
شرکت لیزینگ کارآمد  لیست خودروهای سواری  

www.karamadleasing.com 
 ارقام به تومان 

  

 رنگ مدل نوع خودرو
تعداد 
 اقساط

مبلغ هر قسط 
 بدون بیمه بدنه

مبلغ پیش 
 پرداخت

 امکانات

 
 

 95.400.000 4.300.000 36 سفید 2017 توسان

سقف  -دودف 
مانیتور  -پاناروما 
کیلس  -بیزنس 

 -درایومد  -استارتر 
رینگ  -شیب سنج 

19 - ESP گارانتی - 

 5-فول کامل -
سردکن  2 -گرمکن   

سوناتا   

LF 
2017 

 نقره ای

36 

4.290.000 95.000.000 

GLS -هیبرید  فول - 

 2 -گرمکن 5 -کامل 
چرم  -سردکن 

مموری  -سورمه ای 
رادار  -صندلی 
 -ترمز برقی  -جانبی 
مانیتور  -اتوهلد 
کیلس  -بزرگ 

 ESP -استارتر 

مشکی 
خاکستر/

 ی
4.000.000 89.000.000 

GLS -هیبرید  فول - 

 -گرمکن 5 -کامل 
ترمز  -رادار جانبی 

 -اتوهلد  -برقی 
 -مانیتور بزرگ 
 -کیلس استارتر 

ESP 

 88.500.000 4.000.000 نقره ای

GLS -هیبرید    -

گرمکن 5 -فول کامل 
 -رادار جانبی  -

اتوهلد  -ترمز برقی 
 -مانیتور بزرگ  -

 -کیلس استارتر 
ESP 

 88.500.000 4.000.000 سفید

GLS -هیبرید    -

گرمکن 5 -فول کامل 
 -رادار جانبی  -

اتوهلد  -ترمز برقی 
 -مانیتوربیزینس   -

 -کیلس استارتر 
ESP 

ایربگ 2 48.000.000 2.170.000 36 سفید 2016 اکسنت  

        



 
 

اپتیما         

GT  

LINE 

2017 

سفید / 
 قهوه ای

36 

4.650.000 103.000.000 

 -5فول ایربگ 
-سردکن 2 -گرمکن

 -سقف پاناروما 
 -هارمن کاردن 
رادار  -رادار جانبی 
سقف  -بین خطوط 

گارانتی  -جیر   

 102.000.000 4.580.000 قهوه ای

 -گرمکن 5-اتوپارک 
هارمن  -سردکن  2

رادار بین  -کاردن 
 -سقف جیر  -خطوط 

 گارانتی 

مشکی 
خاکستر/

 ی
4.580.000 102.000.000 

 -گرمکن 5-اتوپارک 
هارمن  -سردکن  2

رادار   -کاردن 
 -سقف جیر  -جانبی 
گارانتی  -برمبو  

سفید/ 
 قهوه ای

4.560.000 101.000.000 

گرمکن  2 -اتوپارک 
رادار  -سردکن  2 -

رادار بین  -جانبی 
داخل  -خطوط 
 مارون 

 100.000.000 4.500.000 سفید

 -فول ایربگ 
درجه  360دوربین 

رادار  -گرمکن  5 -
رینگ کروم  -جانبی 

سقف -هارمن کاردن 
دنده  -برمبو  -جیر 

کیلس  -پشت فرمان 
گارانتی  -استارتر   

سورنتو      

GT LINE 
2017 

 سفید

36 

5.560.000 123.000.000 

 فول کامل

 124.000.000 5.600.000 مشکی

 فول کامل

 2017 سراتو

سفید / 
مشکی / 
نوک 
 مدادی

36 

3.300.000 73.000.000 

 2 -گرمکن 5
 -رادار  -سردکن 

 -مانیتور بیزینس 
سنسور عقب و جلو 

گارانتی  -درایومد  -

 ESP -با پالک  -

 73.000.000 3.300.000 قهوه ای

سرد  2 -گرمکن 5
مانیتور بیزنس  -کن 

سیستم   - ESP 

خاکستر
 ی

2.980.000 66.000.000 

کیلس  -ایربگ 2
 -سانروف  -استارتر 

 دنده پشت فرمان 

        



 

 
 

 2017 پریوس

 سفید

36 

3.800.000 85.400.000 

 -اتوپارک  -هد اپ 
گرمکن  -اتوالیت 
رادار بین  -صندلی 
رادار جانبی  -خطوط 

 JBL - 17رینگ  -

سفید / 
مشکی / 
خاکستر

 ی

 فول بدون هد اپ  73.300.000 3.300.000

 2016 پریوس

نقره ای 
سفید /  /

خاکستر
 ی / آبی

36 3.160.000 703.000.000 

 -رادار بین خطوط 
 -رادار جانبی 

اینه تاشو  -درایومد 
 -JBL -گارانتی  -

ESP 

        

 
 

لکسوس  

NH 300 

H 

2017 

 مشکی

36 

8.100.000 180.000.000 

 7 -اف اسپورت 
سفارش  -فول -کلید 

با هد اپ و  -المان 
 دیسپلی

 178.000.000 8.000.000 تیتانیوم

 7 -اف اسپورت 
سفارش  -فول -کلید 

با هد اپ و  -المان 
 دیسپلی

 175.000.000 7.900.000 مشکی

 7 -اف اسپورت 
سفارش  -فول -کلید 

با هد اپ و  -المان 
 دیسپلی

              

        

تماس حاصل فرمایید .   88493119 -26خواهشمند است جهت اطالع از قیمت  روز خودروها و یا کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های    

 ضمنا بیمه بدنه توسط شرکت انجام و هزینه مربوطه به اقساط اضافه خواهد شد .

71آدرس شرکت : خیابان مطهری خیابان جم خیابان شهید لطفی پالک   


