
لیست قیمت فروش نقدی / مشارکتی محصوالت شرکت آرین موتور

فروش مشارکتـــی )قیمت علی الحساب(  فـروش نقدی تحویل میان مدت

قیمت خودرو )ریال( مدل موعدنام خودرو
 تحویل

)روزکاری(

مابه التفاوت علی 
الحساب

 در زمان صدور  
دعوتنامه

پیش پرداخت سوم 
چک به تاریخ

90 روز بعد از ثبت نام

پیش پرداخت دوم 
چک به تاریخ

30 روز بعد از ثبت نام

پیش پرداخت نقدی به 
هنگام ثبت نام

موعد
 تحویل

)روزکاری(

 مابه التفاوت علی
 الحساب

  در زمان صدور 
دعوتنامه

 پیش پرداخت دوم
چک به تاریخ

45 روز بعد از ثبت نام

 پیش پرداخت دوم
چک به تاریخ

30 روز بعد از ثبت نام

 پیش پرداخت نقدی در
زمان ثبت نام

120 1،290،000،000 700،000،000 700،000،000 700،000،000 30 - - - 3،390،000،000 3،390،000،000 2018 Outlander

- - - - - 30 - 3،170،000،000 3،250،000،000 2017 Outlander 

120 1،090،000،000 500،000،000 500،000،000 500،000،000 90 520،000،000 1،000،000،000 - 1،000،000،000 2،590،000،000 2018 ASX

120 220،000،000 300،000،000 300،000،000 300،000،000 60 270،000،000 - 400،000،000 400،000،000 1،120،000،000 2018 Mirage

- - - - - 30 - - - 2،000،000،000 2،100،000،000 2018 Lancer

نــکات: 1- کلیــه قیمــت هــا بــه ریــال مــی باشــد. 2-بیمــه شــخص ثالــث ســال اول بعهــده شــرکت مــی باشــد. 3-در شــرایط فــروش اعتبــاری و اقســاطی بــدون کارمــزد اعطــای تســهیالت منــوط بــه احــراز شــرایط تســهیالت و تاییــد شــرکت مــی باشــد. 4- در شــرایط فــروش اعتبــاری و اقســاطی بــدون کارمــزد ســند خــودرو تــا پایــان اقســاط 
در رهــن شــرکت آریــن موتــور مــی باشــد. 5- حــق الزحمــه عاملیــت مجــاز توســط شــرکت تامیــن و پرداخــت مــی گــردد. بنابرایــن پرداخــت هرگونــه وجهــی تحــت هرعنــوان توســط متقاضــی بــه عاملیــت برخــالف مقــررات شــرکت بــوده و غیرمجــاز مــی باشــد. 6- متقاضیــان خریــد خــودرو مکلــف مــی باشــند کلیــه وجوهــات مربــوط بــه قیمــت 
خــودروی مــورد درخواســت را فقــط بــه نــام و بــه حســاب بانکــی شــرکت آریــن موتــور تادیــه و واریــز نماینــد، در صــورت عــدم رعایــت مــورد فــوق شــرکت آریــن موتــور هیــچ گونــه مســئولیت و تعهــدی در قبــال متقاضــی نخواهــد داشــت. )شــماره حســاب بانــک ملــت: 8170780678 شــعبه پــارس خــودرو کــد 67603 ، شــماره حســاب بانــک 
خاورمیانــه: 100110810707071232 شــعبه آفتــاب، شــماره حســاب بانــک اقتصادنویــن: 14785051680031 شــعبه اســفندیار، شــماره حســاب بانــک کشــاورزی: 780607899 (. 7- در شــرایط فــروش اعتبــاری و اقســاطی بــدون کارمــزد تاریــخ اولیــن چــک اقســاط مشــتری 30 روز پــس از تاریــخ تخمینــی تحویــل مــی باشــد. البتــه امــکان پرداخــت 
چــک هــای اقســاطی بصــورت دو مــاه یــک بــار مشــروط بــه تاریــخ اولیــن چــک دو ماهــه 30روز بعــد از تاریــخ تخمینــی تحویــل میســر مــی باشــد. 8- تغییــرات مالیــات بــر ارزش افــزوده بــه نــرخ مصــوب ابالغــی از ســوی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و هزینــه شــماره گــذاری در زمــان تحویــل خــودرو محاســبه و دریافــت خواهــد شــد.  9- در کلیــه 
شــرایط فــروش ســود تاخیــر متناســب بــا نــوع قــرارداد در نظــر گرفتــه شــده اســت. 10- در کلیــه شــرایط فــروش کــه موعــد تحویــل آن بیــش از 30 روز عنــوان شــده اســت ســود تاخیــر ، ســود مشــارکت ، و ســود انصــراف متناســب بــا نــوع قــرارداد و مطابــق قوانیــن ســازمان حمایــت از تولیــد کننــدگان و مصــرف کننــدگان در نظــر گرفتــه شــده 

اســت.  11- در صــورت خریــد اقســاطی ، خودروهــا بــا بیمــه بدنــه معــادل دوره اقســاط بــه مشــتریان تحویــل خواهــد شــد کــه مبلــغ آن در اقســاط محاســبه شــده اســت.   

