ﺗﺨﻔﯿﻒ  ۲۰ﻫﺰار دﻻری آﺋﻮدی ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺪلﻫﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﺟﻤﻌﻪ ۰۶ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
آﺋﻮدی ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﻟﻮﮐﺲ آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی دارد .ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه و اروﭘﺎ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ در ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص روزﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮدروﺳﺎزان و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو در
ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ PGA Cars
ﮐﻪ واردﮐﻨﻨﺪه رﺳﻤﯽ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺋﻮدی ،ﺑﻨﺘﻠﯽ ،ﭘﻮرﺷﻪ و ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ اﺳﺖ،

اﺧﯿﺮا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ارﺑﺎب ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ اراﯾﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی  PGA Carsﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  5اﻟﯽ 10ﻫﺰار دﻻر ﺑﺎﺷﺪ،
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪلﻫﺎی آﺋﻮدی را ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﺰو ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎ
اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺮخ روز ارز ،اﯾﻦ رﻗﻢ ﻣﻌﺎدل ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  20ﻫﺰار دﻻر ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺮوش وﯾﮋه  PGA Carsدوﻣﯿﻦ ﻓﺎز از ﻃﺮح ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺒﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎی
آﺋﻮدی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

اﻣﺴﺎل ﺳﺪان ﭘﺮﭼﻤﺪار آﺋﻮدی  A8 Lﻫﻢ ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوهﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪل  2020از A4،
 A6، RS4آواﻧﺖ Q2، Q3، Q5 ،و  Q8ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺗﺨﻔﯿﻒ  20ﻫﺰار دﻻری را روی ﺧﻮد دارﻧﺪ.
ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺑﺮای واردات ﺧﻮدرو ﺗﻌﻦ ﮐﺮده و ﻣﺪلﻫﺎی
وارد ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺨﻔﯿﻒ وﯾﮋه آﺋﻮدی در ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﺟﻮﻻی اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ آﺋﻮدی ﺑﺮای ﻓﺮوش ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ رد ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد
دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﺎن ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻫﺰار دﻻری ﺷﺪه؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل  2018اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺪل
ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ  RS7را ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ  18,500دﻻری ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﺧﺎﻧﻮاده  A8ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
 12,500دﻻر ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
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