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خودرو

6

کیو  5در مهشد تهنا نیست!

ورود تعداد زیادی از خودروهای گردشـگران مذهبی
و پزشـکی به شـهر مشـهد موجب شـده تا رانندگان
بـا انواعـی از برندهای روز جهـان و خودروهای مدرن
آن ها آشـنا شـوند که این بین آئودی سـازنده آلمانی
در میـان خودروهـای پلاک گـذر موقـت یـا پلاک
خارجـی جایـگاه ویـژهای دارد .همین عامل هم باعث
شـده تـا تنها خـودروی پرفـروش و موفق آئـودی در
ایران طی پنج سـال گذشـته ،نظر برخی از خریداران

حاصـل ترکیب پیشـرانه چهار سـیلندر2 ،لیتری
و بنزینـی بـا یـک توربوشـارژر بـا سیسـتم
مهندسـی ویـژه موتور آئودی یعنـی  TFSIبوده
و شـتاب و کشـش برازنـدهای را بـه خریـداران
ایـن خـودروی خاص ارائه میکنـد .البته آئودی
کیـو 5بـه غیر از این ها مشـخصات مهم دیگری
دارد کـه تنهـا با سـوار شـدن بر خـودرو قابل لمس
و ارزیابی هستند.

مشـهدی را بـه سـمت خود جلب کنـد .آئودی کیو5
کـه کـراساووری نیمه لوکـس در رده ب.ام.و ایکس3
و دیاس 7کراسبـک اسـت ،هم اینـک در بازار ایران
در مدلهـای  2016بهایـی بیـن  750تا یک میلیارد
تومـان دارد و بـه جـز طراحـی وزیـن ،امکانات خوبی
را در اتاقـش بـه سرنشـینان ارائـه میکند .بـه غیر از
سیسـتم چهارچـرخ محرک فوقالعـاده کواترو ،کیو5
بـه یـک موتور قدرتمند  248اسـبی مجهز اسـت که

کراس اور متوسط کره ای چطور توانست بازار ایران را فتح کند؟

خرید چراغ چینی
به نرخ خون!

سانتافه و  9رقیب شکست خورده

بـه روایتـی  40هـزار دسـتگاه و بـه روایتـی دیگـر  34هـزار دسـتگاه از انـواع مدلهای نسـل گذشـته هیوندای سـانتافه در ایران به فـروش رفته اسـت .اعداد بزرگی که بعضا ادعا شـده شـمار آن حتی تا
محمدحسین شاوردی
 45هـزار دسـتگاه هـم میرسـد .در ایـن بـاره جـز ایـن کـه کار هیوندای را شـاهکار دانسـت ،هیـچ چیز نمیتوان گفـت .گرچه ایـن روزها تب سـانتافه خوابیده و کمتر کسـی دیگر سـراغی از نمونههای
روزنامهنگار
صفـر کیلومتـرش میگیـرد ،ولـی کاری کـه ایـن کـراساوور متوسـط کـرهای در بـازار خودروهـای وارداتی ایران انجـام داده تقریبـا از ابتدای انقالب بینظیـر بوده اسـت .در واقع در حالی کـه کل فروش
رقبـای حاضـر در ایـن کالس روی هـم بـه نصـف میـزان واردات شاسـی بلنـد سـانتافه نمیرسـد ،هیونـدای موفق شـده مهم تریـن خودروی یـک دهه اخیر بـازار ایران لقب گیرد کـه کمترین افت قیمت و بیشـترین بازارپسـندی را با
سـطوح تجهیـزات مناسـب ،طراحـی جسـورانه و کیفیـت سـاخت قابـل سـتایش تلفیـق کنـد و خودرو رویایـی ایرانیها را با قدرت پرداخت متوسـط بسـازد .این خودرو کـه در بدو ورود بـه بازار ایـران در سـال  2014بهایی نزدیک به
یـک پنجـم قیمـت کنونـی خـود را داشـت ،توسـط تیـم جدیـد طراحـی هیوندای به رهبری لوک دانکرلوک خلق شـده و ایمنی و دوام را همزمان با هم در سـطحی معقول ارائه میکند .نسـل سـوم سـانتافه کـه در ایران بـا موتور 2400
سیسـی چهارسـیلندر و  188اسـبی اش بـه خودرویـی معمولـی و متوسـط و مناسـب بـرای شـهر و جـاده مشـهور اسـت ،در قیـاس بـا اغلب رقبا فـرم ظاهری شـادابتر و موزونتـری داشـته و در یک بـازه زمانی چهار تا پنج سـاله به
رغـم واردات انبـوه ،زیبایـی خـود را حفـظ کـرده اسـت .نگاهـی بـه ابعـاد بدنـه ایـن خودرو نشـان میدهـد در رنج قیمتی کمتر از یک میلیارد تومان سـانتافه متناسـبترین ابعـاد را دارد که نه چون سـورنتو و رکسـتون بیـش از اندازه
کشـیده شـده و نـه همچـون راو 4و ایکـس تریـل کوچـک و نزدیـک به خودروهای یک کالس پایینتر اسـت .سـانتافه که در آخرین نسـل خود توانسـته با تـداوم طراحی جذاب خود ،بـه یکی از محصوالت موفق بـازار جهانی و الگویی
بـرای برندهـای دیگـر تبدیـل شـود هماینـک در مناطـق آزاد تجـاری ایـران بـه تعـداد اندکی موجود بوده و نسـخههایی از آن از طریق سـفارتخانههای خارجی به کشـور وارد شـده اسـت .خودرویـی که پیشبینی میشـود در صورت
بازگشـایی واردات ،بتوانـد دوبـاره رکوردهـای نسـلهای قبلـی خـود را تکـرار کنـد و صدرنشـین بـازار محصـوالت وارداتی باشـد .در ایـن پرونده ،با بررسـی عملکرد  9خودروی رقیب سـانتافه ،بـه چرایی ناموفق بـودن این محصوالت
در قیـاس بـا سـانتافه در بازار ایـران میپردازیم.
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کیا سورنتو
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نیسان ایکس تریل
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هوندا CR-V

