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 بسمه تعالی 

 عاملیت محترم فروش شرکت بهمن موتور

 حمایت از خانواده و جوانی جمعیت فروش نقدي محصوالت شرکت بهمن موتور در قالب طرح  نام  ثبت پیشموضوع:  

 با سالم 

امکان المی، از سوي مجلس شوراي اس 24/08/1400در تاریخ خانواده و جوانی جمعیت احتراماً، در راستاي ابالغ قانون حمایت از 

اند، براي مادرانی که فرزند دوم و مابعد آنها پس از تاریخ قانون مذکور متولد شده موتور،محصوالت شرکت بهمنیک دستگاه از نام پیش ثبت

مـورخ  جمعــهلغایـت پایـان روز  03/08/1401مـورخ  ســه شــنبهروز  صبح 10از ساعت در قالب طرح فروش نقدي و به صورت آنالین، 

، به شرح جدول ذیـل و بـا شـرایط اعـالم شـده http://Bahman.iranecar.comآدرس به  ارکپورتال جامع ایرانی و از طریق 06/08/4011

 فراهم گردیده است.

، توسط سازمان هاي مربوطه آزمایی پس از انجام راستیاین طرح در صورتی که تعداد متقاضیان مشمول ی رساند، همچنین به اطالع م

نام و واریز وجه توانند نسبت به تکمیل فرآیند ثبتمیمنتخبین، و کشی خواهد بود تعیین تکلیف از طریق قرعه، عرضه باشد بیشتر از تعداد

 . نمایند شرکت ،عديهاي ب توانند در نوبتمی نیز و سایرین اقدام نماینددر مدت زمان اعالم شده 

 ها به آدرس هاي ذیل مراجعه فرمائید.ملیت لیست عا براي مشاهده کاتالوگ و 

 لیست عاملیت ها 
https://old.bahman.ir/agencies     

 کاتالوگ محصوالت
https://bahmanmotor.bahman.ir/product 

 قیمت مصوب فروش محصولکد  لووع محصن
سود مشارکت 

 (ساالنه) 

سود  
 انصراف 
 (ساالنه) 

جریمه 
 تاخیر

 (ساالنه) 
 موعد تحویل  هاي قابل عرضهرنگ مدل

 BMCSCR04 3.250.000.000 4تیپ کابین تک کارا وانت

0 % 0 % 30 % 1401 
روز کاري  30 سفید 

پس از واریز وجه 
 و تکمیل پرونده

 BMCDCR04 3.375.000.000 4پتی نابیدوک کارا وانت

 SKNNR00 5.590.000.000 ون باري اینرودز 

 BMCFDL00 8.440.000.000 نفره)5( 1فیدلیتی پرایم تیپ
 مشکی-سفید

 BMCFDL01 8.590.000.000 نفره)7( 2فیدلیتی پرایم تیپ

  باشد.مبالغ به ریال می 

 140107108کد بخشنامه :
 

http://bahman.iranecar.com/
https://old.bahman.ir/agencies
https://bahmanmotor.bahman.ir/product
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 : بخشنامه  ضوابطقواعد و  

 .شرایط اعالم شده از سوي وزارت صمت در خصوص متقاضیان ثبت نام براي این روش فروش اعمال خواهد شد 

 به نام شخص متقاضی براي  شماره تلفن همراه درج شدهو  (شماره شبا) حساب بانکیشماره کارت و شماره زمان کارت ملی، انطباق هم

 نام الزامی می باشد.ثبت

 وجـه بـراي ن واریـز ط، امکـائز شـرایپس از شناسایی مـادران حـا گردد، تااحوال ارسال میبه سازمان ثبت ،طرح مذکور متقاضیان اطالعات

 میسر گردد. منتخبین

  شود نام متقاضی کان لم یکن تلقی می، ثبتتحویل خودرو زاتا قبل  راز خریدار در هرمرحلهت مشاهده هرگونه مغایرت در شرایط احصوردر

ئولیتی از بابت و هیچگونه مس گرددمسترد می کاري به شماره حساب و یا شبا معرفی شده زرو 20مدت شتري حداکثر ظرف وجه م و

 .تحویل خودرو متوجه شرکت نخواهد بود

 یا اشتباه غییر ه تگونو هر باشدات مندرج بر عهده متقاضی میو صحت کلیه اطالع  24/08/1400، پس از تاریخ یا مابعد دومفرزند  اعالم تولد

 باشد.گذاري خودرو بر عهده متقاضی میهعدم شمارلی ناشی از آن مانند تاخیر در تحویل و بعات احتما، کلیه ته شدهطالعات ارائدر ا

  ردگـی تعلـق میستگاه خودرو د کی تنها ملی کد به هرخودرو پیش ثبت نام نماید و متقاضی می تواند فقط در یک بخشنامه و فقط در یک. 

