
هزینه ترهین 

و بیمه اعتباری

(اجباری)

بیمه بدنه یکساله

(اجباری)
مبلغ تسهیالت

تعداد 

اقساط
مبلغ هر قسطفاصله اقساط

مدت

 بازپرداخت

 ماهه9,390,00012دو ماه یکبار83,600,0001,750,00050,000,0006

 ماهه8,150,00018دو ماه یکبار71,600,0002,170,00062,000,0009

 ماهه10,950,00024سه ماه یکبار63,600,0002,450,00070,000,0008

 ماهه9,390,00012دو ماه یکبار86,600,0001,750,00050,000,0006

 ماهه8,150,00018دو ماه یکبار74,600,0002,170,00062,000,0009

 ماهه10,950,00024سه ماه یکبار66,600,0002,450,00070,000,0008

 ماهه9,390,00012دو ماه یکبار93,600,0001,750,00050,000,0006

 ماهه8,150,00018دو ماه یکبار81,600,0002,170,00062,000,0009

 ماهه10,950,00024سه ماه یکبار73,600,0002,450,00070,000,0008

136,600,000 Bتیپ 

2017 B+HUD12,900,000143,600,000تیپ 

1800CCپریوس 

فوری

1,800,200

1,880,200

فوری

156,500,000

فوری 1,765,900 2017 A146,500,00012,900,000133,600,000تیپ 

149,500,000 201712,900,000

مدل سالتیپ خودرومدل خودرو

خرید اقساطی

زمان تحویل
بازپرداخت تسهیالت

خرید  نقدی

پیش پرداخت

پس از کسر هزینه های 

شماره گذاری

(در زمان ثبت نام )

 قیـمت کل

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، )

گذاری و فیش عوارض   هزینه  شماره

10%)

سایر پرداختی ها 

(در زمان ثبت نام)
هزینه شماره 

گذاری و فیش 

 درصد10عوارض 

مبلغ قابل پرداخت

پس از کسر هزینه های )

شماره گذاری و فیش 

( درصد10عوارض 

Irtoya.com

اه تهران، ابتدای جاده دماوند، بعد از سه ر: دفتر مرکزی
208اتحاد، شماره 

021-73451:تلفن

اقساطی خودروهای تویوتاشرایط خرید نقدی و

:توجه مهم
دروها به اینکه انجام فرآیند شماره گذاری خونظر

ی در شهر تهران توسط نماینده شرکت انجام م

ام خریداران در تهران می بایست در هنگپذیرد، 

ثبت نام کل هزینه های شماره گذاری و فیش

.درصد را پرداخت نمایند10عوارض 

در خصوص خریداران دیگر شهر ها، با توجه به

انجام فرآیند شماره گذاری در همان شهر، 

پرداخت مبلغ خودرو بدون احتساب هزینه های

درصد و مطابق 10شماره گذاری و فیش عوارض 

.با رویه جاری خواهد بود

*هدیه ویژه*

هزار کیلومتر  200سال یا 7

االی تعویض باتری ولتاژ بگارانتی

(HV Battery)سیستم هیبرید 

محدودمدت و تعداد 

شرکت آریتا6-1شماره بخشنامه فروش
95/09/14: تاریخ 

.کلیه قیمت ها به تومان می باشد. 1

.دریافت مبالغ خارج از بخشنامه تحت هر عنوانی غیر مجاز بوده و تخلف محسوب می شود. 2

.هزینه بیمه شخص ثالث یکساله کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد3

.ز مبالغ به غیر را ندارده مسئولیتی در قبال واریونکلیه مبالغ پرداختی بابت خرید خودرو می بایست فقط به نام و به حساب بانکی شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا واریز شده و شرکت هیچگ4

.وجود نداردان عودت چکها و تغییر زمان آنامکدر صورت تاخیر در تحویل خودرو، جریمه دیرکرد به کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتری، اعم از پیش پرداخت و چکهای اقساطی تعلق می گیرد و . 5

ماهه خودروی پریوس، معرفی ضامن 24و 18همچنین برای بهره مندی از شرایط اقساط . استفاده از تسهیالت در خرید اقساطی، منوط به رعایت دستورالعمل های فروش نظیر ارائه وکالتنامه است. 6

.ضروری است

.می باشد% 21نرخ کارمزد ساالنه در شرایط اقساطی خودروهای تویوتا معادل .7

ه پس لذا سند خودروهای فروخته شده به روش اقساطی در رهن شرکت و یا لیزینگ های طرف قرارداد بوده ک. قراردادهای اقساطی با همکاری شرکت لیزینگ طرف قرارداد آریتا منعقد می گردد. 8

