
1398/08/01:تاریخ ابالغ شرکت پرشیا خودرو

801-98:طرح فروش BMW & Miniلیست قیمت و شرایط فروش  

 روز کاری30تحویل 

مبلغ اجارهمبلغ پیش پرداخت مبلغ اجارهمبلغ پیش پرداخت مبلغ اجارهمبلغ پیش پرداخت مبلغ اجارهمبلغ پیش پرداخت 

1730Li2017
Legacy Sport Lounge 

21"
BSI28,490,000,00015,849,000,0002,356,000,00015,932,000,0001,254,200,00016,346,000,000887,000,00016,428,000,000703,400,000

2530i Sedan2018Business Sport PlusBSI18,400,000,00010,236,000,0001,521,600,00010,289,000,000810,100,00010,557,000,000572,800,00010,610,000,000454,300,000

3530i Sedan2018Business ProBSI17,890,000,0009,952,000,0001,479,500,00010,004,000,000787,600,00010,264,000,000557,000,00010,316,000,000441,700,000

4530i Sedan2018PerfectionBSI20,990,000,00011,677,000,0001,735,800,00011,738,000,000924,000,00012,043,000,000653,500,00012,103,000,000518,200,000

5530i Sedan2017Vision SportBSI18,990,000,00010,564,000,0001,570,400,00010,619,000,000836,000,00010,895,000,000591,200,00010,950,000,000468,800,000

6320i Sedan2018LegendBSI11,990,000,0006,670,000,000991,500,0006,705,000,000527,800,0006,879,000,000373,300,0006,914,000,000296,000,000

7330i Sedan2018PerformanceBSI13,500,000,0007,510,000,0001,116,400,0007,549,000,000594,300,0007,745,000,000420,300,0007,784,000,000333,300,000

8X1 25i2017EpicBSI13,940,000,0007,755,000,0001,152,800,0007,795,000,000613,700,0007,998,000,000434,000,0008,038,000,000344,200,000

9X1 25i2017PremiumBSI13,490,000,0007,505,000,0001,115,500,0007,544,000,000593,800,0007,740,000,000420,000,0007,779,000,000333,000,000

10X1 25i2017AdvantageBSI13,620,000,0007,577,000,0001,126,300,0007,616,000,000599,600,0007,814,000,000424,100,0007,854,000,000336,200,000

11X1 25i2017AdventureBSI13,890,000,0007,727,000,0001,148,700,0007,767,000,000611,500,0007,969,000,000432,500,0008,009,000,000342,900,000

12230i Convertible2017MSP006BSI14,100,000,0007,844,000,0001,166,000,0007,885,000,000620,700,0008,090,000,000439,000,0008,130,000,000348,100,000

13230i Convertible2017MSP007BSI14,150,000,0007,872,000,0001,170,100,0007,913,000,000622,900,0008,118,000,000440,600,0008,159,000,000349,300,000

14220i Convertible2017MSP003BSI12,950,000,0007,204,000,0001,070,900,0007,242,000,000570,100,0007,430,000,000403,200,0007,467,000,000319,700,000

15218i- Active Tourer2018ExecutiveBSI8,590,000,0004,779,000,000710,300,0004,804,000,000378,100,0004,928,000,000267,500,0004,953,000,000212,100,000

16Mini2018CooperBSI8,990,000,0005,001,000,000743,500,0005,027,000,000395,800,0005,158,000,000279,900,0005,184,000,000221,900,000

 روز کاری 30تحویل 

 (ریال)شرایط فروش اعتباری

 ماهه 6شرایط فروش 

1398837711کد پستی -  در ایران MINI و BMW جاده مخصوص، نرسیده به تهرانسر، شرکت پرشیا خودرو فروش و خدمات 6کیلومتر - تهران 

. مي باشندBMW Service Inclusive Plus کیلومتر  و همچنین سرویس دو ساله 150.000/  ساله 5کلیه خودروهای شرکت پرشیا خودرو دارای گارانتي 

مبلغ پیش پرداخت  از مبلغ خالص خودرو قبل از ارزش  •.  درشرایط خرید اعتباري پرداخت هزینه بیمه بدنه و مالیات ارزش افزوده به عهده مشتري می باشد  •. هزینه بیمه شخص ثالث یکساله براي کلیه خودروها به عهده شرکت پرشیا خودرو  می باشد •.  تمامی هزینه هاي شماره گذاري و هزینه پالک و عوارض ساالنه شهرداري براي کلیه خودروها به عهده شرکت پرشیا خودرو می باشد •

متقاضیان  •. با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودي قابل تخصیص ، انجام ثبت نام براي هر خودرو منوط به وجود سهمیه قابل فروش خواهد بود •.  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 •. افزوده به اضافه ارزش افزوده و بیمه بدنه می باشد

در شرایط خرید اعتباري، تامین شرایط و ضوابط خرید به عهده خریدار می باشد که پس از احراز و تایید آن توسط شرکت  •. 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

. پنجشنبه و جمعه و تعطبالت رسمی در محاسبه روزهاي کاري لحاظ نمی گردند •. قابل قبول خواهد بود

بهای خودرو

ف
دی

ر

تیپمدل سالمدل ها

021-44530044-49 و 021-4591: تلفن تماس

سرویس 

 ماهه 12شرایط فروش  ماهه 18شرایط فروش  ماهه 24شرایط فروش ویژه

: سرویس زیر می باشدشامل دو SP5بسته ویژه 

 •SP2: سرویسBMW Ultimate Spa براي دو سال

 •SP3: سرویسBMW VIP Package براي دو سال


