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.خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمیگردند

بدیهی است در صورت تغییر قوانین و .  محاسبه می گردد1396کلیه هزینه ها، مالیات ها، عوارض، بیمه شخص ثالث، مالیات ارزش افزوده و سایر هزینه هایی که قانون پرداخت آن را به عهده مشتری و مصرف کننده گذاشته است بر اساس تعرفه های سال * 
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 مشخصات خودرو

  Hyundai i20 (New Generation): مدل

 سرعته اتوماتیک تیپ ترونیک 4: جعبه دنده

لیتر و استاندارد  50با حجم مخزن  DOHCسوپاپ  16سیلندر،  KAPPA ،1.4CC ،4موتور : مشخصات فنی

 6آالیندگی یورو 

 ایربگ، دوربین و سنسور دنده عقب، سنسور باران Day Light ،2: تجهيزات جانبی

 فقط رنگ مشكیدر فروش نقد و اقساط : شرايط رنگ

 1396مهرشرايط فروش  
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