ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۸
ﺧﻮدرو ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻬﺮان اﺳﺖ؛
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﺎﺷﯿﻦ دﺳﺖ دوم آﻣﺎر ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ آن ،ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺳﻮال
ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻓﺮوش ﺧﻮدرو
اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار در ﻃﻮل ﺳﺎل و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزﯾﻢ.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻓﺮوش ﺧﻮدرو
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ و ﻣﺪل ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﺗﻌﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﯿﻤﺖ آن اﺳﺖ؛ اﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار در ﺑﻬﺎی ﻓﺮوش ﻣﺎﺷﯿﻦ دﺳﺖ دوم
ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻓﺮوش
ﺧﻮدرو ﮐﺎرﮐﺮده ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 .1اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮوش ﻣﺎﺷﯿﻦ دﺳﺖ دوم
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و از آن ﻣﻬﻢﺗﺮ ،دو ﻣﺎه آﺧﺮ ﺳﺎل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺼﻞﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای
ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻫﺎ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺮ روﻧﻖ زﯾﺎد ﺑﺎزار در اﯾﻦ ﻓﺼﻞﻫﺎ ،آﻣﺎر ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی زﯾﺎد
ﻣﺮدم ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﮐﺎرﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،ﻣﺮدم در ﻧﻮروز ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﻄﯿﻼت و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آب و ﻫﻮای ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از روزﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺎل ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺳﻔﺮ آن ﻫﻢ ﺑﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت درون ﻣﺮزی
و ﺣﺘﯽ ﺑﺮون ﻣﺮزی ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در دو ﻣﺎه آﺧﺮ ﺳﺎل ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﮐﺎرﮐﺮده ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ آن را
ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
 .2ﻓﺮوش ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺎﻻ
ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺗﻌﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو دﺳﺖ دوم ،ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﮐﺮد آن اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻣﺮز ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺮﭘﺎﻨﯽ اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺣﺪ در اﻧﻮاع اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎ ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را دارﻧﺪ؛ ﭘﯿﺶ از ﮔﺬر از ﺣﺪ
ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮوش آن ﭘﯿﺶ از اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ ،ﻫﻤﻮاره
ﺳﻮار ﺑﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﻮ و ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪی ﺷﻮﻧﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺮﯾﺪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻧﻮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .3ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﮐﺎرﮐﺮده ﭘﯿﺶ از ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ
در ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻓﺮوش اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮوش ﭘﮋو دﺳﺖ دوم اﻓﺮادی ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ،دﯾﮕﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﯾﺎ ﮐﻬﻨﻪ ﺷﻮد؛ ﺳﭙﺲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎدی ﺑﺮ اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺳﺎﻟﻤﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﭘﺲ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰگ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ

ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺜﻞ ﺗﺴﻤﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﺧﻮدرو ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ،اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﻫﻢ در ﺑﺎزار دارﻧﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش را ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ،ﺗﻼش در ﻧﮕﻬﺪاری درﺳﺖ از ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺧﻮدﺗﺎن ،اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮﺑﯽ از آن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﻢ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﺧﻮدروﯾﯽ ﭘﺮ از اﯾﺮاد ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮد.

ﻓﺮوش ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎرﮐﺮده در روزﻫﺎی آﺧﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺧﻮدرو45
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻓﺮوش ﻣﺎﺷﯿﻦ دﺳﺖ دوم ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای آن ،ﻫﻤﯿﻦ
روزﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ روزﻫﺎی آﺧﺮ ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮدرو  45ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ در ﺷﺮق ،ﺷﻤﺎل و ﻏﺮب ﺗﻬﺮان ،ﺗﻤﺎم
ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻣﻦ و ﺑﺎ
ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدرو 45ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﮔﻔﺘﻦ آن ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ؛
ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﮐﺎرﮐﺮده ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ در روزﻫﺎی ﺷﻠﻮغ آﺧﺮ ﺳﺎل ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

راﯾﮕﺎن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮوش ﻣﺎﺷﯿﻦ دﺳﺖ دوم ﺧﻮد در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻫﺴﺘﯿﺪ؛ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  khodro45.comﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ

در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدروﯾﺘﺎن را در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

