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یبخش سوار -یفی خودروهای گروه سبکجذول سطوح ک  

 01/01/97لغايت   10/01/97از تاريخ                                                                                                                                                                 

 گريٌ
 کالس قیمت

 )میلیًن ریال(
 ردٌ کیفی وام شرکت سازوذٌ خًدري

ی
ًار

س
 

0لیست قیمتی   
 ☆★★★★ ایران خًدري/ایکاپ <811پژي 

 ☆★★★★ بُمه مًتًر 9ویً مسدا 

 ☆★★★★ ایران خًدري خراسان سًزيکی گروذيیتارا

8لیست قیمتی   

 ☆★★★★ کرمان مًتًر 81iَیًوذای 

 ☆★★★★ سایپا کیا سراتً

 ☆★★★★ کرمان مًتًر Accentَیًوذای 

 ☆★★★★ بُمه مًتًر 8Hَايال 

 ☆☆★★★ ایران خًدري خراسان اتًماتیك S7َایما 

 ☆☆★★★ مذیران خًدري ;تیگً 

JAC-S5 کرمان مًتًر ★★★☆☆ 

JAC-S3 کرمان مًتًر ★★★☆☆ 

 ☆☆★★★ ایران خًدري خراسان اتًماتیك S5َایما 

 New MVMX33S مذیران خًدري ★★☆☆☆ 

9لیست قیمتی   

91B بُمه مًتًر ★★★★☆ 

 ☆★★★★ سیتريئه-سایپا CS35چاوگان 

 ☆★★★★ سایپا به ري آریً اتًماتیك

 ☆☆★★★ مذیران خًدري ;آریسي 

MVMX22 مذیران خًدري ★★★☆☆ 

 ☆☆☆★★ کرمان مًتًر اتًماتیك X60لیفان 

 :لیست قیمتی 

 ☆★★★★ ایران خًدري پالس اتًماتیك 1?تىذر 

 ☆★★★★ پارس خًدري اتًماتیكروً ساوذري 

 ☆★★★★ پارس خًدري پارس تىذر

 ☆★★★★ ایران خًدري اتًماتیك =81پژي 

 ☆★★★★ ایران خًدري پالس 1?تىذر 

 ☆★★★★ ایران خًدري =81پژي 

 ☆★★★★ سایپا به ري آریً دوذٌ ای 

 ☆☆★★★ پارس خًدري پارس خًدري 1?تىذر 

 ☆☆★★★ ایران خًدري  1?تىذر 

 ☆☆★★★ پارس خًدري 891Hبرلیاوس 

 ☆☆★★★ ایران خًدري دوا پالس

 ☆☆★★★ ایران خًدري راوا

 ☆☆★★★ ایران خًدري >SD 81پژي

 ☆☆★★★ ایران خًدري >81پژي 

 ☆☆★★★ ایران خًدري 91Hداوگ فىگ 

 ☆☆★★★ ایران خًدري دوا

New MVM90; مذیران خًدري ★★☆☆☆ 

 ☆☆☆★★ ایران خًدري  تبریس سًرن

 ☆☆☆★★ ایران خًدري کرماوشاٌ پژي پارس کرماوشاٌ

 ☆☆☆★★ ایران خًدري فارس پژي پارس

 ☆☆☆★★ ایران خًدري مازوذران پژي پارس

 ☆☆☆★★ صىایع خًدريسازی فردا پژي پارس

 ☆☆☆★★ ایران خًدري  تبریس سمىذ تبریس

 ☆☆☆★★ ایران خًدري خراسان خراسان ;1:پژي 

 ☆☆☆★★ سایپا 8تیبا

 ☆☆☆★★ سیتريئه-سایپا سایىا

 ☆☆☆★★ سیتريئه-سایپا تیبا



 

 

         بخش وانت-جذول سطوح کیفی خودروهای گروه سبک

 01/01/97لغايت    10/01/97از تاريخ                                                                                                                                                                

 

 گريٌ
 کالس قیمت

 )میلیًن ریال(
 خًدري

 وام شرکت 

 سازوذٌ
 ردٌ کیفی

ت
ياو

 

 ☆☆★★★ ایران خًدري دیسل دیسلی پیکاپ فًتًنویً ياوت  0لیست قیمتی 

 8لیست قیمتی 

 ☆☆★★★ ایران خًدري ياوت تىذر

 ☆☆☆★★ ایران خًدري دیسل ياوت آریسان

 ☆☆☆★★ بُمه مًتًر تك کابیه 8111کارا -ياوت مسدا

 ☆☆☆★★ سایپا به ري 0;0 ياوت سایپا

 ☆☆☆☆★ مًتًربُمه  ديکابیه 8111کارا -ياوت مسدا

 ☆☆☆☆★ زامیاد ياوت ویسان تك سًز

 ☆☆☆☆★ زامیاد ياوت ویسان ديگاوٍ سًز

 

 

 

 

 

 ;لیست قیمتی 

 ☆☆☆★★ سایپا 090Xسایپا 

 ☆☆☆★★ سایپا 098Xسایپا 

 ☆☆☆★★ پارس خًدري پارس خًدري 090Xسایپا 

 ☆☆☆★★ سایپا 000Xسایپا 



 

 

 

سنگینجذول سطوح کیفی خودروهای گروه   

 01/01/97لغايت   10/01/97از تاريخ                                                                                                                                                        
 

 ردٌ کیفی
وام شرکت 

 سازوذٌ
 گريٌ بخش خًدري

 ين مسافری ياوا دیسلایران خًدري  ☆★★★★

 میىی بًس

ه
گی

سى
 

 SAHARایسًزي  بُمه دیسل ☆☆★★★

 میىی بًس آریه ایران خًدري دیسل ☆☆☆★★

 اتًبًس مارال 808:اتًبًس بیه شُری اسکاویا  عقاب افشان ☆☆★★★

 NMR85کامیًوت ایسًزي  بُمه دیسل ☆★★★★

 

 کامیًوت
 NPR75Kکامیًوت ایسًزي  بُمه دیسل ☆★★★★

 HD65کامیًوت َیًوذای  دیسلایران خًدري  ☆★★★★

 FAW TigerV6کامیًوت  سیبا مًتًر ☆☆☆★★

 کامیًن WHکامیًن بىس  ایران خًدري دیسل ☆☆☆★★

  FVZایسًزي  بُمه دیسل ☆★★★★

 FH500کشىذٌ يلًي  مامًت دیسل ☆★★★★

 کشىذٌ
 G410کشىذٌ اسکاویا  سایپا دیسل ☆★★★★

 FAW J6کشىذٌ  سیبا مًتًر ☆☆★★★

 کشىذٌ کايٌ دیسلسایپا  ☆☆☆★★

 


