قیمت روز خودرو
 در زمان تحویل

مندرج در قرارداد 
 مشتریان

الی  1402تیر 
 1402مرداد 

 000/100/890 با گیربکس معمولی Rیک کوی

 000/370/840 یک با گیربکس معمولیکوی

 S 000/155/849ساینا

 زمان تحویل رنگ قابل عرضه )ریال( مبلغ خودرو نوع خودرو

 سفید M١۵ 000/400/199/1با موتور  SX تیبا

 روزه 90حداکثر 

 سفید 000/250/247/1 ساینا

 000/500/269/1 2تیبا 
 اطلسی متالیک-قرمز-مشکی-سفید
 اي متالیک نقره–اي تیره متالیک  قهوه

 مشکی متالیک –نوکمدادي متالیک 

 اي متالیک نقره  -سفید  000/740/680/1 یک با گیربکس معمولیکوی
 مشکی متالیک –نوکمدادي متالیک 

 سفید S 000/620/846/1یک کوی

کرم مشکی -قرمزمشکی -سفیدمشکی 000/200/780/1 با گیربکس معمولی Rیک کوی
 مشکی قرمز -سفیدقرمز-اي مشکی نقره



 )     طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت(شرایط پیش فروش یکساله  : 5جدول شماره 
v                        

   .باشد هاي ذکر شده می ماه) هفته چهارم ( زمان تحویل خودروها مطابق جدول فوق در *
 

 )     طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت(شرایط پیش فروش مشارکت در تولید : 6جدول شماره 
v                        

   .باشد هاي ذکر شده می ماه) هفته چهارم ( زمان تحویل خودروها مطابق جدول فوق در *
 

 نوع خودرو
 مبلغ علی الحساب

 )ریال( پیش پرداخت  
 زمان تحویل قیمت خودرو

 S  000/310/923یک کوی

 قیمت روز خودرو 
 در زمان تحویل 

 مندرج در قرارداد مشتریان 

 1401بهمن  آذر الی

 1401مهر الی آذر  000/100/890 با گیربکس معمولی Rیک کوی

 1401آذر الی اسفند  000/370/840 یک با گیربکس معمولیکوی

 1402الی اردیبهشت  1401بهمن  S 000/155/849ساینا

 نوع خودرو
 مبلغ علی الحساب

 )ریال( پیش پرداخت 
 زمان تحویل قیمت خودرو سود انصراف سود مشارکت

 S 000/310/923یک کوی

6% 3% 

 قیمت روز خودرو
 در زمان تحویل

مندرج در قرارداد 
 مشتریان

الی  1402تیر 
 1402مرداد 

 000/100/890 با گیربکس معمولی Rیک کوی

 000/370/840 یک با گیربکس معمولیکوی

 S 000/155/849ساینا


