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آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،آﺑﺎن ۱۳۹۸
اﺳﻨﭗ در ﻃﺮﺣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻓﺼﻞ ﻃﻼﯾﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ روﻏﻦ« ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﺑﺎزوی ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای ﻧﺎوﮔﺎن
راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺷﺪه و آﻧﻬﺎ را در اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﯾﺎری دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮﯾﻦ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﺗﻮﺳﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺳﻨﭗ ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ وﯾﮋه
روﻏﻦﻣﻮﺗﻮر ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻮﯾﺾ راﯾﮕﺎن روﻏﻦ در ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ

ﺷﻮﻧﺪ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﻨﭗ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﺮح ﻓﺼﻞ ﻃﻼﯾﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ روﻏﻦ از ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۸آﺑﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه و
ﺗﺎ  ۲۸آﺑﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺧﺮﯾﺪ روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر ،ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻮاﯾﺰ ﻧﻘﺪی و
ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی و ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی وﯾﮋه دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان راﻧﻨﺪه اﺳﻨﭗ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺳﻨﭗ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﮋده را داده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺰار ﺧﺮﯾﺪار اول اﯾﻦ ﻃﺮح ﺟﺎﯾﺰه وﯾﮋه ﺿﺪﯾﺦ راﯾﮕﺎن و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻫﺰار ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻌﺪی ﻫﻢ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮای راﯾﮕﺎن اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽﺷﻮد .راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ در
روزﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .اﺳﻨﭗ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم
ﮐﺮده در ﻃﻮل ﻣﺪت اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺮ روز  ۲ﺟﺎﯾﺰه  ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ  ۲ﺧﺮﯾﺪار ﺧﻮشﺷﺎﻧﺲ اﯾﻦ
ﻃﺮح ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻃﺮح »ﻓﺼﻞ ﻃﻼﯾﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ روﻏﻦ« در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﻬﺮان ،ﮐﺮج ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﮐﺎﺷﺎن ،ﻧﺠﻒآﺑﺎد ،ﻣﺸﻬﺪ،
ﺷﯿﺮاز ،اﻫﻮاز ،آﺑﺎدان ،ﺧﺮمآﺑﺎد ،رﺷﺖ ،ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ ،ﻣﺎزﻧﺪران ،ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﺗﻤﺎم راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺳﻨﭗ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﮐﺎرﺑﺮان راﻧﻨﺪه اﺳﻨﭗ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ اﺳﻨﭙﯽ ﺧﻮد در
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ آدرس  www.motoselplus.comوارد ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ
ﮐﺎرﺑﺮ راﻧﻨﺪه اﺳﻨﭗ ،اﻋﺘﺒﺎر  ۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺧﺮﯾﺪاران اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮای ﺗﻌﻮﯾﺾ روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﺑﺮان راﻧﻨﺪه
اﺳﻨﭗ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

اﺳﻨﭗ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﺷﮕﺎه راﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ »اوﻟﯿﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در
اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش دارد ﺑﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان راﻧﻨﺪه در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺎه و رﺿﺎﯾﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ آنﻫﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ« .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ وﺑﻼگ ﺑﺎﺷﮕﺎه
راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺳﻨﭗ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ رﺳﻤﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺳﻨﭗ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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