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 عرض أسعارنموذج 
 

   

 

 02-04-2017     ىفالقاهرة 
 
 

 سيادتكم, و كما تم االتفاق علية, يسعدني و يشرفني تقديم إلى طلببناء على 
 
 سيادتكم عرض أسعار و الذي يتضمن منتجاتنا و خدماتنا إضافة إلى شروط التعاقد. 

 
 إننا في انتظار رد سيادتكم 

 
 

 باالتصال بىلالستفسار, برجاء ال تتردد 
 
 

 01000434142حسين زهران    ت:  
 
 

 االولالدور  -  جامعة الدول العربيةش  35العنوان
 (02)37610734-37610274-37611574تليفون:
 (02)37610267فاكس:
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   عرض أسعار# 
 02-04-2017 التاريخ:

 

 السيارات 

 لواحدةا للسيارة  السعر بالجنية المصرى  الكمية اللون موديل ماركة م

 Elantra AD –GL  A/T 2017  1  375000 L.E 

 

 
 
 
 
 
 

 المواصفات
 
 
 
 
 
 
 
 

 

جنوط  –عجله قياده اليه المؤازره كهربائيا  –سرعات   6ناقل حركه اتوماتيك - صباب  16-حصان CC-127.5 1600 –سلندر 4
 –و صندوق تخزين امامى مسند يد  –كمبيوتر رحالت –زجاج كهربائي امامي و خلفي  –االطار االحتياطي اطار طوارئ  – 15مقاس 

عجله  – فرش فاخر للمقاعد – اتجاهات 6تعديل كرسي السائق فى  –مخادع راس اماميه متحركه  -مسند يد خلفى مع حامل اكواب
مع امكانية فتح  ريموت كونترول –قفل مركزي لالبواب  –وبها اشارات جانبيهالطى والضبط مرايات كهربائيه  –قياده قابله لالماله 

فوانيس شبوره  –نظام منع اداره المحرك  –الخلفى مدمج في الزجاج اريال  – V 12مخرج كهرباء  –تكيف هواء يدوي  – الشنطة 
طفايه  -والعة  -مع حافظه نظارات ءةلمبه قرا – ءهشماسات مزوده باضا –دعائم فى االبواب ضد الصدمات الجانبية –اماميه 
  اضاءه متتاليه لالشارات الجانبيه بضغطه واحده -   عجله قياده متعدده المهام –سجائر 

 جم 320000جم ليصبح سعرها  55000عرض خاص لفترة محدودة او حتى نفاذ الكمية    

 Elantra AD GL A/T – 

SR 
2017  1  379500 L.E 

 المواصفات 

جنوط  –عجله قياده اليه المؤازره كهربائيا  –سرعات   6ناقل حركه اتوماتيك - صباب  16-حصان CC-127.5 1600 –سلندر 4
 –مسند يد امامى و صندوق تخزين  –كمبيوتر رحالت –زجاج كهربائي امامي و خلفي  –االطار االحتياطي اطار طوارئ  – 15مقاس 

عجله  –فرش فاخر للمقاعد  – اتجاهات 6ي السائق فى تعديل كرس –مخادع راس اماميه متحركه  – مسند يد خلفى مع حامل اكواب
ريموت كونترول مع امكانية فتح  –قفل مركزي لالبواب  – مرايات كهربائيه الطى والضبط وبها اشارات جانبيه –قياده قابله لالماله 

فوانيس شبوره  –نظام منع اداره المحرك –مدمج في الزجاج الخلفىاريال  –V 12مخرج كهرباء  –تكيف هواء يدوي  –الشنطة  
طفايه  -والعة  -لمبه قراءة مع حافظه نظارات –شماسات مزوده باضاءه  – دعائم فى االبواب ضد الصدمات الجانبية -اماميه 
فتحة سقف  -حساس اضاءه أتوماتيك   d-اضاءه متتاليه لالشارات الجانبيه بضغطه واحده  -   عجله قياده متعدده المهام –سجائر 
 . كهربائية

