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خودروی منحرص به فرد «کیا» در مهشد
یـک خـودروی  250میلیونـی را در مشـهد یافتهایم کـه میتواند برای
خریـداران مشکلپسـند یـک انتخـاب متفـاوت باشـد .این خـودرو که
در نسـل جدیـدش محبوبتریـن محصـول کیـا در بـازار آمریکاسـت،
خودرویـی متناقـض در مـرز دو کالس مجزاسـت .سـول کـه نـه آن را
میتـوان دقیقـا یـک کـراساوور نامیـد ،و نـه بـه آن لقب هاچبـک داد،
ابعـادی معـادل  4/12و  1/78متـر در طول و عرض دارد .ارتفاع سـول
امـا بـا  1/61متـر مهمترین نکتهای اسـت که در بدو دیدن یا نشسـتن
در ایـن خـودرو متوجـه آن خواهیـد شـد .ایـن یعنـی ارتفـاع سـول از
تمـام کراساوورهـای کامپکـت بـازار ایـران و حتـی از سـانگیانگ
تیوولـی هـم بلندتـر اسـت و خـب باعـث تلقیـن حسـی خوشـایند به

بینندهای میشـود که در اولین برخورد از طراحی سـول شـکایت دارد.
از امکانـات خـوب ایـن محصـول کـرهای هرچـه بگوییـم کـم گفتهایم
چـون بـا ایـن کـه مـدل  2013اسـت ،به صورت اسـتاندارد بـه دو گرم
کن ،سـانروف ،موتور 4سـیلندر  122اسبی ،سیستم ترمز  ،ESPحالت
رانندگـی اقتصـادی ،چراغهای مجهز به اتو الیت و دی الیت ،سیسـتم
کروزکنتـرل ،نشـانگر سـوپر ویـژن ،سیسـتم صوتـی  JBLبـا ده عـدد
بلندگو و یک سـابووفر ،گیربکس شـش دنده تیپ ترونیک ،سنسـور
پـارک جلـو و عقـب ،دوربین دید عقب ،آیینه برقی و اسـتارتر دکمهای
مجهـز اسـت .فکـر میکنـم بـا ایـن قیمـت ،آپشـنهای سـول از کیـا
سـراتو آپشـنال هم بهتر اسـت.

رساتو و جانشینان نچسب!

پس از خروج مزدا 3و هیوندای االنترا از خطوط تولید خودروسازان داخلی ،حاال کیا سراتو هم با بازار وداع میکند تا
خودروهایی نظیر چری آریزو ،6دنا توربو پالس و شاید رهام را به عنوان جانشین خود ببیند
ق پیـش رو را تیرهتـر از قبل نشـان میدهند ،خرید خودرو یک عملیات پرچالش اسـت .از یک سـو با پرداخت بیشـتر ،هر لحظـه دامنه انتخاب کوچک
در بـازاری کـه ابرهـای تحریـم ،هـرروز افـ 
محمدحسین شاوردی
و کوچکتـر میشـود و از دیگـر سـو ،کیفیـت تولیـدات داخلـی بـه واسـطه قطـع ارتبـاط بـا زنجیره تامیـن خارجی ،پیوسـته نزولی اسـت .در آخریـن نمونه ،کیا سـراتو که ظرف پنج سـال بیش
روزنامهنگار
از  69هـزار دسـتگاه تولیـد شـد و در بـازار ایـران کلـی طرفـدار داشـت ،خـط تولیـدش جمع شـد تا خریـداران از این پس حتـی به مدلهای یـک دهه قبل خودروسـازان کرهای هم دسترسـی
نداشـته باشـند امـا مگـر چینیهـا مردهانـد کـه شـما بـی گزینه بمانیـد؟ یا «خودروسـاز وطنی» ندارید کـه اتومبیل مـدرن برایتان طراحی و تولیـد کند!؟ نگران نباشـید .اگر مـزدا 3و االنترا و کیا سـراتو از بـازار رفتهاند در
عـوض همچنـان میتوانیـد از دنـا توربـو پلاس ،چـری آریـزو 5توربـو و چـری آریـزو 6و البتـه لیفان 820اسـتفاده کنید و بـه زودی گزینههـای جذابی مثل رهام یا پـژو  301هم خواهید داشـت که یا مشـخصات فنی دقیق
آن هـا معلـوم نشـده یـا سـطح کیفـی مناسـبی نـدارد! بپذیریـد یـا نـه ،همین گزینهها هسـتند که میتوانید بـا پرداخت رقمـی در محـدوده  200تا  400میلیـون تومان سراغشـان بروید .البته نگران نباشـید .ایـن جا به غیر
از چهـار گزینـه مخـوف گـزارش یعنـی پـژو ،301دنـا توربـو پلاس ،چـری آریـزو 6و رهـام ،فهرسـتی کامـل از همه سـدانهای کوچـک و کارکـردهای را که با ایـن پرداخت قابـل خریداری هسـتند ،تهیـه کردهایم که با
دیدنـش ،حتمـا عنـان از کـف میدهیـد و دیگـر از محصـوالت ایرانی و چینی یـاد نمیکنید! گـزارش را بخوانید ،نکتـه را میگیرید.

