لیست قیمت بروز محصولات ایران خودرو

در ادامه جدیدترین لیست قیمت تمامی محصولات ایران خوردرو را بررسی کنید .این مطلب با آخرین تغییر
قیمت بروز میشود و لیست قیمت خودروهای ایرانخودرو بروز میشود.
به اطلاع کلیه متقاضیان محترم میرساند شرایط فروش نقدی محصولات ایرانخودرو دیماه  97به شرح زیر
است.

شرایط فروش نقدی محصولات ایران خودرو  -نیمه دوم دیماه 97

لیست قیمت جدید محصولات ایران خودرو دی 97

پس از اتفاقات اخیر و نواسانات ارزی و خروج شرکتهای خودروسازی معتبر خارجی مانند پژو-سیتروئن از
بازار خودرو ایران ،قیمت خودرو در کشور روز به روز در حال افزایش است .در این مطلب آخرین قیمت
محصولات ایرانخودرو ،قیمت خانواده پژو ،قیمت خانواده رنو ،قیمت خانواده سمند و قیمت سوزوکی
ویتارا در بازار و نمایندگی را به تفکیک منتشر کردیم .پس از تغییر قیمت خودروهای اعلام شده لیست
قیمت بروز خودروهای ایرانخودرو در این جدولهای زیر بروز رسانی خواهد شد.

برای مشاهده آخرین قیمت محصولات سایپا اینجا کلیک کنید
برای مشاهده آخرین قیمت محصولات پارس خودرو اینجا کلیک کنید

قیمت روز محصولات ایرانخودرو :1397/07/01

قیمت روز برخی خودروهای داخلی :1397/06/18

قیمت روز برخی خودروهای داخلی :1397/06/17
سمند EF7بنزینی 59 :میلیون تومان
دنا پلاس 103 :میلیون تومان
پژو  207اتوماتیک 109 :میلیون تومان
دانگ فنگ  H30کراس 91 :میلیون تومان
سوزوکی ویتارا اتوماتیک 309 :میلیون تومان
پراید  39 :111میلیون تومان

کیا سراتو  2000اتوماتیک 192 :میلیون تومان
رنو ساندرو استپوی دندهای 110 :میلیون تومان
جک  S5اتوماتیک 206 :میلیون تومان
مزدا 3تیپ  282 :4میلیون تومان

قیمت روز برخی خودروهای داخلی :۱۳۹۷/۰۶/۱۴

برای اطلاع بیشتر از لیست قیمت فروش نقدی محصولات ایران خودرو جدول زیر را مشاهداه کنید:

قیمت قطعی محصولات ایرانخودرو -مرداد 97

قیمت روز محصولات ایران خودرو :خانواده پژو
مدل
پژو  206تیپ 2
پژو  206تیپ
5
پژو  206صندوقدار
SD V8
پژو  207جدید
دنده دستی
پژو  207جدید
دنده اتوماتیک
پژو  207صندوقدار
جدید دنده اتوماتیک
پژو GLX 405
پژو GLX 405
دوگانه سوز
پژو SLX 405
پژو پارس سال
پژو پارس سال
دوگانه سوز
پژو پارس LX
کد 28513
پژو پارس LX
کد 28515
پژو پارس
 TU5اتوماتیک
پژو پارس
 ZFاتوماتیک
پژو 2008
کراس اوور
پژو  508اتوماتیک
مدل 2017
پژو  301اتوماتیک
وارادتی 2016
وانت آریسان
دوگانه سوز
رانا LX

قیمت نمایندگی
33,946,000

قیمت بازار
37,000,000

39,237,000

44,200,000

39,960,000

44,300,000

47,130,000

53,300,000

54,364,000

63,400,000

56,000,000

---

30,811,000

34,000,000

32,495,000

34,900,000

32,710,000
38,245,000

36,600,000
42,400,000

39,620,000

44,000,000

39,403,000

46,800,000

39,570,000

47,500,000

54,802,000

55,800,000

---

53,500,000

114,994,000

154,000,000

234,000,000

277,000,000

95,094,000

103,000,000

31,788,000

30,900,000

36,775,000

37,000,000

قیمت روز محصولات ایران خودرو  :خانواده سمند
مدل
سمندSE
سمندLX
سمندEF7

قیمت نمایندگی
--31,473,000
32,187,000

قیمت بازار
--35,500,000
37,000,000

سمند
 EF7پایه گازسوز
کد 29110
سمند
 EF7پایه گازسوز
کد 29116
سورن  ELXسال
سورن  ELXتوربو
کد 58202
دناEF7
دنا پلاس EF7
دنا پلاس توربو
سمند SE
سمند LX
سمند EF7
سمند
 EF7پایه گازسوز
کد 29110
سمند
 EF7پایه گازسوز
کد 29116
سورن  ELXسال
سورن  ELXتوربو
کد 58202
دنا EF7
دنا پلاس EF7
دنا پلاس توربو

33,796,000

38,000,000

34,297,000

38,500,000

38,232,000

41,500,000

39,605,000

45,300,000

46,991,000
53,268,000
58,090,000
--31,473,000
32,187,000

47,400,000
59,300,000
65,500,000
--35,500,000
37,000,000

33,796,000

38,000,000

34,297,000

38,500,000

38,232,000

41,500,000

39,605,000

45,300,000

46,991,000
53,268,000
58,090,000

47,400,000
59,300,000
65,500,000

قیمت روز محصولات ایران خودرو  ،H30 :هایما ،وانا ،فوتون و آرین
قیمت نمایندگی

مدل
دانگ فنگ  H30کراس
50,000,000
اتوماتیک
هایما
98,642,000
 S5توربو
هایما
-- S7فول اتوماتیک
هایما
104,313,000
 S7توربو فول
اتوماتیک
وانت پیک آپ فوتون
96,578,000
بنزینی دوکابین
وانت پیک آپ فوتون
توقف فروش
دیزلی دوکابین
119,600,000
مینیبوس آرین
109,900,000
ون وانا

قیمت بازار
56,000,000
117,000,000
--128,000,000
131,000,000
--145,000,000
125,000,000

قیمت روز خودروهای رنو  :تندر ،L90 ،تندر پلاس ،کپچر
قیمت نمایندگی

مدل
رنو تندر
39,788,000
پیکاپ
رنو تندر
38,970,000
L90 E2
رنو تندر
40,070,000
 L90گیربکس JHQ
رنو تندر
-- L90اتوماتیک
رنو تندر پلاس
42,036,000
دنده ای گیربکس JHQ
رنو تندر پلاس
53,925,000
اتوماتیک
رنو کپچر
-- 2017بدون گرم کن
صندلی
رنو کپچر
-- 2017با گرم کن صندلی

قیمت بازار
38,400,000
--51,100,000
--56,700,000
67,200,000
175,000,000
180,000,000

قیمت روز محصولات ایران خودرو  :سوزوکی
مدل
سوزوکی گرند ویتارا
دنده ای کلاس 9
سوزوکی گرند ویتارا
اتوماتیک کلاس 9
سوزوکی گرند ویتارا
اتوماتیک کلاس 10
سوزوکی سوئیفت

قیمت نمایندگی قیمت بازار
ناموجود
---

---

161,305,000

215,000,000

به زودی
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