 جم 324500جم ليصبح سعرها  55000عرض خاص لفترة محدودة او حتى نفاذ الكمية    

3 Elantra AD  GL AT 

  DAB ABS 
2017  1  383000 L.E 

 المواصفات 

جنوط  –عجله قياده اليه المؤازره كهربائيا  –سرعات   6ناقل حركه اتوماتيك - صباب  16-حصان CC-127.5 1600 –سلندر 4
 –مسند يد امامى و صندوق تخزين  –كمبيوتر رحالت –زجاج كهربائي امامي و خلفي  –االطار االحتياطي اطار طوارئ  – 15مقاس 

عجله  –فرش فاخر للمقاعد  – اتجاهات 6تعديل كرسي السائق فى  –مخادع راس اماميه متحركه  – مسند يد خلفى مع حامل اكواب
ريموت كونترول مع امكانية فتح  –قفل مركزي لالبواب  – مرايات كهربائيه الطى والضبط وبها اشارات جانبيه –قياده قابله لالماله 

فوانيس شبوره  –نظام منع اداره المحرك  –مدمج في الزجاج الخلفىاريال  –V 12مخرج كهرباء  –تكيف هواء يدوي  –الشنطة  
طفايه  -والعة  -لمبه قراءة مع حافظه نظارات –شماسات مزوده باضاءه  –دعائم فى االبواب ضد الصدمات الجانبية  -اماميه 
وسادة   -للسائق  امامية هوائية وسادة d-اضاءه متتاليه لالشارات الجانبيه بضغطه واحده  -   عجله قياده متعدده المهام –سجائر 

 . مكابح مضادة لالنغالق - االمامى للراكب امامية وائيةھ

 
 

 جم 333000جم ليصبح سعرها  50000عرض خاص لفترة محدودة او حتى نفاذ الكمية  

 Elantra AD –  GL  

A/T     High Line SR 

 
2017 

 1  
 395000 L.E 
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 المواصفات

جنوط  –عجله قياده اليه المؤازره كهربائيا  –سرعات   6ناقل حركه اتوماتيك - صباب  16-حصان CC-127.5 1600 –سلندر 4
مسند يد امامى و صندوق  –كمبيوتر رحالت –زجاج كهربائي امامي و خلفي  – اطار احتياطي كامل الومنيوم – 16مقاس سبور 
مقاعد فرش فاخر لل – اتجاهات 6تعديل كرسي السائق فى  –مخادع راس اماميه متحركه -مسند يد خلفى مع حامل اكواب  –تخزين

ريموت كونترول مع  –قفل مركزي لالبواب  – مرايات كهربائيه الطى والضبط وبها اشارات جانبيه –عجله قياده قابله لالماله  –
 –نظام منع اداره المحرك –مدمج في الزجاج الخلفى اريال  –V 12مخرج كهرباء  –تكيف هواء يدوي  –امكانية فتح الشنطة  
 -لمبه قراءة مع حافظه نظارات –شماسات مزوده باضاءه  – ئم فى االبواب ضد الصدمات الجانبيةدعا -فوانيس شبوره اماميه 

 امامية هوائية وسادة  d-اضاءه متتاليه لالشارات الجانبيه بضغطه واحده  -   عجله قياده متعدده المهام –طفايه سجائر  -والعة 

 مقود مكسو بالجلد   -حساس اضاءه أتوماتيك  -فتحة سقف كهربائية– فتحات تكييف خلفية -  مكابح مضادة لالنغالق -للسائق 

 جم 345000جم ليصبح سعرها  50000عرض خاص لفترة محدودة او حتى نفاذ الكمية    

 Elantra AD  

 GLS Exclusive 

 
2017 

 1  
 412000 L.E 

 

 
 

 
 

 

 
 

