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فیدلیتی 7 نفره

رعایت مفاد اعالمی طبق فایل پیوست(شرایط عمومی عرضه بهمن موتور) الزامی می باشد،هرکد ملی صرفا مجاز به ثبت سفارش بر روي یکی از کدهاي عرضه شده در تاریخ عرضه 

و صرفا براي یک دستگاه خودرو می باشد.صدور سند و شماره گذاري خودرو فقط به اسم شخص خریدار خواهد بود. خریداران جهت تحویل خودرو میبایست یکی از نمایندگی هاي 

مجاز بهمن موتور را انتخاب نمایند، رنگ سفید می باشد، خریداران ملزم به واریز وجه هزینه هاي ذیل همزمان با تسویه اصل مبلغ به شماره حساب اعالمی می باشند که شامل: 9 

درصد مالیات ارزش افزوده بر مبناي قیمت نهایی فروش، سایر هزینه ها به مبلغ: 173.919.027 ریال شامل (مالیات و عوارض شماره گذاري به مبلغ 133.000.000 ریال، هزینه 

هوشمندسازي کارت خودرو به مبلغ 435،000ریال، هزینه خدمات پست به مبلغ 500،000 ریال، هزینه تولید پالك و شماره گذاري به مبلغ 2،800،000 ریال، هزینه بیمه شخص 

ثالث به مبلغ 37.184.027 ریال) و واریزآن به حساب شماره 6916013 نزد بانک تجارت شعبه آزادي کد 336 به شماره شبا IR060180000000000296916013 به نام 

شرکت بهمن موتور می باشند.

708,035,000,0001401/05/245بهمن موتور

دیگنیتی

رعایت مفاد اعالمی طبق فایل پیوست(شرایط عمومی عرضه بهمن موتور) الزامی می باشد،هرکد ملی صرفا مجاز به ثبت سفارش بر روي یکی از کدهاي عرضه شده در تاریخ عرضه 

و صرفا براي یک دستگاه خودرو می باشد.صدور سند و شماره گذاري خودرو فقط به اسم شخص خریدار خواهد بود. خریداران جهت تحویل خودرو میبایست یکی از نمایندگی هاي 

مجاز بهمن موتور را انتخاب نمایند،رنگ مشکی و تریم مشکی می باشد. خریداران ملزم به واریز وجه هزینه هاي ذیل همزمان با تسویه اصل مبلغ به شماره حساب اعالمی می 

باشند که شامل : هزینه 9 درصد مالیات ارزش افزوده بر مبناي قیمت نهایی فروش، سایر هزینه ها جمعا به مبلغ 394.419.027 ریال شامل:(هزینه مالیات و عوارض شماره گذاري 

به مبلغ 353.500.000 ریال، هزینه هوشمندسازي کارت خودرو به مبلغ 435،000ریال، هزینه خدمات پست به مبلغ 500،000 ریال، هزینه تولید پالك و شماره گذاري به مبلغ 

2،800،000 ریال، هزینه بیمه شخص ثالث به مبلغ 37.184.027 ریال)، و واریزآن به حساب شماره 6916013 نزد بانک تجارت شعبه آزادي کد 336 به شماره شبا 

IR060180000000000296916013 به نام شرکت بهمن موتور می باشند.

608,435,000,0001401/05/245بهمن موتور

فیدلیتی 5 نفره

رعایت مفاد اعالمی طبق فایل پیوست(شرایط عمومی عرضه بهمن موتور) الزامی می باشد،هرکد ملی صرفا مجاز به ثبت سفارش بر روي یکی از کدهاي عرضه شده در تاریخ عرضه 

و صرفا براي یک دستگاه خودرو می باشد.صدور سند و شماره گذاري خودرو فقط به اسم شخص خریدار خواهد بود.خریداران جهت تحویل خودرو میبایست یکی از نمایندگی هاي 

مجاز بهمن موتور را انتخاب نمایند، رنگ سفید می باشد، خریداران ملزم به واریز وجه هزینه هاي ذیل همزمان با تسویه اصل مبلغ به شماره حساب اعالمی می باشند که شامل: 

هزینه 9 درصد مالیات ارزش افزوده بر مبناي قیمت نهایی فروش، سایر هزینه ها به مبلغ: 171.919.027 ریال شامل(هزینه مالیات و عوارض شماره گذاري به مبلغ 131.000.000 

ریال،هزینه هوشمندسازي کارت خودرو به مبلغ 435،000ریال،هزینه خدمات پست به مبلغ 500،000 ریال، هزینه تولید پالك و شماره گذاري به مبلغ 2،800،000 ریال، هزینه 

بیمه شخص ثالث به مبلغ 37.184.027 ریال) و واریز آن به حساب شماره 6916013 نزد بانک تجارت شعبه آزادي کد 336 به شماره شبا 

IR060180000000000296916013 به نام شرکت بهمن موتور می باشند.