.  از تایید و تسویه حساب با شرکت لیزینگ فک رهن خواهد شد

اقدام به خرید یید مدارک، خریدار می تواندتااستفاده از تسهیالت موضوع این بخشنامه موکول به تکمیل و تایید کلیه مدارک درخواستی شرکت لیزینگ طرف قرارداد می باشد و در صورت عدم. 9

.نقدی نماید و در صورت انصراف، وجه پرداختی عودت داده خواهد شد



هزینه ترهین و بیمه اعتباری

(اجباری)

بیمه بدنه یکساله

(اجباری)
مبلغ هر قسطفاصله اقساطتعداد اقساطمبلغ تسهیالت

مدت

 بازپرداخت

265,800,0002,100,00060,000,00011,580,000
235,800,0003,150,00090,000,00017,360,000
215,800,0003,850,000110,000,00021,220,000
299,800,0002,100,00060,000,00011,580,000
269,800,0003,150,00090,000,00017,360,000
249,800,0003,850,000110,000,00021,220,000
209,100,0002,100,00060,000,00011,580,000
179,100,0003,150,00090,000,00017,360,000
159,100,0003,850,000110,000,00021,220,000
233,100,0002,100,00060,000,00011,580,000
203,100,0003,150,00090,000,00017,360,000
183,100,0003,850,000110,000,00021,220,000
246,100,0002,100,00060,000,00011,580,000
216,100,0003,150,00090,000,00017,360,000
196,100,0003,850,000110,000,00021,220,000
276,100,0002,100,00060,000,00011,580,000
246,100,0003,150,00090,000,00017,360,000
226,100,0003,850,000110,000,00021,220,000

مدل سالتیپ خودرومدل خودرو

خرید اقساطیخرید  نقدی

زمان تحویل
قیـمت کل 

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده،  )

گذاری و فیش عوارض  هزینه  شماره

10%)

هزینه شماره گذاری و 

 درصد10فیش عوارض 

مبلغ قابل پرداخت

پس از کسر هزینه های شماره گذاری، )

( درصد10فیش عوارض 

پیش پرداخت

پس از کسر هزینه های شماره گذاری

(در زمان ثبت نام )

سایر پرداختی ها 

(در زمان ثبت نام)
بازپرداخت تسهیالت

NX 200t لکسوس 

(بنزینی)

F sport (فول)2017389,000,00029,200,000359,800,0004,537,600

293,100,0003,771,800

فوری هر دو ماه یکبارF sport SPT 2 2016355,000,00029,200,000325,800,0004,149,000 ماهه12

T12017298,000,00028,900,000269,100,0003,497,500فوری

Gفول 

NX 300h لکسوس 

(هیبرید)

336,100,0004,263,300

T32017322,000,00028,900,000

هر دو ماه یکبار

فوری

6

6

6

6

6

فوری6 EU2016365,000,00028,900,000فول 

 روز کاری2017335,000,00028,900,000306,100,0003,920,40030

فوری  ماهه12

 ماهه12

 ماهه12

 ماهه12

 ماهه12

هر دو ماه یکبار

هر دو ماه یکبار

هر دو ماه یکبار

هر دو ماه یکبار

Irtoya.com
208تهران، ابتدای جاده دماوند، بعد از سه راه اتحاد، شماره : دفتر مرکزی

021-73451:تلفن

:توضیحات

.کلیه قیمت ها به تومان می باشد. 1

.دریافت مبالغ خارج از بخشنامه تحت هر عنوانی غیر مجاز بوده و تخلف محسوب می شود.  2

.  درصد اعالم گردیده است10قیمت کل خودرو، با احتساب هزینه مالیات بر ارزش افزوده، هزینه های شماره گذاری و فیش عوارض .  3

.هزینه بیمه شخص ثالث یکساله کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد.  4

.بالغ به غیر را نداردمسئولیتی در قبال واریز مونهکلیه مبالغ پرداختی بابت خرید خودرو می بایست فقط به نام و به حساب بانکی شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا واریز شده و شرکت هیچگ.  5

.نداردان عودت چکها و تغییر زمان آن وجودامکدر صورت تاخیر در تحویل خودرو، جریمه دیرکرد به کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتری، اعم از پیش پرداخت و چکهای اقساطی تعلق می گیرد و .  6

ام به خرید نقدی نماید و  یید مدارک، خریدار می تواند اقدتااستفاده از تسهیالت موضوع این بخشنامه موکول به تکمیل و تایید کلیه مدارک درخواستی شرکت لیزینگ طرف قرارداد می باشد و در صورت عدم.  7