 المواصفات

مفتاح  -عجله قياده اليه المؤازره كهربائيا  –سرعات   6ناقل حركه اتوماتيك - صباب  16-حصان CC-127.5 1600 –سلندر 4
زجاج كهربائي امامي و خلفي  – اطار احتياطي كامل الومنيوم – 16مقاس سبور جنوط  – و امكانية ادارة المحرك بدون مفتاح ذكى

 مخادع رأس  -مخادع راس اماميه متحركه -اكواب  مسند يد خلفى مع حامل –مسند يد امامى و صندوق تخزين  –كمبيوتر رحالت –
مرايات كهربائيه الطى  –عجله قياده قابله لالماله  –فرش فاخر للمقاعد  – اتجاهات 6تعديل كرسي السائق فى  –متحركة خلفيه

مخرج  – للهواء منقى و الحرارة درجة في ثنائي بتحكم أتوماتيك هواءتكييف –قفل مركزي لالبواب  – والضبط وبها اشارات جانبيه
دعائم فى االبواب ضد  -فوانيس شبوره اماميه  –نظام منع اداره المحرك  –مدمج في الزجاج الخلفىاريال  – V 12كهرباء 

عجله قياده متعدده  –طفايه سجائر  -والعة  -لمبه قراءة مع حافظه نظارات –شماسات مزوده باضاءه  – الصدمات الجانبية
 امامية وائيةھوسادة  -للسائق  امامية وائيةھ وسادة -اضاءه متتاليه لالشارات الجانبيه بضغطه واحده  - عةسر المثبت    -المهام
 40:  60ة امكانية طي المقاعد الخلفي - فتحة سقف كهربائية -  فتحات تكييف خلفية -  مكابح مضادة لالنغالق - االمامى للراكب

إضاءه  - اضاءة في المرايات الخارجيه عند فتح السياره - ناقل حركة مكسو بالجلد - مقود مكسو بالجلد - فرش قماش لألبواب -
حساس  - مزيل للضباب من الزجاج األمامى أوتوماتيكيا    -الخلفية المسافة تحذير جهاز  - فى المقابض الخارجيه عند فتح السياره

  عازل لحراره الشمسالزجاج األمامى حراري  - حساس اضاءه أتوماتيك - مطر أتوماتيك

 جم 362000جم ليصبح سعرها  50000عرض خاص لفترة محدودة او حتى نفاذ الكمية    

 Elantra AD  

  GLS FL 

2017  1  431000 L.E 

 

 
 

 

 المواصفات

مفتاح  -عجله قياده اليه المؤازره كهربائيا  –سرعات   6ناقل حركه اتوماتيك - صباب  16-حصان CC-127.5 1600 –سلندر 4
اطار احتياطي كامل  – 17مقاس سبور جنوط  –خاصية فتح الشنطة بدون مفتاح  –ذكى و امكانية ادارة المحرك بدون مفتاح 

مسند يد  -مسند يد أمامى متحرك و صندوق تخزين مكسو بالجلد  –كمبيوتر رحالت –زجاج كهربائي امامي و خلفي  – الومنيوم
مقاعد – اتجاهات 6تعديل كرسي السائق فى  –خلفيه متحركة مخادع رأس -مخادع راس اماميه متحركه – خلفى مع حامل اكواب

–قفل مركزي لالبواب  – مرايات كهربائيه الطى والضبط وبها اشارات جانبيه –عجله قياده قابله لالماله واالمتداد  –مكسوة بالجلد 
نظام  –مدمج في الزجاج الخلفى اريال  –V 12مخرج كهرباء  – للهواء منقى و الحرارة درجة في ثنائي بتحكم أتوماتيك هواءتكييف 

لمبه قراءة مع  –شماسات مزوده باضاءه  –دعائم فى االبواب ضد الصدمات الجانبية  -فوانيس شبوره اماميه  –منع اداره المحرك 
اضاءه متتاليه لالشارات الجانبيه بضغطه  -مثبت السرعة -   عجله قياده متعدده المهام –طفايه سجائر  -والعة  -حافظه نظارات

