از ﺳﺎل آﯾﻨﺪه وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﻮﻧﺪای  i10ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر  +ﻗﯿﻤﺖ و ﻋﮑﺲ

ﺑﯿﺶ از  3ﺳﺎل از ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﻞ دوم  i10ﻣﯽﮔﺬرد .ﺣﺪود  4ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اوﻟﯿﻦ ﻓﯿﺲﻟﯿﻔﺖ
 i10را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد 3 .ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدرو ﭘﺎرﯾﺲ  2016رﺳﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .ﺣﺎﻻ
ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو از ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در ﮐﻨﺎر ﺑﺮادر ﺑﺰرگﺗﺮش  i20در اﯾﺮان ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻃﺮاﺣﯽ در آﻟﻤﺎن ،ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﻫﯿﻮﻧﺪای  i10از اواﯾﻞ  2008ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪ .ﻓﺮوش ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺗﺎ ژوﺋﯿﻪ  2016ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  670ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه
رﺳﯿﺪ و آنرا ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی  A-segmentﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .از ﻓﺮوش  670ﻫﺰارﺗﺎﯾﯽ i10
ﺑﯿﺶ از  220ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دوم  i10اﺳﺖ؛ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ از  2014راﻫﯽ ﺑﺎزار اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎ ﺷﺪ.
ﻧﺴﻞ دوم  ،i10ﺑﺮﺧﻼف ﻧﺴﻞ ﺳﺎﺑﻘﺶ ،در ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﯽ ﻫﯿﻮﻧﺪای در اروﭘﺎ ) (HMETCواﻗﻊ در ﺷﻬﺮ روﺳﻠﺰﻫﺎﯾﻢ آﻟﻤﺎن
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪش در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ  HAOSﻫﯿﻮﻧﺪای در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻗﺮار دارد i10 .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم
 Grand i10دارد ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻮریاش ﺣﺪود  10ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از i10ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ .ﮔﺮﻧﺪ  i10ﻓﻘﻂ در
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و از آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺻﺎدر
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ از ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻣﻮﻧﺘﺎژ  i10در ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر ،اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از
ﻣﻮزاﻣﺒﯿﮏ و اﻟﺠﺰاﯾﺮ ،ﺳﻮﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻮﻧﺘﺎژ  CKDﻫﯿﻮﻧﺪای  i10در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻫﯿﻮﻧﺪای
 i10ﻣﺪل  2017ﭼﻬﺮه ﺗﺎزهای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل  2016دارد .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽاش ﺟﻠﻮﭘﻨﺠﺮه ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﻫﯿﻮﻧﺪای از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﯿﻮﻧﺪای از اﯾﻦ ﺟﻠﻮﭘﻨﺠﺮه ،ﻋﻼوه ﺑﺮ  i10ﺟﺪﯾﺪ ،در  i20و  i30و ﺣﺘﯽ
ﺳﻮﻧﺎﺗﺎ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دوﻣﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﭼﻬﺮه  i10ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﺮاغﻫﺎی دیﻻﯾﺖ
داﯾﺮه ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﺟﻠﻮﭘﻨﺠﺮه ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻃﺮاﺣﺎن ﻫﯿﻮﻧﺪای آنرا از رﻧﻮ ﺗﻮﺋﯿﻨﮕﻮ ،دﯾﮕﺮ رﻗﯿﺐ
اروﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ،اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .رﯾﻨﮓﻫﺎی  14اﯾﻨﭽﯽ  i10ﻧﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪﻧﺪ؛ اﯾﻦ رﯾﻨﮓﻫﺎ در ﺗﯿﭗﻫﺎی ارزانﺗﺮ از ﺟﻨﺲ
ﻓﻮﻻدی و در ﺗﯿﭗﻫﺎی ﮔﺮانﺗﺮ از ﻧﻮع آﻟﯿﺎژی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺻﻨﺪوق در ﻣﯿﺎن ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﻫﺎ!
ﺑﺎ دﯾﺪن ﮐﺎﺑﯿﻦ  i10ﺟﺪﯾﺪ اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ
 Apple CarPlayﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی  iOSﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ و ﻫﻢ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ  Android Autoﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻪ ﻓﻘﻂ  i10ﺑﻠﮑﻪ اﮐﺜﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﯿﺎﻫﯿﻮﻧﺪای ،ﮐﻪ از ﻧﯿﻤﻪ دوم  2016ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﺎﻟﺘﯽﻣﺪﯾﺎ را ﺑﻪﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد دارﻧﺪ .در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه از  i10ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺮﯾﻢ ﮐﺎﺑﯿﻦ  i10ﺑﻪ رﻧﮓ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮﻣﺰ
درآﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺮﯾﻢﻫﺎی آﺑﯽ و ﻣﺸﮑﯽ را ﻫﻢ ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﻨﯽ ،ﻫﯿﻮﻧﺪای
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای  i10ﺟﺪﯾﺪ دو وﯾﮋﮔﯽ  LDWSو  FCWSرا ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﺗﯿﭗﻫﺎی i10
ﺳﻔﺎرﺷﯽ اﺳﺖ.

 LDWSﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻮر
در ﻣﻮرد  LDWSﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از  60ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮﺳﺎﻋﺖ ،در ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮﺧﻮرد
اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﻫﺸﺪار دﯾﺪاری و ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﻫﺸﺪار ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻪ راﻧﻨﺪه  i10ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در  i10ﺟﺪﯾﺪ وﺟﻮد
دارد ،رﮐﻮرددار ﺑﻮدﻧﺶ در ﺣﺠﻢ ﺻﻨﺪوق اﺳﺖ ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ  252ﻟﯿﺘﺮ ،در ﮐﻼس ﻣﯿﻨﯽﮐﺎرﻫﺎ ﺣﺮف اول
را ﻣﯽزﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ رﻗﯿﺒﺎﻧﺶ ازﺟﻤﻠﻪ ﻓﯿﺎت  ،500اﺳﻤﺎرت ﻓﻮرﻓﻮر ،ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ آپ ،ﻓﻮرد ﮐﺎ و ﺳﯿﺘﺮوﺋﻦ C1
ﺑﺮﺗﺮی ﻣﻄﻠﻖ دارد.

 3ﯾﺎ  4ﺳﯿﻠﻨﺪر؟
ﻣﺪل  2017ﻫﯿﻮﻧﺪای  i10ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺳﺎﺑﻘﺶ ﺑﺎ دو ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ  3ﺳﯿﻠﻨﺪر 1.0
ﻟﯿﺘﺮی و دﯾﮕﺮی  4ﺳﯿﻠﻨﺪر  1.25ﻟﯿﺘﺮی اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﺴﺨﻪای ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدرو ﮐﺮﻣﺎن روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ،
ﻣﺪل  4ﺳﯿﻠﻨﺪر  i10ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ  4ﺳﯿﻠﻨﺪر در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ دو ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ  5ﺳﺮﻋﺘﻪ دﺳﺘﯽ و  4ﺳﺮﻋﺘﻪ اﺗﻮﻣﺎت دارد،
وﻟﯽ ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آن ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺮﻣﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺖ i10 ،اﯾﺮان ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ اﺗﻮﻣﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻗﯿﻤﺖ
ﻫﯿﻮﻧﺪای  i10در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻓﻘﻂ دو رﻗﯿﺐ ﺟﺪی دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﯽ ﻣﯿﺮاژ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺑﺮادر دوﻗﻠﻮﯾﺶ ﮐﯿﺎ
ﭘﯿﮑﺎﻧﺘﻮ .اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻫﺮ دو رﻗﯿﺐ  i10ﺣﺪود  80ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﺑﺎزار ﻗﯿﻤﺖ دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ ﻣﻮﻧﺘﺎژ  i10و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  11ﺗﺎ  15ﻫﺰار ﯾﻮروﯾﯽ آن در اروﭘﺎ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮی ﮐﺮهای را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺣﺪود  60ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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