ارﺗﻘﺎء ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش راﻣﮏ ﺧﻮدرو؛
اﻣﺪاد ﺧﻮدرو و ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﺳﯿﺎر -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻢ ﺧﻮدرو | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۷
ﺷﺮﮐﺖ راﻣﮏ ﯾﺪک اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎی ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ راﻣﮏ ﺧﻮدرو
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺤﺼﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻧﮓ ﯾﺎﻧﮓ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ راﻣﮏ ﯾﺪک ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻣﺪاد ﺟﺎده اﯾﯽ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروزی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﺎﻧﮓ ﯾﺎﻧﮓ ﺑﻪ رﻏﻢ
آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺧﻮدروی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در ﻃﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮروزی ﻫﯿﭻ ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎده ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺾ ﻓﻨﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ﻣﻘﺪﺳﯽ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻳﻰ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
اراﺋﻪ ﺧﻮدروی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺷﻮﻧﺪ در ﻧﻮروز اﻣﺴﺎل اﺟﺮاﯾﯽ
ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻟﺬا

در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ در ﺟﺎده ﻫﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از
ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ راﻣﮏ ﯾﺪک ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل  97اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را اراﺋﻪ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ  ،ﻗﺰوﯾﻦ و اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ذﮐﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ارﺗﻘﺎء در ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪار اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻣﺮﮐﺰی و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺰ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﺪی راﻣﮏ ﯾﺪک اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اراﺋﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی  3ﻣﺎﻫﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎ
ﺑﺮای اﺧﺬ اﻣﺘﯿﺎز و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی آن ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .راه اﻧﺪازی ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﯿﺎر ﺧﺪﻣﺎن
ﻓﻨﯽ و ﻧﺼﺐ آﭘﺸﻦ
وی در اداﻣﻪ از راه اﻧﺪازی ﺧﻮدروی اﻣﺪاد ﺳﯿﺎر ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻧﺼﺐ آﭘﺸﻦ درب ﻣﻨﺎزل
ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ  :راﻣﮏ ﯾﺪک ﺣﺪود  4ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدروی اﻣﺪاد ﺳﯿﺎر ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻧﺼﺐ
آﭘﺸﻦ درب ﻣﻨﺎزل را راه اﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی
اوﻟﯿﻪ و ادواری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را درب ﻣﻨﺰل درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ راﻣﮏ ﯾﺪک ارﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ روی ﺧﻮدروی
رﮐﺴﺘﻮن  G4ﺑﻪ ﺻﻮرت  VIPاراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
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