پر فر و ش تر یـن
خودروی بـازار در این
رده پـس از سـانتافه
کـه  10سـانتیمتر
بزرگ تر و در مجموع
شـکیلتر از هیوندای
اسـت .بـا ایـن حـال سـورنتو خیلـی دیـر توانسـت آمار فـروش خود
را افزایـش دهـد و مدتهـا زیـر سـایه سـانتافه ماند .این شاسـیبلند
جـذاب کـه گفته میشـود از سـال  2015تا کنون بیـش از  10هزار
دسـتگاه از انـواع سـاده و  GTالیـن آن در کشـور بـه فـروش رفتـه،
بـه دلیـل اسـتفاده از شاسـی نردبانـی عملا نـه یـک کـراساور کـه
خودرویی در کالس اسیوویهای متوسـط اسـت و در همه تجربیات
رانندگـی خـود در ایـران یـا خـارج از ایـران ،توانمندی شـگفتانگیز
خـود در زمینـه آفـرود را نشـان داده اسـت .سـورنتو که بـزرگ ترین
کابیـن را در ایـن گـروه در کنـار سـانگ یانگ رکسـتون دارد ،یکی از
بیشـترین هزینههای نگهداری را داشـته و در زمینه دوام پشـت سـر
راو 4و ایکـس تریـل قـرار دارد .موتور چهار سـیلندر 2400 ،سیسـی
و  188اسـبی ایـن خـودرو در حالـی بـا سـانتافه یکسـان اسـت کـه
سـورنتو بـا  1680کیلوگـرم وزن ،کاملا کندتـر از بـرادرش شـتاب
میگیـرد .البتـه ایـن موتـور به رغم  100کیلو وزن اضافه در مقایسـه
بـا سـانتافه رانندگی مهیجتـری را نصیب خریداران سـورنتو میکند.
در زمانـی انـدک و تنها در فاصله
 2016تا  2018موفق شـد بیش
از پنـج هـزار دسـتگاه فـروش
کنـد و در بـازار ایـران بـه یکـی
از محصـوالت نمادیـن تبدیـل
شـود .اغلب کسـانی که به سـراغ
ایکستریـل میرونـد جـذب
طراحـی محافظهکارانـه و موقـر خـودرو و دوام بـاالی ایکـس تریـل
میشـوند وگرنـه ایـن اتومبیـل ژاپنی ابـدا خودروی مهیجی نیسـت.
همـه چیـز در کابیـن سـاده و منظم اسـت و برخالف رقبـای کرهای،
زرق و بـرق اتـاق در حـد صفر اسـت .موتور  170اسـبی این کراساور
ژاپنـی در تلفیـق بـا گیربکـس  CVTیـک رانندگـی معمـول و بـی
دردسـر را فراهـم کـرده کـه البتـه در زمان آفرود خوی واقعی نیسـان
را برملا کـرده و توانایـی بـاالی خـود را بـه رخ میکشـد .ایکس تریل
کـه دقیقـا در میانـه کالس کنـار راو 4و کولئوس ایسـتاده ،در آخرین
نسـخه خود با کد  2018به کشـور راه یافته و امکانات مناسـبی دارد.
در عیـن حـال رنگهـای متنـوع و جذاب بدنه از جمله مزایایی اسـت
کـه دسـت خریـداران را بـرای انتخـاب این خـودرو بـاز میکند.
حیـف شـد .حیف شـد که
این خـودروی خوشچهره،
موقـر و جـذاب که سـواری
نـرم و راحتـی دارد و یکـی
از لوکستریـن خودروهای
ایـن جمـع اسـت ،در