رهام؛ گزینه مخیف

کوچکتر از سـراتو آپشـنال اسـت و قطعا کیفیت اش  20نیسـت ولی
در زیبایـی ،شـاید بتوانـد بـا سـراتو رقابـت کند .بـه لطف اسـتفاده از
پلتفـرم تویوتا یاریس سـری ،2000احتماال رهـام محصولی اقتصادی
امـا نـرم و راحـت خواهـد بـود .رهام ظاهـرا با 4/46متر طـول و 1/76
متـر عـرض ،از اسـتانداردهای رده سـدان سـایز  Cاندکـی کوچک تر
اسـت امـا فاصلـه بیـن دومحور ایـن خودرو بـا طول  2/65متر نشـان
میدهـد قـادر بـه رقابـت در ایـن رده هسـت .ایمنی خـودرو هم گویا
در اروپـا بررسـی شـده و رهـام موفـق شـده نمـره سـه سـتاره را از
موسسـه انکـپ دریافـت کنـد کـه خبر خوشـایندی اسـت .در بخش
تجهیـزات ،رهـام محصـول قابـل قبولی اسـت و در تیپ فـول خود به
صندلیهـای برقـی ،فرمـان برقی ،تزئینـات چوبنمـا در اتاق ،صفحه
لمسـی 8اینچی ،دوربین دید عقب ،سـانروف ،صندلی چرمی ،رینگ
و السـتیک  15اینچی اسـپورت ،کیلساسـتارتر ،دی الیت به همراه
کلیدهـای کنترلـی روی فرمـان ،تهویـه مطبـوع خـودکار بـه همـراه
سنسـور پـارک عقـب مجهـز اسـت .ایـراد بـزرگ رهـام امـا اطالعات
غیرشـفافی اسـت کـه سـایپا دربـاره موتـور و گیربکـس خـودرو ارائه
میکنـد و هـر بـار پـای یکـی از پیشـرانههای در دسـترس خـود از
 1/65لیتـری برلیانـس تـا موتـور  1/2لیتری و توربو سـاخت شـرکت
 AVLو حتـی موتـور  EF7دنـا را پیـش میکشـد.

پس از خروج مزدا3
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خشن جذاب
دان توربو پالس؛
ِ

در دسـترسترین گزینـه همیـن محصـول ایـران خـودرو اسـت کـه
اسـتهالکش زیاد ،کیفیت سـاخت اش متوسـط و ایمنیاش معمولی