ي شـرکت داده شـنامه هـاي بعـدزمـان و بخکشـی بخشـنامه هم، در قرعهدر این بخشـنامهمتقاضی ه و واریز وج نام، انتخابدرصورت ثبت

 .شودنمی

 نـام بت، مجـاز بـه ثخودرو دریافت نموده باشـد ،وانی جمعیتیت از خانواده و جدر طرح حمایکه متقاضی از هر یک از خودروسازان درصورت

 ود.نخواهد ب

  اط گردیده است غیر، به هر شکل و صورتی که باشد، از منتخبین سلب و اسقنام حق واگذاري حقوق قراردادي و خودرو به این روش ثبت در

 . کندموتور ایجاد می فسخ براي شرکت بهمنوه بر بی اعتباري آن، حق و هرگونه واگذاري مغایر این قید عال

 ر به غیرفعال نمودن گارانتی نجم ،کیلومتر از تاریخ تحویل 1000و ماه  5یس اولیه خودرو پس از اجعه خریداران جهت انجام سرومر عدم

 می گردد.خودرو 

 زار می گرددیان مهلت ثبت نام و با حضور مراجع نظارتی برگمراسم قرعه کشی پس از پا ،لزومورت در ص 
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 طریق آدرس صورت آنالین و از ه ب بین،، اعالم نتایج قرعه کشی و واریز وجه توسط منتخ نامپیش ثبتar.comhttp://Bahman.iranec 

نتخاب شکیل پرونده، تحویل خودرو ، مدارك و ...) جهت منتخبین، در عاملیت ام قرعه کشی، سایر مراحل (تشود و پس از انجاانجام می

 پذیرد.صورت میتوسط ایشان شده 

 تاریخ قرعه  پذیرد.یراجع ذیربط صورت ماز م پیش ثبت نامن پس از پایا روز 5 تا حداکثرمشمول طرح)  (مادران  متقاضیان شرایط ماستعال

 د.می باش 11/08/1401روز چهارشنبه مورخ کشی 

 اطالع رسانی  رنتیتنش ایایت فروطریق س از کشیانجام قرعهپس از وز ر 2حداکثر مادران مشمول طرح) ( کشین قرعهاعالم منتخبی

 لع گردد.مط "عدم انتخابتخاب یا نا "کشیبایست با ورود به سایت، از نتیجه قرعهمتقاضی می .گرددمی

 کــار بــه آدرس ع ایرانیمرتــال جــاواز طریــق پ خــود را مــل کا وجــهروز  3مــدت ظــرف ، مــی بایســت منتخبــین قرعــه کشــی 

://Bahman.iranecar.comhttp، باشد.م یکن میی کان لاضام متقنثبت ،مقرردر زمان  در صورت عدم واریز وجه .دنواریز نمای 

 صورت خواهد پذیرفت. صالحمراجع ذي حت سنجی مندرجات سجلی و پستی براساس ص 

 گونه وجهی واریز نخواهد نمود.شی متقاضی هیچقبل از قرعه ک 

 از میزان سقف برداشت از اقدام به واریز وجه ، تا پیش زم است هاي بانکی، الف برداشت برخی از کارتودیت سقمال محده احتوجه بت با

 شد.باپذیر میوجه خودرو صرفاً در یک تراکنش امکانرنتی کارت بانکی اطمینان حاصل فرمایید. واریز اینت

 تخبـین توسـط منو اولویت انتخاب  بر اساس ظرفیت اعالم شده ،هوج ریزدر مرحله وا موردنظر ملیتعاو  و رینگ خودرو ، تریم انتخاب رنگ

 می باشد.میسر ن و عاملیت انتخاب شده، خودرو رینگ و، تریم رنگ تغییر، انجام فرایند ثبت ناماز پس و  هپذیرفتصورت 

