
 
 
 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                                                                              

  می باشد. تیکترمزهای پنومابه همراه و  5استاندارد آالیندگی یورو  باسیلندر، توربوشارژ  4 تن: 6کامیونت شیلر 

 .این خودرو فاقد هر گونه آپشن مجزا می باشد 

 

 
 

 

 

 بهمن گروه فروش سامانه به ارجاع

 کهاربری، ابه همهراه خهودرو خریهد بهه متقاضهی تمایه  صهور  در. باشهد مهی میسهر فهو  ههای کهاربری همهراه بهه خودرو عرضه امکان•

 .گردد می اضافه خودرو پرداخت پیش مبلغ به انتخابی کاربری مبلغ

 تن 6کامیونت شیلر 

 با قیمت قطعی پیش فروش

 قیمت نهایی        پیش پرداخت نوع محصول
سود مشارکت 

 )ساالنه(

سود انصراف 

 )ساالنه(
 مدل

زمان تحویل 

 خودرو

رنگ قابل 

 عرضه

 3.750.000.000 تن 6شیلر 
 

 سفید 1400شهریور  1400 10% 18% 7.507.127.828

 تن 6کاربری های قابل نصب و عرضه بر روی کامیونت شیلر 

 مبلغ )ریال( نوع کاربری

 736.840.000 ور  فلزیباری چوبی با روکش 

 708.500.000 باری فلزی لبه دار بغ  بازشو

 681.250.000 باری فلزی بغ  ثابت

 685.610.000 مسقف فلزی

 589.690.000 مسقف فلزی حم  نوشابه )تیغه ای(

 788.070.000 مسقف چادری

 cm4 791.340.000ایزوله با ضخامت 

 8cc 1.000.620.000یخچال بدون یونیت سردساز با ضخامت 

 8cc 2.175.130.970یخچال به همراه یونیت سردساز با ضخامت 

                                     w w w . b a h m a n . i r 021-48027تلفن سازمان فروش : 
 جاده مخصوص کرج)اتوبان لشگری( 13آدرس سازمان فروش : تهران، کیلومتر 

 .به ریال می باشدمبالغ 

 .به ریال می باشد مبلغ
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www.iranecar.com -   http://bahman.iranecar.com       تسههای آدرس بهها اینترنتههی صههور  بههه نهها  ثبههت •

 .                                                 شهد خواههد انجها  شهده انتخها  عاملیهت نهزد پرونهده تشهکی  مراحه  و بهود خواههد انجها  قابه 

    

 . شد خواهد اضافه تحوی  زمان به کاربری ساخت زمان مد  و باشد می 1400 شهریور تحوی ، زمان •

  .باشد می مجزا آپشن هرگونه فاقد خودروها  •

 بههه خههودرو امکانهها  سههایر و فنههی مشخصهها  و مجههاز هههایعاملیت مشخصهها  از اطالعهها  کسهه  جهههت توانههد مههی خریههدار •

 . نماید مراجعه www.bahman.ir اینترنتی سایت

  .باشد می پذیر امکان تراکنش یک در خودرو مبلغ پرداخت •

 ثبهت بهه اقهدا  از پهیش تها اسهت الز  باشهند، پرداخهت سهقف دارای بهانکی ههای کهار  از برخهی دارد احتمال اینکه به توجه با •

      .                                           شود حاص  اطمینان بانکی کار  پرداخت سقف افزایش از نا ،
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