ابعـادی گسـترده بـه کشـور وارد نشـد .شاسـیبلند هونـدا کـه در
ردیـف  10خـودروی برتـر جهـان جایـگاه معتبـری دارد ،از جملـه
خودروهـای چابـک گـروه اسـت کـه هماینـک برخـی از نمونههـای
 2015و  2016آن در تیـپ تورینـگ موجـود بـوده و بـا کارکـرد
پاییـن بیـن 550تـا  700میلیـون تومـان قیمـت دارد .ایـن خـودرو
کـه از موتـوری چهـار سـیلندر 2400 ،سیسـی و  185اسـبی بهره
میبـرد گرچـه همچـون نیسـان از گیربکـس  CVTبهـره بـرده ولی
وزن  1578کیلویـی و آرایـش فنی خاص خودرو شـتاب مناسـبی را
عایـد راننده و سرنشـینان میکند .هونـدا  CR-Vکه  4.52متر طول
دارد ،لیسـت امکانات مناسـبی داشـته و جزو بادوامترین خودروهای
این رده در جهان اسـت .متاسـفانه اما آمار ناچیز واردات و واردکننده
گمنامـش چارچـوب مناسـبی را برای خدمات پـس از فروش خودرو
ایجـاد نکـرده و همیـن عامـل هزینـهای به مراتـب بیشـتر از راو 4را
روی دسـت مالـکان میگـذارد.
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میتسوبییش اوت لندر

از سـال 2012در بـازار
ایـران حاضـر اسـت و
در سـه فیـس لیفـت بـا
دو نـوع موتـور بنزینـی و
پالگیـن هیبریـد چیزی
بیـن  400تـا 875
میلیـون تومان را روی دسـت خریـداران میگذارد .نسـخههای پاک
و  PHEVخـودرو کـه بـه لطـف یـک موتـور برقی قدرتـی نزدیک به
 203اسـب و مصرفـی معـادل پنـج لیتـر دارنـد ،در سرتاسـر جهان
سـاالنه بیـش از  200هـزار دسـتگاه فـروش داشـته و خـودروی
محبوب خریداران آلمانی و انگلیسـی به شـمار میرود .بدنه کشـیده
و  4.7متـری اوت لنـدر بـه رغـم جای مناسـب کمـی باریک به نظر
میرسـد و فضایی در حد سـورنتو یا رکسـتون ندارد .اتاق اما نسـبتا
نـرم و راحـت بـوده و هزینه نگهـداری هم
پاییـن اسـت .همچنین تـوان آفرود
اوت لنـدر کـم نظیـر اسـت.
5

رنو کولئوس

همسـان بـا سـورنتو بیـن 10
تـا  12هـزار دسـتگاه از ایـن
کـراساور فرانسـوی خوشپوش
بـه کشـور وارد شـده و همیـن
عامـل رنـو را بـه یکی از بازیگران بزرگ بـازار در رده
فعلـی تبدیـل کرده اسـت .کولئوس که مشـخصاتی درسـت
مشـابه ایکس تریل دارد ،در نسـخههای صفر و  2018بهایی معادل
 750میلیـون تومـان دارد و خودرویـی ایمـن ،تکنولوژیـک و بـادوام
بـا طرحـی جسـورانه اسـت .هزینـه نگهـداری کولئـوس به واسـطه
اشـتراکات فنـی بسـیار بـا نسـل قبـل و البتـه نیسـان ایکـس تریل
بهتـر از رقبـای کـرهای اسـت ولی همچنـان در پس راو 4قـرار دارد.
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فولکس واگن تیگوان