  ،ت زه با پولشویی بوده و مورد تأیید شرکمبار العملا دستورمغایر بدریافت اقرارنامه محضري و یا دستی بابت انتقال فیش و یا وجوه واریزي

 باشد.نمی

 آئین نامه اجرایی  4ابق تبصره مط ،االت خودرو و جزئیات معامالت آن؛ کلیه اطالعات متقاضیانل و انتقنجیره نقفاف سازي زبه منظور ش

 یرد.ار می گارت، قرالحاقی قانون مبارزه با پولشویی در اختیار سامانه جامع تج 14ماده 

  ودرو وجود خواهد داشت، الزم است مکان تخصیص خمل پرونده، اکیل کام و تشنابتمحض انجام ثنام، به روش ثبتاین با توجه به اینکه در

ر به انصراف، حتماً از عدم تخصیص خودرو اطمینان حاصل شود، در غیر اینصورت مسئولیتی متوجه شرکت تا در صورت تمایل خریدا

 ود. خواهد بن

http://bahman.iranecar.com/
http://bahman.iranecar.com/
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 لیلی وجوه پرداختی به صورت  به هر داقد صحت باشد و یا ناقص و یا فت اطالعات، العات وارد شده متقاضیان در فرم ثبی که اطدر صورت

اً قراردادي بین متقاضی و شرکت بهمن موتور منعقد نشده و شرکت بهمن موتور تعهدي در خصوص کامل و مطابق بخشنامه نباشد، اساس

 ود.هد بخوا مجاز به عودت وجه به حساب مبداً ارد وضی ندبه متقاخودرو  واگذاري 

 سبت به تحویل مدارك خود به ن نامکاري از زمان ثبت ساعت 72باید ظرف نام میایند ثبتو تکمیل فرنام ه ثبتواریز وجن پس از خبیمنت

نام) اقدام نمایند و در هنگام ثبتشده  نتخابحویل (ات محل تهاي شرکت به عاملینامهها و آیینصورت کامل و صحیح مطابق دستورالعمل 

نام متقاضی ساعت از تاریخ واریز وجه و ثبت  72رك، حداکثر ظرف خریدار با اصل مدا بق اطالعات ثبت شدهد پس از تطابایملیت میعا

علتی که باشد به  به هرخبین وسط منتمذکور تنسبت به ارسال پرونده کامل به واحد عملیات فروش شرکت اقدام نماید. عدم رعایت شرایط 

مود. درصورتیکه قرارداد مذکور از سوي مقامات آن خودداري خواهد نترتیب اثر دادن به از هرگونه  بوده و شرکتمنزله فسخ قرارداد 

 بود.نخواهد خریدار ح معتبر تلقی گردد، بروز تأخیر در تحویل، موجب تعلق سود مشارکت و جریمه دیرکرد به وجه پرداختی ذیصال

 ام از قبیل ورود اطالعات و واریز وجه را صرفاً از کلیه فرایند ثبت ن بایدکه می گرددگاه مینام، متقاضی مطلع و آبه موجب این روش ثبت

رت  ت در صو صرفًا به صورت آنالین در وجه شرکت بهمن موتور واریز و تحویل نماید. بدیهی استرنتی معرفی شده و طریق آدرس هاي این

 داشت.بال خریدار نخواهد گونه مسئولیتی در قجه شرکت هیچده و در نتیموضوع، بیعی فی مابین طرفین منعقد نشاین  رعایتعدم 

  نام ممنوع است و عاملیت حق دریافت هیچگونه وجه یا به عاملیت قبل  و یا پس از ثبتپرداخت هرگونه وجه یا امتیازي توسط متقاضی

 ایجاد نشده و کلیه ي براي شرکتیچگونه تعهدلف عاملیت از هر یک از موارد مذکور هرت تخدر صوندارد. متقاضی امتیازي را از 

 ب آن بر عهده پرداخت کننده و عاملیت است.ها و عواقمسئولیت 

  ده ره برعهرو و غیهرگونه هزینه ناشی از قصور یا تقصیر خریدار، در صورت امکان و به تشخیص شرکت مانند اصالح سند خودپرداخت

(انصراف)، فک رهن ،  سخم سند واگذاري یا فگذاري و سند، تنظیظیر اصالح مغایرت شمارهخواهد بود. ارائه خدمات جانبی فروش نیدار خر