قدیمی و اصیل مثل نش استیتسمن

اسـت .نسـخه اتومـات این خـودرو هم اگر بـه بازار بیایـد ،از مجموعه
جعبـه دنـده چنـدان مشـهوری اسـتفاده نمیکنـد و خریدش ممکن
اسـت دردسرسـاز شـود .موتـور  150اسـبی ،هزینـه تعمیـر پایینتر
از رقبا ،شـبکه تامین قطعات نسـبتا گسـترده و سـهولت اسـتفاده از
دنـا توربوپلاس یـک گزینـه اقتصـادی میسـازد .موتور توربـوی این
خـودرو کـه قویتریـن گزینـه گـروه هـم هسـت ،بـا  150اسـب یک
مـزه واقعـا اسـپرت دارد و باب میل جوانترهاسـت .منتهی کسـی که
بخواهـد بیـش از  250میلیـون تومان پول بابت یک خـودرو پرداخت
کنـد ،قطعـا از کابیـن نـه چنـدان مجلـل دنـا گالیـه خواهد داشـت.
ایـن خـودرو کـه فعلا در بـازار  180میلیـون تومـان قیمـت دارد ،در
صـورت اسـتفاده از جعبـه دنـده خـودکار تـا بیـش از  220میلیـون
قیمـت خواهـد داشـت .عـددی کـه وقتـی آن را کنـار امکانات نحیف
اش نظیـر دو ایربـگ میگذاریـم ،ناامیـد میشـویم .بـا ایـن که دیدن
ی هـای جلوی کامال برقـی ،دوربین
تجهیزاتـی مثـل سـانروف ،صندل 
دیـد عقـب ،آینـه برقـی تاشـو ،چـراغ جلـوی مجهـز بـه  LEDو دی
الیـت ،صفحـه نمایـش لمسـی ،رینگ و السـتیک  16اینچـی ،کروز
کنتـرل و سیسـتم تهویـه مطبـوع در دنـا آن هـم ایـن رده قیمتی بد
نیسـت ولـی یادآوری مشـخصات سـراتو ،گویـای عقبماندگی جدی
دنـا پلاس توربـو در این بخش اسـت.

چری آریزو6؛ چیین اصل

سـدان مـدرن آریـزو 6را بایـد حاصـل خوبـی از زبـان جدیـد طراحی
شـرکت چری بنامیم که با کمک طراحانی از انگلسـتان ،کره جنوبی
و چیـن در یـک دوره زمانـی شـش سـاله تکامـل یافتـه و حـاال بـه
محصوالتـی قابـل اعتنـا تبدیل شـده اسـت .منتهی ایـن محصول به
رغـم رشـد  13سـانتیمتری بدنـه ،اتـاق کوچکـی دارد و در ردهای
پایینتر از محصوالت مشـابه قرار میگیرد .شـاید سـازنده بگوید این
خـودرو ،سـبک و سـیاق سـدانهای اسـپرت را دارد ولـی اگـر بـا این
حـرف ،آن ضعـف آشـکار را هـم فرامـوش کنیـم ،با مونتاژ بـد خودرو
یا مواد ارزان داشـبورد آن چه کنیم؟ درسـت مثل بدنه مواج آریزو،6
فضـای اتـاق هـم متناقض بوده و تقلیدی از محصـوالت متاخر آئودی
و رنجـروور اسـت کـه در کل محصـول چـری را در مرتبـهای باالتـر از
رقبـای ایـن رده مـی نشـاند .در بخـش فنـی ،همچنان شـاهد حضور

