گروه رفاهی نگین پارس
شرایط فروش ویژه و استثنایی خودروهاي  ،BMWمختص به کادر محترم بهداشت و درمان کشور
از نمایندگی مرکزي پرشیا خودرو
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شرایط فروش اقساطی
(ریال)

شرایط فروش اعتباري (ریال )

سري

مدلها

مدل سال

X3

X3 xDrive28i

تیپ

اعمال میگردد
تحویل  30روز

نیم درصد تخفیف پیش پرداخت و  2درصد بهره کمتر به این قیمتها اعمال میگردد

کاري
بهاي خودرو

ultima te

4,390,000,000

e xc lus ive

4,490,000,000

bus ine s s

4,540,000,000

dyna mic

4,640,000,000

تلفن تماس :

شرایط فروش  6ماه
مبلغ پیش پرداخت

مبلغ اقساط

شرایط فروش 12ماه

شرایط فروش  18ماه
مبلغ اقساط

شرایط فروش  24ماه
مبلغ پیش پرداخت

مبلغ اقساط

مبلغ پیش پرداخت

مبلغ اقساط

مبلغ پیش پرداخت

359,100,000 2,440,000,000

2,451,000,000

189,600,000

2,513,000,000

104,900,000 2,524,000,000 133,100,000

433,300,000 2,041,000,000

2,055,000,000

229,800,000

2,121,000,000

127,900,000 2,135,000,000 161,900,000

508,200,000 1,643,000,000

1,660,000,000

270,600,000

1,729,000,000

151,700,000 1,747,000,000 191,400,000

367,200,000 2,496,000,000

2,507,000,000

193,900,000

2,570,000,000

107,300,000 2,581,000,000 136,200,000

443,100,000 2,088,000,000

2,102,000,000

235,000,000

2,169,000,000

130,900,000 2,183,000,000 165,600,000

519,800,000 1,680,000,000

1,698,000,000

276,800,000

1,769,000,000

155,200,000 1,787,000,000 195,700,000

371,500,000 2,523,000,000

2,535,000,000

196,100,000

2,559,000,000

108,500,000 2,610,000,000 137,700,000

448,100,000 2,111,000,000

2,125,000,000

237,600,000

2,193,000,000

132,300,000 2,208,000,000 167,400,000

525,600,000 1,699,000,000

1,717,000,000

279,800,000

1,788,000,000

156,900,000 1,807,000,000 197,900,000

379,600,000 2,579,000,000

2,591,000,000

200,400,000

2,656,000,000

110,800,000 2,668,000,000 140,700,000

458,000,000 2,157,000,000

2,172,000,000

242,800,000

2,241,000,000

135,300,000 2,256,000,000 171,100,000

537,200,000 1,736,000,000

1,755,000,000

286,000,000

1,828,000,000

160,400,000 1,847,000,000 202,200,000

021-26401595

www.refahneginpars.com

021-26401598

http://telegram.me/refahneginpars
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1درصد تخفیف نقدي

مالحظات:
تمامي هزینه های شماره گذاری و هزینه پالک و عوارض ساالنه شهرداری برای کلیه خودروها به عهده شرکت پرشیا خودرو مي باشد.
هزینه بیمه شخص ثالث یکساله برای کلیه خودروها به عهده شرکت پرشیا خودرو مي باشد.
درشرایط خرید اقساطي پرداخت هزینه بیمه بدنه و مالیات ارزش افزوده به عهده شرکت پرشیا خودرو مي باشد.
حق الزحمه نمایندگي مجاز توسط شرکت پرشیا خودرو تأمین و پرداخت مي گردد و بنابراین دریافت هرگونه وجه اضافي تحت هر عنوان غیر مجاز
و برخالف مقررات شرکت مي باشد.
با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودی قابل تخصیص  ،انجام ثبت نام برای هر خودرو منوط به وجود سهمیه قابل فروش خواهد بود.
متقاضیان خرید خودرو مکلف مي باشند کلیه وجوهات مربوط به قیمت خودروی مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانکي شرکت پرشیا خودرو واریز نمایند
در شرایط خرید اقساطي ،تامین شرایط و ضوابط خرید به عهده خریدار مي باشد که پس از احراز و تایید آن توسط شرکت قابل قبول خواهد بود
پنجشنبه ها و جمعه ها و تعطیالت رسمي در محاسبه روزهای کاری حساب نمیشود.
کلیه خودروهای شرکت پرشیا خودرو دارای گارانتي  5ساله و یا  150.000کیلومتر مي باشند