.در صورت انصراف، وجه پرداختی عودت داده خواهد شد

:توجه مهم
انجام می به اینکه انجام فرآیند شماره گذاری خودروها در شهر تهران توسط نماینده شرکتنظر

یش  بایست در هنگام ثبت نام کل هزینه های شماره گذاری و فخریداران در تهران میپذیرد، 
.درصد را پرداخت نمایند10عوارض 

در خصوص خریداران دیگر شهر ها، با توجه به انجام فرآیند شماره گذاری در همان شهر، 
درصد و مطابق  10پرداخت مبلغ خودرو بدون احتساب هزینه های شماره گذاری و فیش عوارض 

.با رویه جاری خواهد بود

محدودتعداد

اقساطی خودروهای لکسوسشرایط خرید نقدی و

شرکت آریتا6-1شماره بخشنامه فروش
95/09/14: تاریخ 

جدید

جدید

جدید



پیش پرداخت
(در زمان ثبت نام)

 روز بعد30
دریافت چک در زمان )

(عقد قرارداد

 روز بعد60
دریافت چک در زمان )

(عقد قرارداد

سود 

مشارکت

سود 

انصراف
پیش پرداخت

(در زمان ثبت نام)

 روز بعد30
دریافت چک در زمان )

(عقد قرارداد

 روز بعد90
دریافت چک در زمان )

(عقد قرارداد

سود 

مشارکت

سود 

انصراف
پیش پرداخت

(در زمان ثبت نام)

 روز بعد60
دریافت چک در زمان )

(عقد قرارداد

 روز بعد120
دریافت چک در زمان )

(عقد قرارداد

سود 

مشارکت

سود 

انصراف

1800cc20172,000,00060,000,00015,000,00015,000,00060,000,00015,000,00015,000,00060,000,00015,000,00015,000,000پریوس هیبرید 

پیش پرداخت
(در زمان ثبت نام)

 روز بعد30
دریافت چک در زمان )

(عقد قرارداد

 روز بعد60
دریافت چک در زمان )

(عقد قرارداد

سود 

مشارکت

سود 

انصراف
پیش پرداخت

(در زمان ثبت نام)

 روز بعد30
دریافت چک در زمان )

(عقد قرارداد

 روز بعد90
دریافت چک در زمان )

(عقد قرارداد

سود 

مشارکت

سود 

انصراف
پیش پرداخت

(در زمان ثبت نام)

 روز بعد60
دریافت چک در زمان )

(عقد قرارداد

 روز بعد120
دریافت چک در زمان )

(عقد قرارداد

سود 

مشارکت

سود 

انصراف

NX200 t20175,000,000150,000,00035,000,00035,000,00018%16%150,000,00035,000,00035,000,00018%16%150,000,00035,000,00035,000,00018%16%لکسوس 

18%15%

:توضیحات
.کلیه مبالغ به تومان می باشد. 1

.مالیات بر ارزش افزوده بر عهده خریدار می باشد. 2

.قیمت نهایی خودرو  در زمان تکمیل وجه و بر اساس قیمت فروش نقدی مطابق با بخشنامه روز تعیین می گردد. 3

.در زمان تکمیل وجه، سود مشارکت و تخفیف ویژه از قیمت نهایی خودرو کسر خواهد شد. 4
.امکان استفاده از تسهیالت اعتباری برای تکمیل وجه خرید خودرو وجود دارد.  5

.بدیهی است تاریخ شروع قرارداد، تاریخ وصول پیش پرداخت می باشد. تأیید و ثبت قرارداد منوط به ارسال اسناد پرداختی و قرارداد به دفتر مرکزی می باشد.  6

18%15%18%15%

نوع و تیپ خودرو

 روز کاری180خرید مشارکتی با تحویل  روز کاری120خرید مشارکتی با تحویل  روز کاری90خرید مشارکتی با تحویل 

 (تومان)تخفیف ویژه 

در زمان تکمیل وجه
مدل سال

مدل سالنوع و تیپ خودرو
 (تومان)تخفیف ویژه 

در زمان تکمیل وجه

 روز کاری180خرید مشارکتی با تحویل  روز کاری120خرید مشارکتی با تحویل  روز کاری90خرید مشارکتی با تحویل 

شرایط خرید مشارکتی خودروهای تویوتا

تهران، ابتدای جاده دماوند، : دفتر مرکزی
208بعد از سه راه اتحاد، شماره 

021-73451:تلفن

Irtoya.com

شرایط خرید مشارکتی خودروهای لکسوس

شرکت آریتا6-1شماره بخشنامه فروش
95/09/14: تاریخ 