شـاید دو هـزار دسـتگاه از ایـن خـودروی آلمانـی کـه در شـمار
محبوبتریـن خودروهـای جهان اسـت ،به کشـور وارد شـده باشـد.
کـراساور مدرنـی کـه از همـه رقبـا امکانات و شـتاب بهتری داشـته

هبرتین خودروی سال  2020کدام ییک است؟

بـا عبور از فصل سـوم سـال میلادی ،همه چیز مهیـای انتخاب بهترین
خـودروی سـال  2020جهـان از نـگاه مجلـه معتبر موتورترند اسـت.این
مجلـه آمریکایـی بـه تازگـی بـا گـرد آوردن  41مدل اسیـووی مختلف
سـعی کـرده بهتریـن شاسـیبلند سـال  2020جهـان را انتخـاب کنـد.
انتخابـی کـه بـه زودی باید با ورود به کالس خودروهای سـبز و پاک ،رده
وانت پیکاپها و نیز بهترین بهترینها ،برگزیدگان خود در سـال 2020
را معرفـی کنـد .جایـزه بزرگـی که سـال گذشـته در بخـش اسیووی به
جیـپ رانگلـر ،در بخش خودروهای سـبز به جگـوار آی-پیس ،در بخش
وانـت پیکاپهـا بـه دوج رام  2019و در عالـی تریـن سـطح بـه جنسـیس جی 70رسـید .تقدیری کـه در نهایت فروش
این مجموعه از محصوالت در سرتاسـر جهان را به شـدت افزایش داد .حاال در نیمه دوم سـال  ،2019گمانهزنی درباره
برنـده نهایـی ایـن جایـزه که به نوعی مهم ترین جایزه سـال صنعت خودرو اسـت ،شـدت گرفته و برخی کارشناسـان از
شـانس بـاالی لینکلـن آویاتـور بـرای پیـروزی در این رقابت حـرف میزنند .آیا تندیس اسیووی سـال جهـان دوباره به
یک آمریکایی خواهد رسـید؟ هنوز مشـخص نیسـت .شـواهد بسـیاری از عالقه موتورترند به هوانورد لینکلن وجود دارد.

گرچه این روزها
تب سانتافه خوابیده
و کمتر کسی دیگر
سراغی از نمونههای
صفرکیلومترش
میگیرد ،ولی کاری
که این کراساوور
متوسط کرهای در
بازار خودروهای
وارداتی ایران انجام
داده تقریبا از ابتدای
انقالب بینظیر بوده
است

و تکنولوژیکتـر اسـت .در عیـن
حـال تیگـوان کوچـک تریـن
عضـو ایـن رده بوده کـه با بهای
 950میلیونـی کاملا گـران و
دور از دسـترس اسـت .پایـداری
بـاالی خـودرو مدیون سیسـتم
تعلیـق خـاص و وزن  1640کیلویـی بدنـه اسـت کـه ایـن خـودرو
 4.48متـری را مثـل آهـن ربا به زمین وصـل میکند .تیگوان هزینه
نگهـداری باالیـی همچون دیگـر خودروهای آلمانـی و ایتالیایی دارد
ولـی در زمینـه دوام دسـت کمـی از رقبـای ژاپنـی نـدارد.
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تویوات راو4

از نسـخه فیسلیف و پایه راو4
در نسـل چهارم چیزی نزدیک
بـه هشـت هـزار دسـتگاه در
ایـران فـروش رفتـه و تویوتـا را
بـه بازیگـر مهـم این بخـش از
بـازار تبدیل کـرده اسـت .راو4
های موجود در ایران طراحی جسـورانه ،جذاب و مهیجی دارند و در
زمینه دوام تا  200هزار کیلومتر هم بی اشـکال به مسـیر ادامه داده
انـد .عـددی کـه برای برخـی از خودروهـای چینی یا فرانسـوی یک
رویاسـت! راو 4که از موتور  2500سیسـی  181اسـبی سـود میبرد
شـاید امکانـات کاملی نداشـته باشـد ولی همه نیازهای خریـداران را
بـرآورده کـرده و یـک سـوم خودروهای گـروه هزینه نگهـداری دارد.
البتـه کـه ایـن موضوع بـا قیمت گـزاف و  900میلیونی نسـخههای
صفر خودرو جبران شـده است!  
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سوابرو فارسرت