دیـدن دوبـارهاش شـانس میخواهـد کـه مـا نداریـم .طبـق اطالعـات
موجـود ،تقریبـا دیگـر هیـچ نسـخه سـالم و اصیلـی از ایـن مـدل خاص
برنـد آمریکایـی نـش در کشـور موجـود نیسـت یـا اگر هسـت ،اطالعات
دقیقـی از آن در دسـترس نیسـت .ایـن خـودرو کـه به عنوان یک سـدان
لوکـس و قابـل اعتمـاد ،روی دسـت خودروهایـی نظیر کادیلاک ،فورد و
بیـوک در بـازار آمریـکا بلنـد شـده بود ،بـه عنـوان برندی پیشـرو ،فرم و
سـاختاری متفاوت از جریان اصلی بازار داشـت .اسـتیتسمن نسـل اول
محصولـی واقعـا زیبا سـاخته برنـد نش بود کـه تنها خودروی افسـانهای
پـاکارد میتوانسـت در جدالـی برابـر بـا آن وارد چالش شـود .این سـدان
مجلـل در مقایسـه بـا اغلـب خودروهـای هـم رده در دهـه  50و  ،60یک تفاوت عمده داشـت و آن سـبک طراحی
خـاص نـش بـود کـه ضمـن به کارگیری مـواد گرانقیمت مثل چرم و چـوب در اتاق ،بدنه را به شـیوهای متناقض
در جلـو و عقـب از نظـر ابعـاد تولیـد میکـرد .ایـن سـری از نش کـه در اواخر دهه  50سـاله تا اواسـط دهه 60در
دو نسـل در کارخانـه نـش واقـع در ایالـت ویسکانسـین آمریـکا تولیـد میشـد ،در نسـل نخسـت خود آشـکارا به
محصـوالت مرسـدس بنـز شـباهت داشـت امـا در نسـل دوم طـرح متفاوتی به خود گرفـت .البتـه اوج کار نش در
همـان نسـل اول و سـری  1949تـا  1951بـود کـه در سـبک طراحـی ،آشـکارا سـدانی اسـپورت لوکس همچون
پورشـه پانامـرای امـروزی را یـادآوری میکنـد .موتـور شـش سـیلندر  3لیتری خـودرو که حدود  100اسـب بخار
قـدرت داشـت ،اسـتیتسمن را قـادر میسـاخت پـا به کورسهای سـریع بگـذارد و سـربلند هم بیرون آیـد .البته
همـه ایـن ویژگیهـای متفـاوت باعث نشـد تا خودروسـاز گمنام آمریکایی از خطر ورشکسـتگی رهایـی یابد .نش
که پس از اتمام جنگ جهانی دوم دوباره ورشکسـتگی را تجربه میکرد ،روی فروش باالی اسـتیتسمن حسـاب
ویـژهای بـاز کـرده بـود امـا خـب این موضوع محقق نشـد و سـرانجام بـا تعطیلی چـراغ کارخانه ،اختیـار برند نش
بـه فاصلـه کوتاهـی بـه کمپانـی آمریکنموتورز که همان کریسـلر امروزی اسـت ،واگذار شـد و تحت نـام رامبلر تا
ی میبینید به جز
مدتـی بـه تولیـد ادامـه داد .سـری  1950نـش اسـتیتسمن کـه در تصویـر آن را با پلاک ایرانـ 
طراحـی برجسـته بـه جعبـه دنده هیدراماتیک 3سـرعته خـودکار ،درهای بالهای و اسـتارت دکمـهای مجهز بود و
با اسـتفاده از موتور سیسـتم تعلیق مخصوصی که داشـت ،کیفیت سـواری کمنظیری داشـت .این سـدان امروزه
توسـط کلکسـیونرها در بـازار آمریـکا بـه بهایـی در حـدود  15تا  25هـزار دالر خرید و فروش میشـود.

پیشـرانه  1/5لیتـری توربـو و  147اسـبی قبلـی چـری هسـتیم که
بـه یـک جعبـه دنـده  9سـرعته خـودکار وصل مـی شـود و عملکرد
مناسـبی دارد .آریـزو  6را بایـد پاسـخی جـذاب از چـری بـه رقبـای
کـرهای ،ژاپنـی و اروپایـی در رده سـدانهای کوچک شـهری دانسـت
اگرچـه ایـن موضـوع دردی از خریـداران اش نمیکاهـد .افت شـدید
قیمـت در کوتـاه مـدت در کنار هزینه نگهـداری باالتر از میانگین این
کالس موجـب خواهـد شـد تا خرج نگهداری و تعمیـر آریزو 6بیش از
اعتبـار و ارزشـی باشـد کـه این محصـول چینی از خـود ارائه میکند.

پژو 301نیوفیس؛ داخل خارج!

