فروش نقدی-اعتباری محصوالت بهمن موتور
نوع محصول

قیمت مصوب فروش

شرایط

مبلغ پیش پرداخت

(ریال)

پرداخت

(ریال)

وانت کارا تککابین تیپ 4

2,509,000,000

وانت کارا دوکابین تیپ 4

2,689,000,000

 12ماهه
یا
 18ماهه

1,505,500,000

مدل

1400
1,613,500,000

موعد

رنگهای

تحویل

قابل عرضه

هفته سوم
اسفندماه
1400

سفید
نقره ای
نقرآبی

ارجاع به سامانه فروش گروه بهمن
➢ شرایط فروش نقدی-اعتباری با قیمت قطعی به صورت اینترنتی از روز شنبه مورخ  1400/11/09ساعت  10صبح الی روز دوشنبه
مورخ  1400/11/11ساعت  16یا تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول فوق و با شرایط اعالم شده ارائه میگردد .ثبتنام صرفا به
صورت اینترنتی و از طریق پرتال جامع ایرانیکار به آدرس ذیل قابل انجام میباشد:
Bahman.iranecar.com

1

❖

قواعد و ضوابط ثبتنام:
➢ ثبتنام از طریق آدرس اینترنتی ذکر شده انجام میشود و سایر مراحل (تشکیل پرونده ،تحویل خودرو و مدارک و  )...در عاملیت
انتخاب شده صورت میپذیرد.
➢ ثبت نام متقاضیان صرفا در صورت ثبت دقیق و صحیح اطالعات هویتی (کارت ملی  /شناسنامه  /گواهینامه) و مشخصات حساب بانکی
مطابق با مستندات ارائه شده توسط ایشان مورد تأیید میباشد.
➢ واگذاری حقوق قراردادی و خودرو به غیر (صلح) امکانپذیر نمیباشد.
➢ با توجه به احتمال محدودیت سقف برداشت برخی از کارتهای بانکی ،الزم است تا پیش از اقدام به ثبتنام ،از میزان سقف برداشت
اینترنتی کارت بانکی اطمینان حاصل فرمایید .واریز وجه خودرو صرفا در یک تراکنش امکانپذیر میباشد.

تلفن سازمان فروش 021-48027 :
www.bahman.ir
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فروش نقدی محصوالت بهمن موتور
نوع محصول

قیمت مصوب فروش
(ریال)

وانت کارا تککابین تیپ 4

2,509,000,000

وانت کارا دوکابین تیپ 4

2,689,000,000

کاپرا 2دوکابین

5,689,000,000

مدل

1400

موعد تحویل

هفته سوم
اسفندماه 1400

رنگهای قابل عرضه

سفید
نقره ای
نقرآبی
سفید  -مشکی

ارجاع به سامانه فروش گروه بهمن
➢ شرایط فروش نقدی با قیمت قطعی به صورت اینترنتی از روز شنبه مورخ  1400/11/09ساعت  10صبح الی روز دوشنبه مورخ
 1400/11/11ساعت  16یا تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول فوق و با شرایط اعالم شده ارائه میگردد .ثبتنام صرفا به صورت
اینترنتی و از طریق پرتال جامع ایرانیکار به آدرس ذیل قابل انجام میباشد:
Bahman.iranecar.com
1

❖

قواعد و ضوابط ثبتنام:
➢ ثبتنام از طریق آدرس اینترنتی ذکر شده انجام میشود و سایر مراحل (تشکیل پرونده ،تحویل خودرو و مدارک و  )...در عاملیت
انتخاب شده صورت میپذیرد.
➢ ثبت نام متقاضیان صرفا در صورت ثبت دقیق و صحیح اطالعات هویتی (کارت ملی  /شناسنامه  /گواهینامه) و مشخصات حساب بانکی
مطابق با مستندات ارائه شده توسط ایشان مورد تأیید میباشد.
➢ واگذاری حقوق قراردادی و خودرو به غیر (صلح) امکانپذیر نمیباشد.
➢ با توجه به احتمال محدودیت سقف برداشت برخی از کارتهای بانکی ،الزم است تا پیش از اقدام به ثبتنام ،از میزان سقف برداشت
اینترنتی کارت بانکی اطمینان حاصل فرمایید .واریز وجه خودرو صرفا در یک تراکنش امکانپذیر میباشد.

تلفن سازمان فروش 021-48027 :
www.bahman.ir
2

