شرکت پرشیا خودرو

تاریخ ابالغ 1398/05/19 :

لیست قیمت و شرایط فروش BMW

طرح فروش98-503 :

شرایط فروش اعتباری(ریال)
ردیف

مدل ها

مدل سال

تیپ

سرویس
ویژه

تحویل  30روز کاری

تحویل  30روز کاری
بهای خودرو

شرایط فروش  6ماهه

شرایط فروش  12ماهه

شرایط فروش  18ماهه

شرایط فروش  24ماهه

شرایط فروش  36ماهه

مبلغ پیش پرداخت

مبلغ اجاره

مبلغ پیش پرداخت

مبلغ اجاره

مبلغ پیش پرداخت

مبلغ اجاره

مبلغ پیش پرداخت

مبلغ اجاره

مبلغ پیش پرداخت

مبلغ اجاره

1

2018 530i Sedan

Business Sport Plus

BSI

18,400,000,000

8,582,000,000

1,865,300,000

8,664,000,000

1,008,600,000

8,960,000,000

723,100,000

9,042,000,000

580,300,000

9,421,000,000

437,500,000

2

2018 530i Sedan

Progressive Sport

BSI

19,990,000,000

9,323,000,000

2,026,500,000

9,412,000,000

1,095,800,000

9,734,000,000

785,600,000

9,824,000,000

630,400,000

10,235,000,000

475,300,000

3

2018 530i Sedan

Perfection

BSI

20,990,000,000

9,790,000,000

2,127,800,000

9,883,000,000

1,150,600,000

10,221,000,000

824,900,000

10,315,000,000

662,000,000

10,747,000,000

499,100,000

4

2018 320i Sedan

Legend

BSI

12,700,000,000

7,022,000,000

971,000,000

7,022,000,000

485,500,000

5

2018 330i Sedan

Performance

BSI

13,500,000,000

6,296,000,000

1,368,600,000

6,357,000,000

740,000,000

6

2017 730Li

7

2017 730Li

6,574,000,000

530,500,000

6,634,000,000

425,800,000

6,912,000,000

321,000,000

Legacy Sport Lounge
"21

BSI

28,490,000,000

13,288,000,000

2,888,100,000

13,415,000,000

1,561,700,000

13,874,000,000

14,001,000,000 1,119,500,000

898,500,000

14,587,000,000

677,400,000

Individual

BSI

29,990,000,000

13,987,000,000

3,040,300,000

14,121,000,000

1,643,900,000

14,604,000,000

14,738,000,000 1,178,500,000

945,800,000

15,355,000,000

713,100,000

• تمامی هزینه هاي شماره گذاري و هزینه پالک و عوارض ساالنه شهرداري براي کلیه خودروها به عهده شرکت پرشیا خودرو می باشد • .هزینه بیمه شخص ثالث یکساله براي کلیه خودروها به عهده شرکت پرشیا خودرو می باشد • .درشرایط خرید اعتباري پرداخت هزینه بیمه بدنه و مالیات ارزش افزوده به عهده مشتري می باشد • .مبلغ پیش پرداخت از مبلغ خالص خودرو قبل از ارزش افزوده به اضافه ارزش افزوده و بیمه بدنه می باشد • .حق
الزحمه نمایندگی مجاز توسط شرکت پرشیا خودرو تأمین و پرداخت می گردد و بنابراین دریافت هرگونه وجه اضافی تحت هر عنوان غیر مجاز و برخالف مقررات شرکت می باشد • .با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودي قابل تخصیص  ،انجام ثبت نام براي هر خودرو منوط به وجود سهمیه قابل فروش خواهد بود • .متقاضیان خرید خودرو مکلف می باشند کلیه وجوهات مربوط به قیمت خودروي مورد درخواست را فقط بنام و به حساب
بانکی شرکت پرشیا خودرو واریز نمایند در صورت عدم رعایت مورد فوق شرکت پرشیا خودرو هیچگونه مسئولیت و تعهدي در قبال متقاضی نخواهد داشت • .در شرایط خرید اعتباري ،تامین شرایط و ضوابط خرید به عهده خریدار می باشد که پس از احراز و تایید آن توسط شرکت قابل قبول خواهد بود • .پنجشنبه و جمعه و تعطبالت رسمی در محاسبه روزهاي کاري لحاظ نمی گردند.

کلیه خودروهای شرکت پرشیا خودرو دارای گارانتي  5ساله  150.000 /کیلومتر و همچنین سرویس دو ساله  BMW Service Inclusive Plusمي باشند.
تهران  -کیلومتر  6جاده مخصوص ،نرسیده به تهرانسر ،شرکت پرشیا خودرو فروش و خدمات  BMWو  MINIدر ایران  -کد پستی 1398837711

بسته ویژه  SP5شامل دو سرویس زیر می باشد:
•  :SP2سرویس  BMW Ultimate Spaبراي دو سال
 BMW VIP Packageبراي دو سال
:SP3
تلفن تماس 021-4591 :و •
سرویس021-
44530044
-49