تعمیرگاه مرکزی آجودانیه: آجودانیه )سباری(، بلوار محمدی، خیابان البرز، مجتمع خودرویی البرز. تلفن: 26152771 – 26152735

نمایشگاه مرکزی اندرزگو: خیابان شریعتی، باالتر از پل رومی، ابتدای بلوار صبا، پالک 197. تلفن: 26769386 -22684550 

نمایشگاه مرکزی شهرک غرب: شهرک غرب، خیابان دادمان، روبروی بیمارستان آتیه. تلفن:  88581612 ، 88581650

نمایشگاه مرکزی کرج: عظیمیه، بلوار 45 متری کاج، به سمت پل آزادگان،بین ندا و پامچال، شماره 265. تلفن: 225 و026-32568224

نمایشگاه مرکزی کاشانی: خیابان آیت اله کاشانی بین خیابان اباذر و مهران پالک 61 . تلفن: 44972335 و 44972317

نمایشگاه مرکزی تهرانپارس: اتوبان باقری، نبش خیابان شهید ابراهیم اقابـزرگی )216 غربی( پالک 2 . تلفن : 77377759 - 77378816
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شماره: 9703/15/0001

بدینوسیله لیست قیمت فروش نقدی / مشارکتی خودروهای میتسوبیشی، شرکت آرین موتور از تاریخ 1397/03/02 با حفظ حق هرگونه تغییر در شرایط اعالمی در زمان تحویل برای شرکت به شرح ذیل اعالم می گردد.



لیست قیمت فروش اقساطی محصوالت شرکت آرین موتور

بدینوسیله لیست قیمت فروش نقدی / مشارکتی خودروهای میتسوبیشی، شرکت آرین موتور از تاریخ 1397/03/02 با حفظ حق هرگونه تغییر در شرایط اعالمی در زمان تحویل برای شرکت به شرح ذیل اعالم می گردد.

فروش اقساطی تحویل کوتاه مدت

قیمت خودرو )ریال( مدل موعدنام خودرو
 تحویل

)روزکاری(

مانده قابل پرداخت
نرخ سود 
تسهیالت

مبلغ تسهیالت
مابه التفاوت علی الحساب
در زمان صدور دعوتنامه

با بیمه بدنه

 پیش پرداخت چک به
تاریخ

45 روز بعد از ثبت نام

 چک به تاریخ روز ثبت نام
در وجه لیزینگ کارآفرین

پیش پرداخت نقدی
در زمان ثبت نام

مبلغ هر چک تعداد چک تعداد اقساط

30
208،334،000 ماهانه بدون سود 6

1،250،000،000
- - - 2،034،000،000

3،250،000،000 2017 Outlander 
143،030،000 12 فقره چک سه ماهه  36 21% - - 42،000،000 2،102،000،000

30

183،334،000 ماهانه 6 بدون سود

1،100،000،000

- - - 1،021،878،000

2،100،000،000 2018 Lancer
171،919،000 8 فقره چک سه ماهه 24 21% - - 24،782،000 1،043،756،000

103،311،000 16 فقره چک سه ماهه 48 21% - - 49،768،000 1،087،512،000

90،148،000 20 فقره چک سه ماهه 60 21% - - 63،300،000 1،109،390،000

90
83،400،000 ماهانه 12 بدون سود

1،000،000،000
216،981،834

400،000،000 - 1،000،000،000 2,590,000,000 2018 ASX
48،970،000 ماهانه 24 16% 243،963،668

60
36،670،000 ماهانه 12 بدون سود

440،000،000
91،667،820

200،000،000 - 400،000،000 1،120,000,000 2018 Mirage
21،550،000 ماهانه 24 16% 103،335،640

