ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری زﯾﺮ  50ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎزار اﯾﺮان  +ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ

در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  10ﺧﻮدروی ﺳﻮاری ﺑﺎزار اﯾﺮان در رﻧﺞ ﻗﯿﻤﺖ زﯾﺮ  50ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .ﺑﺎ
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻨﺞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺠﺰا را در زﻣﯿﻨﻪ " ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری ﻧﺰد
اﯾﺮاﻧﯿﺎن" ﮔﺮدآوری ﮐﺮدﯾﻢ .روی ﺗﯿﺘﺮ دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎز ﺷﻮد.

رﻧﻮ ﺳﺎﻧﺪرو ﺑﺨﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﭘﮋو 207؛ ﮐﺪام ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؟

ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدرو در رﻧﺞ زﯾﺮ  50ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود و اﮐﺜﺮا ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن دو ﺧﻮدروی ﭘﮋو
 207و رﻧﻮ ﺳﺎﻧﺪرو در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﻧﺪ وﻟﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺪام ﯾﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ؟

اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  4ﺧﻮدروی زﯾﺮ  50ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎزار اﯾﺮان

ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو در ﺑﺎزه زﯾﺮ  50ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﻣﺤﺪودی دارﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭼﻬﺎر ﺧﻮدروی ﺑﻬﺘﺮ! از
ﻟﯿﺴﺖ ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ زﯾﺮ  50ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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دﻧﺎ ﺑﺨﺮﯾﻢ ﺑﺎ زاﻧﺘﯿﺎ ،ﮐﺪام اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮی اﺳﺖ؟

اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮدروی ﮐﺎر ﮐﺮده در رﻧﺞ ﻗﯿﻤﺖ  37ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺳﯿﺘﺮوﺋﻦ زاﻧﺘﯿﺎ و اﯾﺮان ﺧﻮدرو دﻧﺎ در ﻟﯿﺴﺖ
اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .زاﻧﺘﯿﺎ ﻣﺪل ﺳﺎل  87و دﻧﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ  94ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺷﻤﺎ ﮐﺪام را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ :ﭘﮋو  SLX 405ﯾﺎ ﭘﺎرس LX

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﮋو  ۴۰۵از ﺳﺎل  ۱۳۶۹ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮانﺧﻮدرو در ﮐﺸﻮرﻣﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺳﺮآﻏﺎزی ﺑﻮد ﺑﺮای ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻌﺪی ﺻﻨﻌﺖ
ﺧﻮدروﺳﺎزی اﯾﺮان .ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺳﺎلﻫﺎ از ﺧﻮدروﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﺑﺮوز اروﭘﺎ ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻬﻤﺎن ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪی
اﯾﺮانﺧﻮدرو و ﺟﺎدهﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎل  ۱۳۷۹ﻧﯿﺰ ﭘﮋو ﭘﺎرس ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﯿﺲﻟﯿﻔﺘﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﮐﻠﯽ از ۴۰۵
و ﺧﻮدروﯾﯽ ﻟﻮﮐﺲﺗﺮ از آن ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪ .اﻣﺎ دو ﺧﻮدروی ﭘﮋو  SLX 405و ﭘﮋو ﭘﺎرس  LXدر ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﭼﻮن
ﭘﻠﺖﻓﺮم ،اﺗﺎق ،داﺷﺒﻮرد ،ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ و… ﺑﺎﻫﻢ اﺷﺘﺮاک دارﻧﺪ و ﭘﺎرس ﺗﻨﻬﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و آﭘﺸﻦﻫﺎ ﺑﺎ  405ﺑﺎ ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﮐﺪاﻣﯿﮏ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
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دﻧﺎ ﺑﺨﺮﯾﻢ ﯾﺎ ال90؟

در ﺑﯿﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی  38ﺗﺎ  44ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ دو ﺧﻮدرو ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ زﯾﺎدی در ﺑﺎزار ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و آن ﻫﻢ ﺗﻨﺪر 90و دﻧﺎ
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻼسﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻫﻢ در ردهﻗﯿﻤﺘﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﺷﺪﻧﺪ.
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