ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ  ۶ﺧﻮدروی اﯾﻦ رده ﺑﺎزار

 ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن دارم ،ﭼﻪ ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﺨﺮم؟

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﺧﻮدروﯾﯽ در آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﺮﯾﺪ ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﭘﻮل در دﺳﺖ دارﯾﻢ و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽروﯾﻢ دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ
 6ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ  50ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.
در رﻧﺞ ﻗﯿﻤﺘﯽ  50ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮدروﻫﺎی زﯾﺎدی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ رده ﻗﯿﻤﺘﯽ را ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮﯾﻦﻫﺎ
داﻧﺴﺖ .ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری از دﻧﺪهای ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ،ﭼﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ
ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران ﻧﯿﺰ ﺳﺨﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﻨﺪر  90ﭘﻼس ،ﺳﺎﻧﺪرو ،ﺳﺎﺑﺮﯾﻨﺎ ،داﻧﮓ ﻓﻨﮓ  H30ﮐﺮاس ،ﻫﺎوال  M4و ﺟﮏ
ﺟﯽ 5دﻧﺪهای از رده ﻗﯿﻤﺘﯽ  50ﺗﺎ  53ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺮﯾﺪاران را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺑﮑﺸﻨﺪ.

داﻧﮓ ﻓﻨﮓH30

از 50
ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن
ﺷﺮوع
ﮐﺮده و ﺑﻪ
ﺳﺮاغ
داﻧﮓ ﻓﻨﮓ
از اﯾﺮان
ﺧﻮدرو
ﻣﯽروﯾﻢ.
ﺧﻮدروﯾﯽ
ﮐﺮاساوور
ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﻮﺗﻮر ﭘﮋو
 206ﺗﯿﭗ
 5ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﺪه و
ﻇﺎﻫﺮی
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
دارد .داﻧﮓﻓﻨﮓ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در اﯾﻦ رﻧﺞ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺑﮑﺸﺪ اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺧﻮدرو دردﺳﺮﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده و ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻢ اﺳﺘﻬﻼک ﺑﻮدن از آن داﺷﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺳﻮرن ﺗﻮرﺑﻮ ﺑﺨﺮﯾﻢ ﯾﺎ دﻧﺎ؟

ﻫﺎوال M4

ﺧﻮدروی  50ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﺎوال اﺳﺖ M4 ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﺎرﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ روﺑﻪرو ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪ
ﮔﺮﯾﺖ وال ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎی ﭼﯿﻦ اﺳﺖ .ﻫﺎوال ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و در ﮐﻼس ﮐﺮاساوورﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦرو اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از
ﻓﺮوش و اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آن را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

راﻫﻨﻤﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو
ﺑﺎ  40ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭼﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺨﺮم ؟

ﺗﻨﺪر 90ﭘﻼس

در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻨﺪر 90ﭘﻼس ﻗﺮار دارد ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻤﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ
داﺷﺘﻪ و اﻟﺒﺘﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ .ﺗﻨﺪر 90ﭘﻼس ﺑﺎ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﯿﻤﺘﯽ در
ﺣﺪود  53ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﺑﺎزار دارد .اﯾﻦ ﺧﻮدرو اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﺑﺎ  30ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭼﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺨﺮم؟

ﺳﺎﺑﺮﯾﻨﺎ

ﺳﺎﺑﺮﯾﻨﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﺎزار اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻨﺰ ﮐﻼس  Bﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺑﺎزار
اﯾﺮان ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد .ﺳﺎﺑﺮﯾﻨﺎ را ﻧﯿﺰ دﯾﺎرﺧﻮدرو رواﻧﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان ﮐﺮده اﺳﺖ  .ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش
ﺿﻌﯿﻒ و ﺑﺎزاری ﮐﻪ روی ﺧﻮش ﺑﻪ آن ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺳﺎﺑﺮﯾﻨﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺣﺪود
 51ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﺎ  25ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺪام ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺎرﮐﺮده ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ؟

رﻧﻮ ﺳﺎﻧﺪرو اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ

رﻧﻮ ﺳﺎﻧﺪرو اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺧﻮدروی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎزار اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎچﺑﮏ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ و ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺑﮑﺸﺪ .ﺳﺎﻧﺪرو اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺣﺪود  53ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن داﺷﺘﻪ و ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎی ﺑﺎزار ﻫﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﻫﻢ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

دﻧﺎ ﭘﻼس ،ﺟﯿﻠﯽ  ،GC6ﺗﻨﺪر 90ﭘﻼس و ﺑﺮﻟﯿﺎﻧﺲ !H330
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  4ﺧﻮدروی زﯾﺮ  50ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎزار اﯾﺮان

ﺟﮏ ﺟﯽ5

ﺟﮏ ﺟﯽ 5دﻧﺪهای اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮدروی ﻏﯿﺮاﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺣﺪود  54ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در
ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺑﺎزار ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﻧﺪهای ﺑﻮدن ﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ
ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺣﺮفﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد.
در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ﺻﻨﺪوقدارﻫﺎ ،ﻫﺎچﺑﮏﻫﺎ و ﮐﺮاساوورﻫﺎ .از ﺟﮏ ﺷﺮوع
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﻧﺪهای ﺑﻮده و ﺧﻮدروﯾﯽ ﺻﻨﺪوقدار اﺳﺖ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﺎی زﯾﺎدی در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻮﺗﻮر  1.5ﻟﯿﺘﺮی آن ﭼﻨﺪان ﻗﻮی ﻧﺒﻮده و در ﺷﯿﺐﻫﺎی ﺗﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻨﺪر  90ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﺮای
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎزار ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ
ﺧﻮدرو را ﻣﯽﺗﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮی در ﻣﯿﺎن ﺻﻨﺪوقدارﻫﺎی اﯾﻦ رده ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﮏ دﻧﺪهای داﻧﺴﺖ.
ﺳﺎﺑﺮﯾﻨﺎ و ﺳﺎﻧﺪرو را ﻣﯽﺗﻮان در ﯾﮏ ﮐﻼس ﻗﺮار داد ،دو ﺧﻮدروی ﻫﺎچﺑﮑﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﭘﺮاﻗﺒﺎل و دﯾﮕﺮی ﮐﻢ اﻗﺒﺎل اﺳﺖ.
ﺳﺎﺑﺮﯾﻨﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽرود ﭼﺮاﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ داﺷﺘﻪ و در ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ ﮐﺴﯽ
ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ آن ﻧﺪارد از اﯾﻦرو ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺎﻧﺪرو را ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﻬﺘﺮ و اﻗﺘﺼﺎدیﺗﺮ داﻧﺴﺖ.
 H30ﮐﺮاس را ﻣﯽﺗﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺎوال ﺣﺴﺎب ﮐﺮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی دارد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﺎوال ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮاوان و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﮓﻓﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎزار دﺳﺖ
دوم ﺿﻌﯿﻒ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد.
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