شـاید کمتـر از  100دسـتگاه
از کـراس اور زمخـت ژاپنـی
بـه ایـران وارد شـده باشـد.
خودرویـی دیگر از گـروه بدنام
سـیف خـودرو که تنهـا وظیفه
دارد ماشـین بفروشـد و هیـچ تعهـدی را پـس از تحویـل خـودرو
نمیپذیـرد! فارسـتر کـه تنهـا در نسـخههای  2500سـی سـی بـه
کشـور وارد شـده طـرح و کابیـن چنـدان مدرنـی نـدارد و از امکانات
معمولـی بهـره میبـرد .برنـد گمنـام و واردکننـده بدعهـد و نبـود
شـبکه خدمـات پـس از فـروش امـا موجب شـده تا یکـی از بهترین
خودروهـای ایـن رده در بـازار جهانـی ،ابـدا در ایران طرفدار نداشـته
باشـد و همین عامل ارزش بازاری نازل خودرو را موجب شـده اسـت.
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هزینه ساینا و رانا زیاد است یا
جیلی اکسلنت و جک جی 4؟
یکـی از نکاتـی کـه خریـداران ایرانـی در بازار خـودرو کمتر
بـه آن بهـا میدهنـد ،هزینههـای نگهـداری هـر خـودرو
اسـت .انتخـاب یـک خـودرو بـدون در نظـر گرفتـن فضای
حاکـم بـر کشـور و ضریـب بـاالی تصـادف کـه خـودرو را
نیازمنـد قطعـات و مایحتـاج جانبـی میسـازد ،یکـی از
مـواردی اسـت کـه در خریـد خودروهـای چینـی کمیـاب
مـورد کـم توجهـی قـرار میگیـرد .مـوردی کـه بعضـا
هزینـهای تـا  10برابـر خودروهـای پرتیراژ ایرانـی را تنها در
یـک قطعـه به خریـداران تحمیـل میکند .اتفاقـی که برای
خریـداران خودروهـای جک جی 4و جیلی  GC6اکسـلنت
رخ داده نیـز از همیـن جنـس اسـت .ایـن کـه وقتـی بهایی
تـا دو برابـر یـک سـدان کامپکـت و ریزجثه ایرانـی را صرف
خودرویـی چینـی در همیـن کالس میکنیـم ،بـه غیـر از
اندکـی فاصلـه کیفـی و طراحـی چـه در انتظارمـان اسـت؟
ایـن جـا در گـزارش دخـل و خـرج مـا تنهـا بـه یـک قطعه
نـه چنـدان مهـم پرداختهایـم و بـا بررسـی سـطح قیمـت
چراغهـای جلـو و میـزان کمیابی آن در چهـار اتومبیل رانا،
سـاینا ،جیلی اکسـلنت و جک جی  4به آن سـوی انتخاب
خودروهـای چینـی کمیاب پرداختهایم .چیـزی که احتماال
اگـر عالقـه منـدان بـه محصـوالت چینـی آن را بخواننـد از
فکرکـردن بـه محصـوالت سـرزمین اژدها در شـرایط فعلی
منصـرف میشـوند.
طبـق بررسـی دخـل و خـرج هزینـه خریـد چراغهـای
جلـو و عقـب خـودروی رانـا که توسـط قطعه سـاز مشـهور
کشـور یعنـی کـروز تولیـد شـدهاند حـدود یـک میلیـون و
هفتصـد هـزار تومان اسـت که بـه صورت نسـبی ،حدود دو
درصـد از بهـای کل خـودرو را شـامل میشـود .ایـن قطعـه
کـه بـه نسـبت وافـر و بـه راحتـی موجـود اسـت ،در اغلـب
فروشـگاههای سرتاسـر کشـور یافـت میشـود.
بـرای خریـد یـک جفـت چـراغ جلـوی سـاینا اتوماتیک که
هماینـک بهـای آن در بـازار بـه حـدود  75میلیـون تومـان
رسـیده ،بایـد حـدود  800هـزار تومـان بپردازید کـه بهایی
معـادل یـک درصـد قیمـت ایـن خـودروی وطنـی اسـت.
خوشـبختانه ایـن قطعـه بـه وفـور یافت شـده و حتـی انواع
ارزان تـر یـا گـران تـر آن هـم در بـازار موجود اسـت.
دربـاره جیلی جی سـی  6اکسـلنت وضع فـرق دارد و عالوه
بـر ایـن کـه قیمـت ایـن قطعـه حـدود  5تـا  6برابـر بهـای
پرداختـی بـرای چـراغ رانـا و  12تا  15برابـر بهای پرداختی
بـرای یـک جفـت چـراغ سایناسـت ،به شـدت هـم کمیاب
اسـت .چرخـی در فضـای بـازار نشـان میدهـد بـه سـختی
میتـوان انـواع اورجینـال آن را بـا قیمت هر جفـت کمتر از
هشـت میلیـون تومـان پیدا کرد .مراجعه حضـوری خبرنگار
دخـل و خـرج نشـان داد در یک فروشـگاه قیمـت هریک از
چـراغ هـای جلوی جیلی جی سـی  6اکسـلنت حدود چهار
میلیون و  150هزار تومان و در یک فروشـگاه دیگر ،تا پنج
میلیـون تومـان بابـت یک عدد چراغ این خـودرو باید هزینه
کـرد .عـددی کـه تقریبـا برای جـک جی 4هـم قابل تعمیم
اسـت و خبر از هزینه وحشـتناک اسـتفاده و نگهداری از این
یدهد.
قبیل تولیـدات م 

