ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯽ
اﺳﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﺟﻤﻌﻪ ۲۱ ،دی ۱۳۹۷
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺧﻮدرو و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮدرو زﻣﺎن ،ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪ
ﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدروی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ
ﻓﺼﻮﻟﯽ از ﺳﺎل ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺧﻮدرو در آن روﻧﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺰاﯾﺎی زﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،زﻣﺎن درﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﺬارد و
ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎ زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﺷﯿﻦ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺻﻔﺮ:
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻘﻒ ﮐﺮوک دارﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ و
ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺮﯾﺪ آن ﻫﺎ ﺑﺮوﯾﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺎﺷﯿﻦ زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل و ﭘﺎﯾﺎن  6ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل .زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش ﺳﺮﯾﻊ
ﺧﻮدرو ﺧﻮد را دارﻧﺪ و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ در اواﯾﻞ ﭘﺎﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﺮﯾﺪاران
ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو دارﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻓﺼﻮل اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﮑﻨﯿﺪ .زﯾﺮا ﻫﺮﮔﺎه در ﺑﺎزار ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود .ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی
ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ در اﯾﻦ ﻓﺼﻮل اﻓﺰاﯾﺶ
ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﻫﻤﯿﺸﻪ درﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺎ اﻃﻼع از
ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﯾﻦ
اﯾﻦ زﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
ً
زﻣﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ دﻻﻻن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺻﻔﺮ ورژن ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ

ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ .اﻣﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ورود ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی
ﻗﺪﯾﻤﯽ زودﺗﺮ ارزش ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺧﻮدرو در روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در واﻗﻊ ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎ روزﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺧﻮد
رﺳﯿﺪهاﻧﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ .زﯾﺮا در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺧﻮﺑﯽ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو دﺳﺖ دوم
از ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﮐﺮوک در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻓﺼﻮل
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻮدرو ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻗﯿﻤﺖ

ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی
دﺳﺖ دوم ﮐﺮوک ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﭘﺎﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻗﯿﻤﺖ آن ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺷﻮد.
در زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی
ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ

ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی دﺳﺖ دوم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی
دﺳﺖ دوم را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻣﺎهﻫﺎی اول و آﺧﺮ ﺳﺎل ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی دﺳﺖ دوم ﺑﺎزار ﻧﺴﺒﺘﺎً
ﮐﻤﺘﺮی دارد .زﯾﺮا در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ اﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺮای آن ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا
ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﯿﺪ.
و اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو دﺳﺘﻪ دوم زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺲاﻧﺪاز
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدروی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدهاﯾﺪ و از ﻧﻈﺮ ذﻫﻨﯽ و ﻣﺎﻟﯽ آﻣﺎده

ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺲاﻧﺪاز ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮﺳﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﺒﻮری ﮐﻨﯿﺪ و از ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد دوری ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

