روش ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدروی ﺻﻔﺮ در اﯾﺮان

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﺧﻮدروﺳﺎزان ،ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ را راﻏﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺷﺪه ﭘﺲ اﻧﺪازﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺟﻤﻊ و ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .آن ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﭘﺎی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ دو
روش ﻧﻘﺪی و ﻗﺴﻄﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو وﺟﻮد دارد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺮدرﮔﻢ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ رﻗﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از آن ﻫﺎ ﺑﺎﺑﺖ
ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ .ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻧﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ً دو ﻧﻮع ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻄﻌﯽ
اﺳﺖ و در دﯾﮕﺮی ،ﻧﻪ .ﺗﺎزه اﯾﻦ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭼﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﺧﻮدرو را دﯾﺮﺗﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ،
ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺳﻮال ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﺻﻼ ً ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ
ﮐﻪ در ﻏﺎﻟﺐ روش ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻗﺴﺎﻃﯽ وﺟﻮد دارد ،در ﮔﺰارش اﻣﺮوز ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ
روش ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو و ﺷﺮاﯾﻂ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ دﯾﺪ ﺑﺎزﺗﺮی اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ
ﺧﻮدرو ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﻮری
اوﻟﯿﻦ و ﻣﺮﺳﻮم ﺗﺮﯾﻦ روش ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو ،روش ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﻮری اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً آﮔﻬﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﺮوش را در اﯾﺎم ﺧﺎص ﻣﺜﻞ
ﻗﺒﻞ از ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی
اﯾﻦ روش ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻣﻞ آن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻗﯿﻤﺖ
آن ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ روش ،ﭘﯿﺶ رﻓﺘﯿﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺧﻮدرو ﺑﺨﺮﯾﺪ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮدرو را ﻇﺮف ﻣﺪت
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  30روز ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺗﺤﻮﯾﻞ ،ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  2.5درﺻﺪ )و ﺑﻪ ﺻﻮرت روزﺷﻤﺎر( ﺣﻖ دارﯾﺪ ﮐﻪ
ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ از ﺧﻮدروﺳﺎزان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ روش ،اﻧﺼﺮاف از ﺧﺮﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.در اﯾﻦ ﺑﺎره ،اﮔﺮ
ﭼﻪ در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو ،ﻧﺮخ ﺳﻮد اﻧﺼﺮاف ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ً ﺳﻪ درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﭙﺮده
ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ )ﯾﻌﻨﯽ 15درﺻﺪ( ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺼﻮﺑﻪ اﺧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص ﻧﺮخ ﻫﺎی ﺳﻮد،
ﺧﻮدروﺳﺎزان را ﻣﻠﺰم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ اﻧﺼﺮاف را  15درﺻﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.

دو راه ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ
راه دﯾﮕﺮ ﺧﻮدرودار ﺷﺪن ،آن زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ دارﯾﺪ و ﯾﺎ اﺻﻼ ً ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
زﻣﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺧﻮدرو را )ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد( ﺑﺨﺮﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺮﯾﺪ ،ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وﻗﺘﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮدروﺳﺎزان را در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ آﯾﺘﻢ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺪود ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﺎه ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮدروی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ ،ﺧﻮد ،ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﻗﻄﻌﯽ
و ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﻋﺎدی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻗﺎﻟﺐ آن ،ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺮارداد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 50

درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﻧﻘﺪی ،از ﺷﻤﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ روش ﻫﺎ ،از ﻧﻈﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻮد اﻧﺼﺮاف و ﺟﺒﺮان ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﯾﮑﺴﺎن اﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس و ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﭼﻨﺎن
ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ از ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو اﻧﺼﺮاف دﻫﯿﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺎه از ﻗﺮارداد ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .در
آن ﺻﻮرت ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روش ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﻮری ﺑﻪ ﭘﻮل ﺷﻤﺎ ﺳﻮدی ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺎدل  ۱۵درﺻﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ
ﺧﻮدرو را ﻃﺒﻖ اﯾﻦ روش ﺧﺮﯾﺪ ،دﯾﺮﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﭙﺮدازد .وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ دو روش ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ در »ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ« و »ﺳﻮد
ﻣﺸﺎرﮐﺖ« آن ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ ﻗﻄﻌﯽ
اﯾﻦ روش ﺧﺮﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ،ﺷﺒﯿﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﻮری اﺳﺖ .ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻃﻮل ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺧﻮدرو ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺪود  9ﻣﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﻮری ،در اﯾﻦ روش ،ﺑﻪ ﭘﻮل ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﺧﻮدروﺳﺎز ،ﺳﻮد
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﺑﺎره اﮔﺮ ﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮن ،اﯾﻦ ﻧﺮخ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ،ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ  18درﺻﺪی ﺗﺎﮐﯿﺪ و اﻟﺰام دارد.

ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ ﻋﺎدی
در اﯾﻦ روش ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ ﻗﻄﻌﯽ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺑﻘﯿﻪ ﭘﻮل ﺧﻮدرو در زﻣﺎن ﺻﺪور دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ را از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .در اﯾﻦ
روش ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﭼﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو ﺳﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ را ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻮد ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ
ﺳﭙﺮده در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،آن را ﺣﺪاﮐﺜﺮ  18درﺻﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺧﺮﯾﺪ در روش ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﮔﺮ از آن دﺳﺘﻪ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﻟﺰاﻣﺎ ً ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎزه
زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮی ،ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ،ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮدرو ﺑﺨﺮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮش ﺑﻪ
زﻧﮓ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺎﺷﯿﺪ .در اﯾﻦ روش ﺷﻤﺎ ﻗﺮاردادی ﺑﺎ ﺧﻮدروﺳﺎز ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﻃﯽ آن ،در اﺑﺘﺪا ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﻣﺪت زﻣﺎن ﻗﺮارداد،
ﺷﻤﺎ وارد ﻓﺎز اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدرو ﺷﺪه و ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺳﻮد آن ،از ﻗﯿﻤﺖ
ﺧﻮدروی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ روش ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی و در ﺣﺪ  3ﺳﺎل
اﺳﺖ .ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮدی ﻣﻌﺎدل ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻮد
ﺳﭙﺮده  3ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ 18 ،درﺻﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﭼﻨﺎنﭼﻪ در ﺣﯿﻦ ﻗﺮارداد از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﻮد ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪﯾﺪ ،ﺧﻮدروﺳﺎز ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺮخ ﺳﻮدی ﻣﻌﺎدل 15
درﺻﺪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدرو و ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ،اﮔﺮ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺗﺎﺧﯿﺮ در
ﺗﺤﻮﯾﻞ داﺷﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﮏ درﺻﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﺟﺒﺮان ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو ﺑﭙﺮدازد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ،ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻋﻤﻼ ً ﻧﺮخ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ را در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻫﺎی ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی داﺷﺖ و ﻟﺬا ﺟﺬاب ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاری اﻧﻀﺒﺎط در ﺑﺎزار ﭘﻮل ،ﺧﻮدروﺳﺎزان را ﻫﻢ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻮﺑﻪ اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﮐﺮده ،اﯾﻦ
ﺷﮑﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺧﺮﯾﺪ ﻟﯿﺰﯾﻨﮕﯽ ﺧﻮدرو
ﻋﺒﺎرت ﺧﺮﯾﺪ ﻟﯿﺰﯾﻨﮕﯽ را اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ آن را ﻫﻤﺎن ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻟﯿﺰﯾﻨﮕﯽ ﺧﻮدرو را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان در دو ﻧﮑﺘﻪ داﻧﺴﺖ :اول اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺎره ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻤﻠﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺗﻤﺎم ﺗﻌﻬﺪات ،ﺧﻮدرو را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺧﻮد ﺳﻨﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎ ً ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺤﺪودی ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ در ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس،
ﺧﻮدروﺳﺎزان اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻟﺬا اﯾﻦ روش را ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎی ﻓﺮوش
ﺧﻮدروﺳﺎزان داﻧﺴﺖ.
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭼﯿﺰی درﺣﺪود ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎ  10روز ،ﺧﻮدرو ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ آن را ﺑﺎ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ اﻧﺪک ،اﻗﺴﺎﻃﯽ ،از ﺷﻤﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ ﻫﺎ
ﻣﺠﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ  3درﺻﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺼﻮب ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ داده و
اﺻﻄﻼﺣﺎ ً ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺳﻮد ﻣﺼﻮب ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ  18درﺻﺪ
اﺳﺖ ،ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ ﻫﺎ  21درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ روش ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺪﻧﻪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ای اﺟﺒﺎری
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺗﻘﺒﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو را ﺑﺮای
ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﻢ ﺗﯿﺮاژ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد.

ﺧﺮﯾﺪ ﺣﻮاﻟﻪ ای ﺧﻮدرو
در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﻪ روش ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو از ﺧﻮدروﺳﺎزان ،روش ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺣﻮاﻟﻪ ای
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮدروی ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺖ اول ،ﺗﮏ ﺑﺮگ ﺳﻨﺪ
و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ارزان ﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ روش ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﻮاﻟﻪ ﺧﻮدروی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی را ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ
ﻓﺎﮐﺘﻮر رﺳﻤﯽ و در ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎ ،از وی ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو در اﯾﻦ روش ﻣﻘﺪاری ﺑﻪ
ﭘﺮس و ﺟﻮی ﺷﻤﺎ در ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﻮدرو ﻧﯿﺎز دارد .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺻﻠﺢ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ
و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺧﻮدرو ﻫﺴﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ روش اﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮدرو را اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ
رﻗﻢ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ارزد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ و وی،
ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ و در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﻨﺒﻊ:

CAR

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 20ﺷﻬﺮﻳﻮر 1396

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/auto/9626/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8
C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

