
بصورت نقدی % 20 

 جمع کل قیمت      

 محصول با          

( ماهه12اقساط )

جمع کل قیمت   

محصول با          

( ماهه18اقساط )

1
 هندلی طوقه پره ای 125ccموتورسیکلت 

(برمودا،آشیل،ادهم)

طوقه -شاسی ضخیم پارس فلز-کمک عقب گازی-(4یورو )سیستم انژکتوری

کیف لوازم همراه-چادر-قفل ضد سرقت-باک خارجی-حدید روان
17,000,00095,000,00099,800,000

2
 استارتی طوقه پره ای  125ccموتورسیکلت 

(برمودا،آشیل،ادهم)

طوقه -شاسی ضخیم پارس فلز-کمک عقب گازی-(4یورو )  سیستم انژکتوری

 6کیلومتر -کیف لوازم همراه-چادر-قفل ضد سرقت-باک خارجی-حدید روان

LEDرنگ 

17,600,00098,600,000103,100,000

3
 استارتی طوقه اسپورت  cc 125موتورسیکلت 

(برمودا،آشیل)

طوقه -شاسی ضخیم پارس فلز-کمک عقب گازی-(4یورو )  سیستم انژکتوری

 6کیلومتر -کیف لوازم همراه-چادر-قفل ضد سرقت-باک خارجی-اسپورت

LEDرنگ 

17,900,000100,100,000105,200,000

4
 استارتی طوقه پره ای 150ccموتورسیکلت 

(آشیل)

شاسی ضخیم پارس -کمک عقب گازی ضخیم-(4یورو )  سیستم انژکتوری

-کیف لوازم همراه-چادر-قفل ضد سرقت-باک خارجی-طوقه حدید روان-فلز

ترمز جلو دیسکی- یاسا325*17الستیک عقب -دزدگیردار-کیلومتر دیجیتال

18,300,000102,900,000107,400,000

5
 استارتی طوقه اسپورت 150ccموتورسیکلت 

(آشیل)

شاسی ضخیم پارس -کمک عقب گازی ضخیم-(4یورو )  سیستم انژکتوری

-کیف لوازم همراه-چادر-قفل ضد سرقت-باک خارجی-طوقه اسپورت-فلز

ترمز جلو دیسکی- یاسا325*17الستیک عقب -دزدگیردار-کیلومتر دیجیتال

18,600,000104,400,000109,500,000

عکس محصول

                  تولید کننده انواع موتورسیکلت
07132241610-07132227034:شیرازمنطقه ویژه اقتصادی                                                                  شماره تماس:آدرس کارخانه

www.pasargadcycle.ir:                                     آدرس وبسایت
09171077662-09192477299:شیراز،دروازه اصفهان،نبش خیابان تیموری                                   شماره همراه:   آدرس نمایشگاه

                شرکت پاسارگاد سیکلت فارس

شرایط اقساطی

ویژگی محصولنوع محصولردیف



بصورت نقدی % 20 

 جمع کل قیمت      

 محصول با          

( ماهه12اقساط )

جمع کل قیمت   

محصول با          

( ماهه18اقساط )

6
 استارتی طوقه پره ای 200ccموتورسیکلت 

(برمودا،آشیل)

شاسی ضخیم پارس -کمک عقب گازی ضخیم-(4یورو )  سیستم انژکتوری

-کیف لوازم همراه-چادر-قفل ضد سرقت-باک خارجی-طوقه اسپورت-فلز

ترمز جلو دیسکی- یاسا325*17الستیک عقب -دزدگیردار-کیلومتر دیجیتال

19,000,000107,200,000111,700,000

7
 استارتی طوقه اسپورت 200ccموتورسیکلت 

(برمودا،آشیل)

شاسی ضخیم پارس -کمک عقب گازی ضخیم-(4یورو )  سیستم انژکتوری

-کیف لوازم همراه-چادر-قفل ضد سرقت-باک خارجی-طوقه اسپورت-فلز

ترمز جلو دیسکی- یاسا325*17الستیک عقب -دزدگیردار-کیلومتر دیجیتال

19,400,000109,400,000113,900,000

DY150CCموتورسیکلت برمودا اسپورت 8
-ترمز جلو دیسکی-دزدگیردار-طوقه اسپورت-(4یورو )  سیستم انژکتوری

کیف لوازم همراه-چادر
25,000,000142,600,000147,760,000

 DY150CCموتورسیکلت برمودا شکاری 9
-ترمز جلو دیسکی-دزدگیردار-طوقه اسپورت-(4یورو )  سیستم انژکتوری

کیف لوازم همراه-چادر
25,600,000146,560,000151,240,000

عکس محصول

                شرکت پاسارگاد سیکلت فارس

www.pasargadcycle.ir:                                     آدرس وبسایت

ویژگی محصولنوع محصولردیف

شرایط اقساطی

                  تولید کننده انواع موتورسیکلت
07132241610-07132227034:شیرازمنطقه ویژه اقتصادی                                                                  شماره تماس:آدرس کارخانه

09171077662-09192477299:شیراز،دروازه اصفهان،نبش خیابان تیموری                                   شماره همراه:   آدرس نمایشگاه



بصورت نقدی % 20 

 جمع کل قیمت      

 محصول با          

( ماهه12اقساط )

جمع کل قیمت   

محصول با          

( ماهه18اقساط )

150CCموتورسیکلت برمودا اسکوتر تک زین 10
-ترمز جلو دیسکی-طوقه اسپورت تیوپلس-بوش(4یورو )  سیستم انژکتوری

کیف لوازم همراه-چادر-دارای باکس عقب
33,000,000190,920,000195,720,000

150CCموتورسیکلت برمودا اسکوتر دو زین 11
-ترمز جلو دیسکی-طوقه اسپورت تیوپلس-بوش(4یورو )  سیستم انژکتوری

کیف لوازم همراه-چادر
33,400,000193,360,000198,100,000

DY150 CCموتورسیکلت آشیل اسپورت شهری 12
ترمز جلو و عقب -طوقه اسپورت تیوپلس-بوش(4یورو )  سیستم انژکتوری

کیف لوازم -چادر-تک کمک وسط:کمک عقب -تلسکوپی:کمک جلو-دیسکی

همراه

33,400,000193,360,000198,100,000

XR 249موتورسیکلت تریل 13
-تلسکوپی:کمک جلو-دلفی(4یورو )سیستم انژکتوری-زنجیر تایم:   انجین

-طوقه آلومینیوم رنگی-ترمز جلو و عقب دیسکی-تک کمک وسط:کمک عقب 

کیف لوازم همراه-چادر

49,600,000290,560,000295,300,000

                  تولید کننده انواع موتورسیکلت

www.pasargadcycle.ir:                                     آدرس وبسایت

عکس محصول

                شرکت پاسارگاد سیکلت فارس

07132241610-07132227034:شیرازمنطقه ویژه اقتصادی                                                                  شماره تماس:آدرس کارخانه

09171077662-09192477299:شیراز،دروازه اصفهان،نبش خیابان تیموری                                   شماره همراه:   آدرس نمایشگاه

ویژگی محصولنوع محصولردیف

شرایط اقساطی