707,890,000,0001401/05/245بهمن موتور

دیگنیتی

رعایت مفاد اعالمی طبق فایل پیوست(شرایط عمومی عرضه بهمن موتور) الزامی می باشد،هرکد ملی صرفا مجاز به ثبت سفارش بر روي یکی از کدهاي عرضه شده در تاریخ عرضه 

و صرفا براي یک دستگاه خودرو می باشد.صدور سند و شماره گذاري خودرو فقط به اسم شخص خریدار خواهد بود. خریداران جهت تحویل خودرو میبایست یکی از نمایندگی هاي 

مجاز بهمن موتور را انتخاب نمایند،رنگ سفید و تریم مشکی می باشد خریداران ملزم به واریز وجه هزینه هاي ذیل همزمان با تسویه اصل مبلغ به شماره حساب اعالمی می 

باشند که شامل : هزینه 9 درصد مالیات ارزش افزوده بر مبناي قیمت نهایی فروش، سایر هزینه ها جمعا به مبلغ 394.419.027 ریال شامل:(هزینه مالیات و عوارض شماره گذاري 

به مبلغ 353.500.000 ریال، هزینه هوشمندسازي کارت خودرو به مبلغ 435،000ریال، هزینه خدمات پست به مبلغ 500،000 ریال، هزینه تولید پالك و شماره گذاري به مبلغ 

2،800،000 ریال، هزینه بیمه شخص ثالث به مبلغ 37.184.027 ریال)، و واریزآن به حساب شماره 6916013 نزد بانک تجارت شعبه آزادي کد 336 به شماره شبا 

IR060180000000000296916013 به نام شرکت بهمن موتور می باشند.

608,435,000,0001401/05/245بهمن موتور

فیدلیتی 5 نفره

رعایت مفاد اعالمی طبق فایل پیوست(شرایط عمومی عرضه بهمن موتور) الزامی می باشد،هرکد ملی صرفا مجاز به ثبت سفارش بر روي یکی از کدهاي عرضه شده در تاریخ عرضه 

و صرفا براي یک دستگاه خودرو می باشد.صدور سند و شماره گذاري خودرو فقط به اسم شخص خریدار خواهد بود.خریداران جهت تحویل خودرو میبایست یکی از نمایندگی هاي 

مجاز بهمن موتور را انتخاب نمایند، رنگ مشکی می باشد، خریداران ملزم به واریز وجه هزینه هاي ذیل همزمان با تسویه اصل مبلغ به شماره حساب اعالمی می باشند که شامل: 

هزینه 9 درصد مالیات ارزش افزوده بر مبناي قیمت نهایی فروش، سایر هزینه ها به مبلغ: 171.919.027 ریال شامل(هزینه مالیات و عوارض شماره گذاري به مبلغ 131.000.000 

ریال،هزینه هوشمندسازي کارت خودرو به مبلغ 435،000ریال،هزینه خدمات پست به مبلغ 500،000 ریال، هزینه تولید پالك و شماره گذاري به مبلغ 2،800،000 ریال، هزینه 

بیمه شخص ثالث به مبلغ 37.184.027 ریال) و واریز آن به حساب شماره 6916013 نزد بانک تجارت شعبه آزادي کد 336 به شماره شبا 

IR060180000000000296916013 به نام شرکت بهمن موتور می باشند.

707,890,000,0001401/05/245بهمن موتور

فیدلیتی 7 نفره

رعایت مفاد اعالمی طبق فایل پیوست(شرایط عمومی عرضه بهمن موتور) الزامی می باشد،هرکد ملی صرفا مجاز به ثبت سفارش بر روي یکی از کدهاي عرضه شده در تاریخ عرضه 

و صرفا براي یک دستگاه خودرو می باشد.صدور سند و شماره گذاري خودرو فقط به اسم شخص خریدار خواهد بود. خریداران جهت تحویل خودرو میبایست یکی از نمایندگی هاي 

مجاز بهمن موتور را انتخاب نمایند، رنگ مشکی می باشد، خریداران ملزم به واریز وجه هزینه هاي ذیل همزمان با تسویه اصل مبلغ به شماره حساب اعالمی می باشند که شامل: 

9 درصد مالیات ارزش افزوده بر مبناي قیمت نهایی فروش، سایر هزینه ها به مبلغ: 173.919.027 ریال شامل (مالیات و عوارض شماره گذاري به مبلغ 133.000.000 ریال، هزینه 

هوشمندسازي کارت خودرو به مبلغ 435،000ریال، هزینه خدمات پست به مبلغ 500،000 ریال، هزینه تولید پالك و شماره گذاري به مبلغ 2،800،000 ریال، هزینه بیمه شخص 

ثالث به مبلغ 37.184.027 ریال) و واریزآن به حساب شماره 6916013 نزد بانک تجارت شعبه آزادي کد 336 به شماره شبا IR060180000000000296916013 به نام 

شرکت بهمن موتور می باشند.

708,035,000,0001401/05/245بهمن موتور
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