 باشد.هاي شرکت میداخت وجه توسط خریدار مطابق بخشنامهپارکینگ و غیره منوط به پر

 در قیمت خودرو لحاظ  هاي مرتبطسایر هزینه یمه شخص ثالث و ري، بگذاهض، شماره، عوارهاي مربوط به مالیات بر ارزش افزودهزینه

 باشد.التفاوت میبهت مار یک از موارد در زمان صدور حواله، متقاضی موظف به پرداخدیده و در صورت تغییر هگر

 رائه مدارك و مستندات تا خریدار نسبت به ا است باشد، الزمگذاري، آئین نامه هاي پلیس راهور فراجا میبا توجه به اینکه مرجع شماره

غییر قوانین  که به علت عدم رعایت ضوابط مربوط به دلیل تگذاري اخیر در شمارهید. بدیهی است هرگونه تمطابق ضوابط اقدام نما مورد نیاز

صنایع، راهور و ... صورت پذیرد،  ارد،ست، استاندهاي مرتبط نظیر محیط زیگذاري توسط سازمانو ضوابط جاري و عدم صدور مجوز شماره

نه وجهی تحت عنوان سود دیرکرد، تاخیر در تحویل، سود انصراف، اجرت المثل، عدم النفع، جاد نخواهد کرد و هیچگوتعهدي براي شرکت ای
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از خود سلب و  باشدصورتی که  ارت و غیره به خریدار تعلق نگرفته و نامبرده طرح هرگونه ادعایی را در این خصوص به هر شکل وخس

 اسقاط نمود.

 گر منتخب شرکت، بیمه شخص ثالث نموده و هزینه آن را از را قبل از تحویل، نزد بیمهده خودروي مورد معامله متقاضی به شرکت اختیار دا

 ی اخذ نماید.متقاض

 روز کاري قابل پرداخت  7ظرف   و مار محاسبهدر صورت بروز هرگونه تأخیر احتمالی در تحویل خودرو، جریمه تأخیر به صورت روزش

هاي خریدار برابر شرایط این بخشنامه گیرد که ارسال مدارك خریدار و پرداختیعلق میهایی تتنها به پرونده خواهد بود. جریمه تاًخیر

 گرفته باشد. صورت

 ري میسر نباشد، خریدار موظف است گذامکان شمارهدر صورتی که پس از دریافت پرونده و مستندات، به علت کسري و یا نواقص مدارك، ا

) اقدام نماید، پس از انقضاي مدت مذکور و عدم فراجاگذاري (طبق قوانین راهور شماره ي نسبت به تکمیل مدارك روز کار 7حداکثر طی 

ت گذشت صور ام کند. درتواند نسبت به ابطال سند و تخصیص خودرو به شخص یا اشخاص دیگر اقدکسري و یا نواقص، شرکت میرفع 

تواند نسبت به فسخ در موعد فوق توسط خریدار، شرکت می پرونده و عدم تکمیل آن روز از زمان اعالم کسري و یا نواقص 30بیش از 

توقف  تعویق/ انی که فرایند تخصیص و تحویل خودرو به علت کسري مدارك ارائه شده خریدار، بهقرارداد اقدام نماید. جهت مدت زم

یل، سود انصراف، اجرت المثل، عدم دیرکرد، تاًخیر در تحوت قـرارداد را فـسخ نکند هیچگونه وجهی تحت عنوان سود شـرکنجـامد و بیا

 گیرد. النفع، خسارت و غیره به خریدار تعلق نمی

 توجه شرکت تی منه مسئولیگوپذیرد و هیچتحویل شناسنامه مالکیت، کارت خودرو و کارت سوخت توسط مراجع ذیربط انجام می صدور و

 باشد.نمی

  یل داده نخواهد شد.املیت و یا متقاضی تحوخودرو به هیچ وجه بدون پالك به ع 

 هاي مجاز، وضعیت قرارداد، صدور سند و و و مشخصات عاملیتتواند جهت کسب اطالعات از مشخصات فنی و سایر امکانات خودرخریدار می

 مراجعه نماید.  /:bahman.ir/https اینترنتینامی خود به سایت پالك خودروي ثبت

 ودرو، نسبت به دریافت و خروج آن از روز کاري پس از اعالم شرکت/ عاملیت، مبنی بر آماده تحویل بودن خ 3باید حداکثر ظرف ر میخریدا

