فروش فوری نقدی محصوالت بهمن موتور
نوع محصول
وانت کارا تککابین تیپ 4
فرمان هیدرولیک با تجهیزات داخلی جدید
وانت کارا دوکابین تیپ 4
فرمان هیدرولیک با تجهیزات داخلی جدید
کاپرا 2دو کابین دو دیفرانسیل

قیمت مصوب فروش

مدل

موعد تحویل

رنگهای قابل عرضه

2،509،236،447
2,689,236,447

1400

5,689,236,447

هفته آخر
بهمنماه 1400

سفید ،نقره ای  ،نقرآبی

سفید
مبالغ به ریال و با اعمال نرخ تخفیف بیمه می باشد .

ارجاع به سامانه فروش گروه بهمن
• شرایط فروش فوری نقدی با قیمت قطعی به صورت اینترنتی (به تعداد محدود) از روز یکشنبه مورخ  1400/10/12ساعت  10صبح
تـا روز چهارشنبه مورخ  1400/10/15ساعت  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) 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 فوری نقدی اعتباری محصوالت بهمن موتور
نوع محصول
وانت کارا تککابین تیپ 4
فرمان هیدرولیک با تجهیزات داخلی جدید
وانت کارا دوکابین تیپ 4
فرمان هیدرولیک با تجهیزات داخلی جدید
کاپرا 2دو کابین دو دیفرانسیل

شرایط

قیمت مصوب فروش

بازپرداخت

مدل

موعد تحویل

رنگهای قابل عرضه

2،509،236،447
12ماهه یا
 18ماهه

2,689,236,447

1400

5,689,236,447

هفته آخر
بهمنماه 1400

سفید ،نقره ای  ،نقرآبی

سفید
مبالغ به ریال می باشد .

ارجاع به سامانه فروش گروه بهمن
• شرایط فروش فوری نقدی اعتباری با قیمت قطعی به صورت اینترنتی (به تعداد محدود) از روز یکشنبه مورخ  1400/10/12ساعت
 10صبح تـا روز چهارشنبه مورخ  1400/10/15ساعت  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 ،ارائه چک های اقساط و ضمانت  ،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) و مشخصات حساب بانکی مطابق با
مستندات ارائه شده توسط ایشان مورد تأیید میباشد.
• در این روش ثبت نام  ،هرکد ملی یا شناسه ملی صرفا مجاز به ثبت نام یک دستگاه از کل بخشنامه می باشد.
• 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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