ﺗﺸﮑﯿﻞ درﯾﺎﭼﻪای از آب در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺎر ب ام و
 i8ﺧﺒﺮ ﺳﺎز ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﭙﻬﺮ زﻧﮕﻨﻪ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،دی ۱۳۹۹
ب ام و  i8ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ب ام و ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻐﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ از ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﺣﻮاﺷﯽ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.
در ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ روﯾﺪاد ،از اﯾﻦ دﺳﺖ ،ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه  i8ﻣﺪل  2015ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ
ﭘﺎرک ﺷﺪن در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻒ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺸﺖ آب ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺎر ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ

ﻣﺸﮑﻞ را ﺟﺪی ﺗﺮ از ﻧﻔﻮذ آب ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻋﺎدی ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ آی  8ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻨﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﻣﻮﺗﻮر ﻋﻘﺐ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
اﺣﺘﻤﺎل ﺧﯿﺲ ﺷﺪن اﺟﺰای ﻓﻨﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺰای ﺑﺮق و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.

ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮدرو ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ب ام و ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را
ﺟﺰﺋﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮدرو ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺎﻻ
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ دو ﻫﻔﺘﻪ و ﻋﺪم ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺧﻮدرو ،ﻣﺎﻟﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮدرو اﺳﭙﺮت ﺧﻮد را

رﺳﺎﻧﻪ ای ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ب ام و از ﭘﺲ راﺿﯽ ﮐﺮدن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻟﻮﮐﺲ ﺳﻮار ﺧﻮد ﺑﺮ
ﻧﻤﯽ آﯾﻨﺪ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ب ام و اﯾﻨﺎﻟﯿﺎ در رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﮏ
ﺧﻮدرو  ،m6ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺗﺒﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ درﺳﺖ در ﺷﻬﺮ ﻣﻮﻧﯿﺦ و
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ب ام و اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

در ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ب ام و ﻫﺎی  i8وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص
واردات ،ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ب ام و در اﯾﺮان )ﭘﺮﺷﯿﺎ ﺧﻮدرو( ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﺎص ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺪﯾﺪه ای
دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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