تواند صورت شرط نتیجه، نماینده خریدار محسوب و می ت بهکت/ عاملیمحل تحویل، اقدام نماید. پس از سپري شدن مهلت مذکور، شر

ئولیت هرگونه هاي نگهداري، بارگیري و حمل بر عهده خریدار است. همچنین مسمی منتقل نموده و کلیه هزینهدرو را به پارکینگ عموخو

عدم انتقال به پارکینگ عمومی،  صورتاست. در  آسیب دیدگی و خسارت وارده به خودرو ناشی از حمل، توقف و غیره، بر عهده خریدار

روز کاري از  30هاي ابالغی از سوي شرکت خواهد بود. در صورت سپري شدن بخشنامههزینه پارکینگ مطابق  خریدار ملزم به پرداخت

http://www.bahman.ir/


٦ 
 

 :����� ... 
 :�����... 

 :�  ندارد ����

ی) از شمول  ستیکقطعات ال آماده تحویل بودن خودرو و عدم دریافت آن توسط خریدار، برخی از قطعات خودرو (باتري، تایر و زمان اعالم

 یتی نخواهد داشت.گارانتی خارج شده و شرکت در قبال آن مسئول

 که در زمان تنظیم  قاضاات ظاهري بیرونی و مشخصات ظاهري داخلی و سایر امکانات خودرو منطبق با تیپ خودروي مورد تمشخص

قابل رویت  oductmanmotor.bahman.ir/prhttps://bahنامه مشخص گردیده که از طریق سایت شرکت بهمن موتور به نشانی توافق

هاي منتشره، ها و بروشورها و آگهیروي تحویلی با کاتالوگبوده و مالك تحویل خودرو خواهد بود. هرگونه مغایرت احتمالی مشخصات خود

 نه ادعاي معارضی را از خود سلب و اسقاط نمود.هرگو ریدار طرحکند. ختعهدي براي شرکت ایجاد نمی

 از طریق شماره مذکور هاي ارسالی صرفاً امکباشد و تمامی پیمی 982148027+موتور به شماره  تاه شرکت بهمنمانه پیام کوسا 

 صورت خواهد پذیرفت.

 قیمت ارز، تحریم، افزایش نظیر سیل، زلزله، نشده ت وقوع فورس ماژور (عوامل قهریه) و وقوع حوادث غیرمترقبه و یا پیش بینی ر صورد

قیمت مصوب شرکت، جایگزین خواهد شد. در ر صورت موافقت طرفین از سایر خودروهاي تولیدي به اجراي این قرارداد معلق شده و د

مجاز به فسخ قرارداد  نهاییادامه هر یک از موارد فوق براي مدت بیش از سه ماه، هر یک از طرفین به ت صورت عدم حصول توافق طرفین و

 گردد.یبه خریدار مسترد م _ایت شرایط ذکر شده در قراردادبا رع  ه پرداختی با لحاظ نمودن سود انصرافبوده و وجو

 کند.بوده و تعهدي براي شرکت ایجاد نمی نام بدون حصول تمامی شرایط مندرج، فاقد اعتباراین روش ثبت 

 یت خریداران قرار دهند.ه را براي اطالع بیشتر در محل روخشنامباید این بهاي محترم میعاملیت 

 : نام آنالینهنگام ثبت  اطالعات مورد نیاز

، شماره تلفن ثابت و تلفن همراه ت ت ملی، شناسنامه ) ، کدپستی، آدرس دقیق و منطقه شهرداري محل سکونمدارك شناسایی (شامل کار -١

 شد.بانام مورد نیاز میمتقاضی در زمان ثبت

هده و هرگونه عواقب ناشی از درج اطالعات اشتباه به ع  ه نام بانک مربوط به نام متقاضی، ضروري بودهرقمی) به همرا24بت شماره شبا (ث -٢

 باشد.متقاضی می

 : مدارك مورد نیاز هنگام مراجعه به عاملیت

 ) ضیحاتمدارك شامل :کارت ملی، شناسنامه خریدار، صفحه توضیحات (در صورت وجود تو صلا -١

 موتور باشد.هاي صادر شده از سوي شرکت بهمنهایست مطابق با بخشنامه راهور فراجا و اطالعیبمدارك احراز محل سکونت می -٢

ــ  ــ  ســـخا : فراینـــد اخـــذ احـــراز ســـکونت مشـــتریان تنهـــا از طریـــق ســـامانه  1ه توـج  ، https://Sakha.epolice.irآدرس ه ـب

