ﮐﺎرﺑﻮی :ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮدرو
در ﻣﺤﻞ ]رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
آﻧﻼﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮدرو در ﻣﺤﻞ ،ﻗﺼﺪ دارد در ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻧﮕﺮان
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﺎرﺑﻮی ﺑﺎ اراﺋﻪ
ِ
ﻣﺎﺷﯿﻨﺘﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮدرو درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎرﺑﻮی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ:
ﺗﻌﻮﯾﺾ روﻏﻦ و ﻓﯿﻠﺘﺮ ،ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻟﻨﺖ ﺗﺮﻣﺰ ،ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎﻃﺮی ،ﭘﻨﭽﺮﮔﯿﺮی ﺗﯿﻮﺑﻠﺲ و ﮐﺎرواش ﺳﺒﺰ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻫﻔﺘﮕﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻠﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی دﻗﯿﻖ ،در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﺎرﺑﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮﻣﺎه ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﺑﻮی ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮدرو ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد؛ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮف ﻗﺮاردادش ﻫﺴﺖ را اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و راﻧﻨﺪﮔﺎن
را ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺑﻮدن و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮﻓﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﺑﺮای
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻗﺎﯾﺎن اذﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﺎرﺑﻮی ،ﻃﯿﻒ ﻣﺘﻨﻮع از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﺳﺎده ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮐﺎرﺑﻮی
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت آن اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﯿﺎل ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺧﻮد را راﺣﺘﺘﺮ
ﮐﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ .در روش ﺳﻨﺘﯽ
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ روﻏﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ در ﺑﺎﻻی ﺷﻬﺮ و ﭘﺎﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪ ده ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎﻧﯽ دارد
اﻣﺎ در ﮐﺎرﺑﻮی ﻫﻤﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺷﻔﺎف و ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎ در ﺧﺰاﻧﻪ و ﺷﻮش زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ در اﻧﺪرزﮔﻮ و ﮐﺎﻣﺮاﻧﯿﻪ .ﺷﻤﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎت را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ و ﻓﺎﮐﺘﻮر
اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﯾﮑﺴﺎن در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﺷﻬﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﯿﻢ ﮐﺎرﺑﻮی ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اراﺋﻪ
ﮐﻨﺪ ،از ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل اﻃﻼع ﮐﺎﻓﯽ دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آن ﻫﺎ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ از
ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻗﯿﻤﺖ ارزان ﺗﺮ از ﺑﺎزار را در ﺳﻔﺎرش از ﮐﺎرﺑﻮی ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﺎرﺑﻮی ،دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮدﺗﺎن ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﺮاﺣﺖ و
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ را در ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه و ﮐﺎرواش ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ

ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮدروﺗﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب زﻣﺎن دﻗﯿﻖ و ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )ﻣﺤﯿﻂ
ﮐﺎر ،ﻣﻨﺰل و …( ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮدرو درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ از اﻧﺮژی و زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﺻﻒ
ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه و ﮐﺎرواش ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا در ﮐﺎرواش ﺳﯿﺎر ﮐﺎرﺑﻮی ﻫﯿﭻ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ ،اﺳﯿﺪی ﯾﺎ ﺣﻼﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ آب ﮐﺸﯽ ،ﻣﻮاد ﮐﻔﯽ و
آﻻﯾﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ زاﺋﺪه ای را وارد ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎرﺑﻮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟
ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﺎرﺑﻮی  7روز ﻫﻔﺘﻪ ﺣﺘﯽ در ﺗﻌﻄﯿﻼت رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮدرو و ﮐﺎرواش
آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﻮی ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ وب ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

اﮔﺮ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﺎرﺑﻮی را از ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار ،ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ،ﺳﯿﺐ اپ و …

درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﺪ .ﻧﻮع ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮدروی ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﺎﺪ .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﻧﻘﺸﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﺎﺪ .ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺖ

درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ،ﺳﻔﺎرش ﺧﻮد را ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻧﻤﺎﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺎرﺑﻮی در ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﺎرﺑﻮی ،ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮدروی ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن  3ﺳﻔﺎرش ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش در ﮐﺎرﺑﻮی ﺑﺎ  40درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ

از اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

