ﻣﺮﺳﺪس در ازای ﻓﺮوش ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻨﺰ AMG
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎی ﺧﻮد  ۱۵۰۰دﻻر ﺟﺎﯾﺰه ﻣﯽدﻫﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﺟﻤﻌﻪ ۲۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
وﺑﺴﺎﯾﺖ  Cars Directاﺧﯿﺮا ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ در آن ادﻋﺎ ﺷﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎی ﻣﺮﺳﺪس
ﺑﻨﺰ در ازای ﻓﺮوش ﻫﺮ ﻣﺪل ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎن  ،AMGﺟﺎﯾﺰهای  1500دﻻری درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ

ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آﻧﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﻢ در ﺻﻮرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  AMGﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻗﺪرت
ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ﺧﻮد از ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺟﺎﯾﺰه ﻣﺬﮐﻮر
از اول آورﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎ اﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

آﻧﻄﻮر ﮐﻪ  Cars Directاﺷﺎره ﮐﺮده ،ﻣﺸﻮقﻫﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ را در ﭘﯽ دارد ،زﯾﺮا
آزادی ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎ داده و آﻧﻬﺎ را در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ آﻣﺎر ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺪ در ﺻﺪی ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮای
ﻫﺮ ﺧﻮدروی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه 750 ،دﻻر از ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺣﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﻣﺎر ﻓﺮوش ﺑﻪ
 110درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺟﺎﯾﺰه ﭘﺮداﺧﺘﯽ از ﺳﻮی اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرﺗﯽﻫﺎ ﺑﻪ  1500دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﭼﻨﯿﻦ ﺷﯿﻮهای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺮﺳﺪس اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده  AMGرا ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯿﺪه و در ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آن

اﻧﻮاع ﻣﺪلﻫﺎی ﺳﺪان و ﺷﺎﺳﯽﺑﻠﻨﺪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،اﯾﻦ ﺑﺪه
ﺑﺴﺘﺎنﻫﺎی ﭘﺸﺖﭘﺮده ،ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺎ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد!

ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻣﺮﺳﺪس ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺷﺪه )ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪلﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی
ﺷﺎرژی و ﺗﻤﺎم اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ( ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺎ ﻧﺸﺎن  AMGراﻫﯽ ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از
ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺷﺎرژی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم  E Performanceروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﺪلﻫﺎی ردهﺑﺎﻻی
ﻣﺮﺳﺪس  AMGﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار ،ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ  E Performanceﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮﻗﯽ و ﻣﻮﺗﻮر
ﻣﻌﺮوف  ۴ﻟﯿﺘﺮی  V8ﺗﻮﺋﯿﻦ ﺗﻮرﺑﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺷﺎرژی ﺑﺎ ﻣﺮﺳﺪس AMG

 GT73ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و  ۸۰۴اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت و  ۱۰۰۰ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎور ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ۶۰ﻣﺎﯾﻞ ) ۹۶ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ( در ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

