ﭼﺮی ﺗﯿﮕﻮ ۷؛ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻟﻮﮐﺲ
ﺳﻮاران  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻏﺰاﻟﻪ زاﻫﺪی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸

اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه و ﺧﻮدروﻫﺎی وارداﺗﯽ
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ  ،ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺧﻮدروی ﭼﺮی ﺗﯿﮕﻮ  7ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻟﻮﮐﺲ ﺗﺮﯾﻦ و اوﻟﯿﻦ
ﺧﻮدروی ﻟﻮﮐﺲ ﭼﯿﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻦ در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ در ﻃﻮل ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎزار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺴﺎزد و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎری را ﺟﺬب ﻧﻤﺎﯾﺪ  ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی وارداﺗﯽ ﭼﻮن ﺗﻮﺳﺎن و اﺳﭙﻮرﺗﯿﺞ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  600ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ  ،ﺧﻮدروی
ﭼﺮی ﺗﯿﮕﻮ  7ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﻄﻘﯽ دارای ارزش ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ  ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش وﯾﮋه
ﻣﺘﻨﻮع اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﺘﻨﻮع و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﻮری در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزاار ﮐﻪ ﻣﻮﻋﺪ
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ در ﮐﻨﺎر ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻣﻘﺒﻮل و ﻓﻌﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی وارداﺗﯽ از ﺗﯿﮕﻮ  7ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻌﻘﻮل ﻣﯽ ﺳﺎزد.
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ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ  ،ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺧﻮدروی ﭼﺮی ﺗﯿﮕﻮ  7ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻟﻮﮐﺲ ﺗﺮﯾﻦ و اوﻟﯿﻦ
ﺧﻮدروی ﻟﻮﮐﺲ ﭼﯿﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻦ در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ در ﻃﻮل ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎزار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺴﺎزد و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎری را ﺟﺬب ﻧﻤﺎﯾﺪ  ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ
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ﭼﺮی ﺗﯿﮕﻮ  7ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﻄﻘﯽ دارای ارزش ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش وﯾﮋه ﻣﺘﻨﻮع
اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﺘﻨﻮع و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﻮری در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار ﮐﻪ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ در ﮐﻨﺎر ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻣﻘﺒﻮل و ﻓﻌﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﺧﻮدروﻫﺎی وارداﺗﯽ از ﭼﺮی ﺗﯿﮕﻮ  7ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻌﻘﻮل ﻣﯿﺴﺎزد.
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