سانگ یانگ رکستون

تنها به تعدادی معدود وارد کشـور شـده و حدود یک میلیارد تومان
قیمـت دارد .حسـن ایـن خودرو توان آفرود بـاال ،موتور توربو
 220اسـبی و امکانـات خوبـی اسـت کـه کابینـش دارد.
ویژگیهایـی کـه ابـدا بـه قیمت باال ،کیفیت متوسـط
و دوام معمولـی خـودرو نمیچربد و به رکسـتون G4
در حـد یـک نوبرانـه و نه بیشـتر از آن در بـازار اعتبار
میدهد.

جاولین ،گنجینه مرد مرده!

ایـن جاولیـن اسـت .کوپـه اسـپورت و عضالنـی گـروه بـه یغما
رفتـه آمریکـن موتـورز کـه زمانی تقریبـا دور در برند کریسـلر
ادغـام شـد و بـرای همیـن نامـش بـه تاریـخ پیوسـت .کوپـه
جاولین که مسـتقیما رقیب فورد موسـتانگ ،شـورولت کامارو،
پونتیـاک فایربـرد و دوج چلنجـر بود ،بیـن ایرانیها محبوبیتی
نداشـت و همچون رهگذری سـاده ،خیلی سـریع در اواخر دهه  40خورشـیدی (سـال  )1349با ظاهری آیندهنگرانه
وارد بـازار ایـران شـد ،در حـدود یـک دهـه تولیـد هرگـز شانسـی در برابـر رقبای مطـرح خـود در آمریـکا و بازارهای
خارجـی نداشـت .ایـن موضـوع امـا باعـث نشـده تـا ارزشهـای جاولین زیر سـایه بمانـد .هماینک بهای نسـخه های
اولیـه جاولیـن باالتـر از یـک فـورد موسـتانگ  2019اسـت و مـدل  1968ایـن خودرو اگر پیدا شـود ،اقلا بین  25تا
 65هـزار دالر قیمـت خواهـد داشـت .مـوردی که درباره این جاولین خوشـرنگ اهل مشـهد هم صـدق کرده و قیمت
بـاالی آن را توجیـه مـی کنـد .موتور بهکار رفته در این خودرو یک نسـخه شـش سـیلندر 3800سـی سـی اسـت که
 155اسـب قدرت دارد و نیرو از طریق یک گیربکس چهار سـرعته دسـتی به چرخهای عقب منتقل میشـود .نکته
جالـب دربـاره ایامسـی جاولیـن ،ریچـارد تیگـو طراح آن اسـت که بعدها کار ابـداع جیپ چروکی را برعهده داشـت.

قیمت روز ارزانترین
سدانهای نو و کارکرده
نام و مدل خودرو
پراید استیشن سفری مدل 1380

قیمت
 7میلیون تومان

پژو  405استیشن مدل 1379

 8میلیون تومان

بدانگ فنگ اچ 30کراس مدل 97

 120میلیون تومان

تویوتا کوروال استیشن مدل 2006

 100میلیون تومان

هیوندای آی 40استیشن مدل 2015

 390میلیون تومان

رنو تندر 90استیشن مدل 2007

 60میلیون تومان