 - فتحات تكييف خلفية -  مكابح مضادة لالنغالق - االمامى للراكب امامية وائيةھوسادة  -للسائق  امامية وائيةھ وسادة d-واحده 
ناقل حركة مكسو  - مكسو بالجلدمقود  - فرش قماش لألبواب - 40:  60ة امكانية طي المقاعد الخلفي -فتحة سقف كهربائية 

 المسافة تحذير جهاز  -  إضاءه فى المقابض الخارجيه عند فتح السياره - اضاءة في المرايات الخارجيه عند فتح السياره - بالجلد
 - LEDهار الناضاءة اماميه خالل  - LED  اضاءة ارشادية -مرَاه داخلية زاتية التعتيم -هاألمامي المسافة تحذير جهاز -الخلفية

الزجاج  -- حساس اضاءه أتوماتيك -  حساس مطر أتوماتيك - مزيل للضباب من الزجاج األمامى أوتوماتيكيا  - LED خلفية فوانيس
 - حزام كروم خارجي لالبواب - شبكه اماميه من الكروم - مقابض داخليه بطالء من الكروم - األمامى حراري عازل لحراره الشمس

 . دواسات الومنيوم

 جم 381000جم ليصبح سعرها  50000عرض خاص لفترة محدودة او حتى نفاذ الكمية    
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الشركة ال يتم عمل استقطاعات ضريبية ,حيث ان شركتنا حاصلة علي موافقة من مصلحة :لحوظةم
 الضرائب بنظام الدفعات المقدمة.

    
  خدمات ما بعد البيع:

 

 

    
   قطع الغيار:

 

 

 

  الكماليات:

 

 

 
 
 
 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 عرض أسعارنموذج 
 

 

 
 

 
 

   

   ال    نعم  :برنامج كارت االيليت
    

    السعر:
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 التامين:
  الشركة القائمة بالتامين  :  نوع التامين:

    
  اجمالى القيمة:  السيارات:

 
 قسط التامين:  :قابل للخصم

 

      
  االجمالى:  

    

 خدمات االستبدال
 

 يوجد لدينا خدمه االستبدال من خالل شركه فابريكا احدى شركات مجموعه غبور                    
 ) جي بي اوتو (

 

 التسليم:

 

 :موقع التسليم
  من مخازننا بابو رواش   

    
 :ميعاد االستالم

 )التقريبى(

 طبقا ألولوية الحجز

 

 :أحكامشروط و 
  

    

 الســــــداد :  نقدا أو بشيك بنكي باسـم  الدفع / االئتمان:

 ش.م.م.(ايتامكو  الدولية للتجارة والتسويق والتوكيالت التجارية ) الشركة                             

 

 

 شروط الضمان:

 100000  ضد عيوب الصناعه ايهما اقرب  كم او ثالثة سنوات   .  
   الدورية بمركز الخدمةبشرط عمل الصيانات.  
  .مع تطبيق شروط و احكام الضمان 

 

 

 
 من تاريخة ثالث ايام     :حتي  ساري عرضهذا ال

 
* السعر المذكور بعالية هو سعر استرشادي، على أن يتم تحديد السعر النهائي يوم التسليم و ذلك إلرتباط 

  المصري.بأسعار الصرف الدوالري للبنك المركزي  سعرالبيع 

 

 

  األخرى التواو العم الخصومات واستقطاعات لال غير قابلةاألسعار أعاله. 
  الحق في تغيير األسعار واأللوان أي وقت وبدون أية إخطارات مسبقة.لها  جي بي أوتو 

  في حالة حدوث تغييرات على قائمة األسعارالعرض جي بي أوتو تحتفظ لنفسها بالحق في الغاء ھذا. 
 نرجو أن يكون هذا العرض بداية طيبة للتعاون المثمر بيننا وبين سيادتكم. وأخيرا 

    

    

 
 حسين زهران  توقيع ممثل المبيعات:

 

 محمد المأمون :توقيع   مدير المبيعات

 
 02-04-2017:   التاريخ

 

 02-04-2017:   التاريخ
 

 