 باشد.ام می) قابل انج130/1401(مطابق شماره نامه 

https://bahmanmotor.bahman.ir/product
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 .) با تأییدیه بانک مربوطه الزامی استرقمی24ارائه شماره شبا ( -٣

پنل ه نام ( چاپ از طریق دسترسی عاملیت با اطالعات ثبت شده در فرم ثبتباید ضمن تطابق اصل مدارك خریدار ب: عاملیت می 2 توجه

ر صورت وجود مغایرت در مان فروش اقدام نماید. همچنین ده سازکار) ، نسبت به ارسال فرم مذکور به همراه سایر مدارك الزم بایرانی

 ) 140009103ماسیون اداري اعالم نماید. (مطابق کد بخشنامه اطالعات از طریق اتو

ید در حضور عامل صورت پذیرد، همچنین اخذ امضاء و اثر انگشت خریدار در با: تکمیل و تایید فرم قرارداد فروش توسط خریدار می 3توجه 

 مضاء عامل الزامی است.هاي قرارداد و مهر و اامی برگهیل تمذ

 :  تات محصوالخصمش
 مجموعه سوئیچ، چراغهاي عقب، طراحی صندلی و سقف کاذب و افزوده شدن مجموعه  نت کارا: تجهیزات داخلی جدید شامل تغییرات دروا

(سرنشین + راننده) و تهویه مطبوع و کیسه هواي ایمنی یستم ي سیونیت ایموبالیزر، قفل مرکزي و ... است. همچنین خودروي مذکور دارا
 باشد.خاکستري می-و تودوزي پارچه اي (5J-14)ینگ فوالدي ، رUSBرادیوپخش م سیست

 فرمان برقی  داراي :ون باري اینرودزEPS ،اینچی  9سیستم مولتی مدیا ، کیسه هواي ایمنی (سرنشین + راننده) ،سیستم تهویه مطبوع
USB رینگ آلومینیومی  ،وتوثبل و(185/80R14) ،م کنترل کششی و کمکی سیست ،دنده عقب یندورب ،دوربین ثبت رانندگی
 باشد.مشکی می-تودوزي پارچه اي طوسیکیلوگرم و  725 داراي ظرفیت حمل بار به میزان ،)ABS-EBA-TCS-ESPترمز(

 :1500داراي موتور  فیدلیتی پرایمcc 155درت موتـــــور قــــثر توربـــو شـــارژ/ حداکhp@5500rpm/  حداکثر گشتــــاور
230NM@1750-4000rpm/ ترمز 5تانــــدارد آالیـندگی یورواسـ /ABS  به هـمراهEBD  ، BA  وEBA / کگـیربکس اتـــوماتی 

اقتصادي ـدگی نـنـ) / حـالت راAR 20-12و  AR 20-11(دو مدل  255/45R20/ رینگ آلومینیومی  (DCT)سـرعته دو کالچه 6
بت رانندگی/ سیستم تشخیص مانع (سنسور پارك عقب و جلو)/ بین عقب/دوربین ثورجه براي سهولت در پارك، ددر 360دوربین  /sportو

اي/ سیستم هوشمند بازشدن اتوماتیک درب تثبیت کننده سرعت خودرو (کروز کنترل)/ سیستم هوشمند ورود بدون کلید و استارت دکمه
آمدگویی، کن و چراغ راهنما و خوش ه همراه گـــرمــب هاي جانبــی جمع شوندهـهو قابلیت تشخیـــص مانع/ آینــپا)  توسطصندوق (

آینه داخلی با عملکرد خودکار ضد انعکاس نور، آینه آرایشی و چراغ روشنایی آفتابگیر راننده و سرنشین جلو/ تودوزي چرم مشکی/صندلی 
ا شدن صندلی هاي جهت، قابلیت ت4درن جهت و صندلی سرنشی 6یم دررمکن، صندلی راننده قابلیت تنظراه گه همبرقی راننده و سرنشین ب

/ سیستم  Auto Lightردیف دوم و حرکت ریلی/ سان روف پانوراما / چراغ هاي جلو با قابلیت تنظیم ارتفاع نور به صورت برقی و 
 باشد.می Full LEDتکنولـوژي ا با اغ هروشـنایی مشایعت تا درب منزل و همچنین تمامی چر
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