ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﭘﺮﯾﻮس  ،۲۰۱۷ﻟﮑﺴﻮس
 NXو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ  RAV4ﺟﺪﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻢ ﺧﻮدرو | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶
اﯾﺮﺗﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ در اﯾﺮان در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ ﺑﺮای
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﮑﺴﻮس اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﯿﭗ ﻫﺎی ﻟﮑﺴﻮس  NXﻣﺪل  ۲۰۱۷ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ  ۳ﺗﯿﭗ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻟﮑﺴﻮس  NX200tدر ﺳﻪ ﺗﯿﭗ ﺑﻔﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ .رﻧﺞ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﺧﻮدرو از  ۳۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺎ
 ۳۹۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﯿﭗ  F-Sport SPT2ﺑﺎ  ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﻔﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ.
دوﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻟﮑﺴﻮس  NX300hاﺳﺖ .در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮوش ﻣﺪل  ۲۰۱۷اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ۶
ﺗﯿﭗ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻔﺮوش ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.
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ﻗﻴﻤﺖ اﻳﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻴﻦ  335ﺗﺎ  359ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺮﯾﺪ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۱۲ﻣﺎﻫﻪ در  ۶ﻗﺴﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدروی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن
را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.
ازﺟﻤﻠﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای دو ﻣﺪل ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ و ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ  NXﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺮوز ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ،
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ورود ﺑﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺑﺪون ﮐﻠﯿﺪ +اﺳﺘﺎرت دﮐﻤﻪ ای ،دورﺑﯿﻦ ﻋﻘﺐ ،ﺳﻘﻒ ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ،
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﭘﺎﯾﺪاری  TRC ،VSC ،BAS ، EBDو  ABS، ۱۰اﯾﺮﺑﮓ )راﻧﻨﺪه ،ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ،زاﻧﻮﯾﯽ ،ﭘﺮده
ای ،ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻋﻘﺐ( ﮔﺮﻣﮑﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺟﻠﻮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪار ﻣﻮاﻧﻊ در ﻧﻘﺎط ﮐﻮر آﯾﻨﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ )،(BSM
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪار ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻮر آﯾﻨﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﺣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ) ،(RCTAﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
ﺗﺼﺎدف ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رادار ﻣﻮج ﮐﻮﺗﺎه ) ،(PCSﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﯾﺪ ﭘﺎﻧﻮراﻣﯿﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ۴دورﺑﯿﻦ )Panoramic
 ،(Viewﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺳﺮﻋﺖ در ﺳﺮﺑﺎﻻﯾﯽ ) (HACو ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت روی ﺷﯿﺸﻪ ﺟﻠﻮ
) (HUDاﺷﺎره ﮐﺮد.

ﻟﮑﺴﻮس  NXدر اﯾﺮان ﺑﺎ دو ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ  2ﻟﯿﺘﺮی ﺗﻮرﺑﻮ  240اﺳﺐ ﺑﺨﺎری در ﻣﺪل  200Tو ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی
 200اﺳﺐ ﺑﺨﺎری در ﻣﺪل  300Hاراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ از ﺟﻤﻞ رﻗﺒﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ب ام و  X1اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮرﺑﻮ  2ﻟﯿﺘﺮی ﺑﺎ ﻗﺪرت  225اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻧﯿﺮو
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻟﮑﺴﻮس  NXﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ب ام و  X4را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻓﺮﻣﺎﺪ.
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اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ  4ﺗﯿﭗ )ﻣﺪل  (۲۰۱۷ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺧﻮدرو ﭘﺮﯾﻮس ﺑﻮده و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم اﻣﮑﺎن
اﻧﺘﺨﺎب ﺗﯿﭗ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻨﻮع ﻧﻘﺪی و اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﻮری دارا ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از  ۲روش ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻗﺴﺎط  ۱۲و  ۲۴ﻣﺎﻫﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وام ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  ۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﺰد  ۱۵درﺻﺪ ﺑﺮای ﺧﻮدروی ﭘﺮﯾﻮس درﻧﻈﺮ

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدروی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮری ﺑﺎ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ
 ۲۴ﻣﺎﻫﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﺮﺗﻮﯾﺎ وام ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ  ۱۲ﻣﺎﻫﻪ و ﺑﺪون ﮐﺎرﻣﺰد را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﻮدروی
ﭘﺮﯾﻮس درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﺤﺘﺮم از روش ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮی ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺿﻤﻦ

آﻧﮑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران از ﺗﺨﻔﯿﻒ وﯾﮋه ﺣﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻘﺪی ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ.
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  145ﺗﺎ  178ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﭘﺮﯾﻮس ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو از ﻧﻈﺮ
ﺷﮑﻞ ﺑﺪﻧﻪ و ﮐﻼس رﻗﯿﺐ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻧﺪارد اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی
ﮐﺮاس اوور ﯾﺎ ﺳﺪان ﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻮﻧﺎﺗﺎ ﻫﺎﯾﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ارﻗﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﺗﯿﭗ  T3-Eراوﻓﻮر ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻣﺮﺣﻠﻪ “ﭘﺮداﺧﺖ اوﻟﯿﻪ” ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اول در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﭘﺮداﺧﺖ دوم  ۶۰روز
ﺑﻌﺪ )درﯾﺎﻓﺖ ﭼﮏ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  %۱۸ﺳﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ و در زﻣﺎن ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب دو

روش ﻧﻘﺪی و ﯾﺎ اﻗﺴﺎﻃﯽ )ﺑﺮای ﻣﺒﻠﻎ ﺗﮑﻤﯿﻞ وﺟﻪ( اﻗﺪام ﻧﻤﻮده ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﻘﺪی
اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻫﺪﯾﻪ وﯾﮋه اﯾﺮﺗﻮﯾﺎ و در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺴﻮﯾﻪ اﻗﺴﺎﻃﯽ از دو روش  ۱۰ﻣﺎﻫﻪ
ﺑﺪون ﮐﺎرﻣﺰد و  ۲۴ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﺰد  %۱۶ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
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ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ  RAV4رﻗﺎﺑﺖ در ﯾﮑﯽ از ﺷﻠﻮغ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزه ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎری ﻧﻈﯿﺮ رﻧﻮ ﮐﻮﻟﺌﻮس ،ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﯽ اوﺗﻠﻨﺪر ،ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺳﺎﻧﺘﺎﻓﻪ ،ﮐﯿﺎ ﺳﻮرﻧﺘﻮ ،ﻧﯿﺴﺎن اﯾﮑﺲ ﺗﺮﯾﻞ
و ﺣﺘﯽ ﻫﻮﻧﺪا  CR-Vاز ﻧﻈﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﯾﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺪﻧﻪ ﻫﻢ ﮐﻼس اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  258ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﻮل آﭘﺸﻦ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ راو  4ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺪل را در زﻣﺮه ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی
ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﺳﮕﻤﻨﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺮﯾﺪاران را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪل
ﻫﺎی ﺧﻮش ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻮﻟﺌﻮس ﺳﻮق داده اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد راو 4و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻧﯿﺴﺎن اﯾﮑﺲ ﺗﺮﯾﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺴﺖ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای اﯾﻦ دو ﺧﻮدرو را از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