نــکات: 1- کلیــه قیمــت هــا بــه ریــال مــی باشــد. 2-بیمــه شــخص ثالــث ســال اول بعهــده شــرکت مــی باشــد. 3-در شــرایط فــروش اعتبــاری و اقســاطی بــدون کارمــزد اعطــای تســهیالت منــوط بــه احــراز شــرایط تســهیالت و تاییــد شــرکت مــی باشــد. 4- در شــرایط فــروش اعتبــاری و اقســاطی بــدون کارمــزد ســند خــودرو تــا پایــان اقســاط 
در رهــن شــرکت آریــن موتــور مــی باشــد. 5- حــق الزحمــه عاملیــت مجــاز توســط شــرکت تامیــن و پرداخــت مــی گــردد. بنابرایــن پرداخــت هرگونــه وجهــی تحــت هرعنــوان توســط متقاضــی بــه عاملیــت برخــالف مقــررات شــرکت بــوده و غیرمجــاز مــی باشــد. 6- متقاضیــان خریــد خــودرو مکلــف مــی باشــند کلیــه وجوهــات مربــوط بــه قیمــت 
خــودروی مــورد درخواســت را فقــط بــه نــام و بــه حســاب بانکــی شــرکت آریــن موتــور تادیــه و واریــز نماینــد، در صــورت عــدم رعایــت مــورد فــوق شــرکت آریــن موتــور هیــچ گونــه مســئولیت و تعهــدی در قبــال متقاضــی نخواهــد داشــت. )شــماره حســاب بانــک ملــت: 8170780678 شــعبه پــارس خــودرو کــد 67603 ، شــماره حســاب بانــک 
خاورمیانــه: 100110810707071232 شــعبه آفتــاب، شــماره حســاب بانــک اقتصادنویــن: 14785051680031 شــعبه اســفندیار، شــماره حســاب بانــک کشــاورزی: 780607899 (. 7- در شــرایط فــروش اعتبــاری و اقســاطی بــدون کارمــزد تاریــخ اولیــن چــک اقســاط مشــتری 30 روز پــس از تاریــخ تخمینــی تحویــل مــی باشــد. البتــه امــکان پرداخــت 
چــک هــای اقســاطی بصــورت دو مــاه یــک بــار مشــروط بــه تاریــخ اولیــن چــک دو ماهــه 30روز بعــد از تاریــخ تخمینــی تحویــل میســر مــی باشــد. 8- تغییــرات مالیــات بــر ارزش افــزوده بــه نــرخ مصــوب ابالغــی از ســوی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و هزینــه شــماره گــذاری در زمــان تحویــل خــودرو محاســبه و دریافــت خواهــد شــد.  9- در کلیــه 
شــرایط فــروش ســود تاخیــر متناســب بــا نــوع قــرارداد در نظــر گرفتــه شــده اســت. 10- در کلیــه شــرایط فــروش کــه موعــد تحویــل آن بیــش از 30 روز عنــوان شــده اســت ســود تاخیــر ، ســود مشــارکت ، و ســود انصــراف متناســب بــا نــوع قــرارداد و مطابــق قوانیــن ســازمان حمایــت از تولیــد کننــدگان و مصــرف کننــدگان در نظــر گرفتــه شــده 
اســت.  11- در صــورت خریــد اقســاطی ، خودروهــا بــا بیمــه بدنــه معــادل دوره اقســاط بــه مشــتریان تحویــل خواهــد شــد کــه مبلــغ آن در اقســاط محاســبه شــده اســت.  12- طــرح فــروش مرتبــط بــا اوتلنــدر 2017 و لنســر 2018 بــا همــکاری لیزینــگ کار آفریــن  صــورت مــی پذیــرد کــه مشــتری مــدارک الزم مطابــق چــک لیســت لیزینــگ 

کارآفریــن را فراهــم خواهــد کــرد.

تعمیرگاه مرکزی آجودانیه: آجودانیه )سباری(، بلوار محمدی، خیابان البرز، مجتمع خودرویی البرز. تلفن: 26152771 – 26152735

نمایشگاه مرکزی اندرزگو: خیابان شریعتی، باالتر از پل رومی، ابتدای بلوار صبا، پالک 197. تلفن: 26769386 -22684550 

نمایشگاه مرکزی شهرک غرب: شهرک غرب، خیابان دادمان، روبروی بیمارستان آتیه. تلفن:  88581612 ، 88581650

نمایشگاه مرکزی کرج: عظیمیه، بلوار 45 متری کاج، به سمت پل آزادگان،بین ندا و پامچال، شماره 265. تلفن: 225 و026-32568224

نمایشگاه مرکزی کاشانی: خیابان آیت اله کاشانی بین خیابان اباذر و مهران پالک 61 . تلفن: 44972335 و 44972317

نمایشگاه مرکزی تهرانپارس: اتوبان باقری، نبش خیابان شهید ابراهیم اقابـزرگی )216 غربی( پالک 2 . تلفن : 77377759 - 77378816
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