واقعا مشـخص نیسـت ایران خودرو چه بر سـر  301آورده اسـت .این
خـودرو کـه همیـن حـاال در بدتریـن شـرایط ممکـن فـروش در بازار
اروپـا گیـر افتـاده ،با داخلیسـازی غیرشـفاف ایـران خـودرو احتماال
محصولـی بـا ایـرادات بـاالی مونتاژ اسـت منتهی در مجمـوع ظاهر و
باطـن  301بهتـر از رهـام و دنـا اسـت .ابعـاد خـودرو به رهـام نزدیک
اسـت و از اغلـب رقبـای بازار کوچکتر اسـت .کابین هـم نه محقر اما
در سـطح دنـا پلاس و رهـام اسـت و با چـری یا گزینههـای کارکرده
قابـل قیـاس نیسـت .پلتفـرم مشـترکی که این خـودرو با پـژو 2008
دارد در کنـار موتـور  EC5و اتاقـی نسـبتا ایمنتـر ،کمـک میکند تا
در رده قیمتـی  250میلیـون تومانی بتوان به آن اعتماد کرد .بررسـی
مشـخصات اولیه این مدل هم نشـان میدهد  301گزینهای متعادل
و میانمایـه اسـت کـه بـا امکاناتـی در رده دنا توربو پلاس و کیفیتی
همسـطح رهـام ،یـک رانندگی اقتصـادی و معمـول را احتماال نصیب
راننده خواهد کرد.

کارکردههای جذاب پیشهنادی

میتسوبیشـی لنسـر  ،2016تویوتا کوروال  ،2015رنو فلوئنس ،2015
کیـا اوپتیمـا  ،2013تویوتا یاریس سـدان  ،2014مـزدا 3مدل ،1394
هیوندای االنترا  ،2014هیوندای سـوناتا  2012و تویوتا کمری 2010
از جملـه خودروهایـی هسـتند کـه میتـوان بـا قیمتـی در رده 200
تـا  400میلیـون تومـان ،آن هـا را خریـداری کـرد و افـزون بـر دوام
و طراحـی و امکانـات مناسـب ،از کیفیت سـاخت و سـواری مناسـب
آنهـا لـذت برد.

چشمهارا
بایدشست
چرا باید ایده ساخت
وانت  151سایپا را تحسین کرد؟
در اینسـتاگرام ،تلگـرام و کل فضـای وب ،هـزار و یک جور لقب
دارد .جـوک محافـل خانوادگـی و کاری اسـت و از بـس ارزان
اسـت ،حتـی خود مدیران سـایپا تولیدش را جـدی نمیگیرند.
وانـت پرایـد ظاهـر محقـری دارد ولـی واقعـا کارا و مقـرون بـه
صرفـه کار میکنـد .حتمـا اغراق اسـت ،ولی آبـروی خودروهای
ایـن کالس اسـت کـه قیمـت ارزان را بـا کارایی مناسـب تلفیق
کـرده و بـدون درد و زخـم ،روی دسـت وانـت تنـدر و رقیـب
مسـتقیمش اریسـمان بلند شـده است.
پرایـد  151کـه ایـن روزهـا در نـاوگان بسـیاری از شـرکتهای
خدماتـی و فروشـگاههای آنالیـن ،خـودروی اصلـی تحویـل
سـفارش اسـت ،بیدلیـل موفق نشـده پرفروشتریـن خودروی
ایـن رده باشـد .ایـن خـودرو بـا موتـور  60اسـبی و قیمتـی 44
میلیونـی ،ارزانتریـن بارکش شـهری کشـور اسـت.
ایـن محصـول ایرانیـزه که به طور میانگین سـاالنه تیـراژی بالغ
بـر  15هـزار دسـتگاه دارد ،حائـز ویژگیهایـی اسـت کـه رقبـا
هنـگام تولیـد محصـول بـه آن توجهـی نکردهانـد .این محصول
وطنـی کـه طـی پنـج سـال اخیـر حـدود 70هـزار دسـتگاه
فـروش داشـته ،چیزی شـبیه رنـو کانگو یا پژو ریفتـر در فرمت
خاورمیانـهای اسـت کـه ضمـن ابعـاد کوچـک و موتـور نحیف،
واقعـا سـاده و کممصرف کار میکند .چرخـی در فضای این رده
از بـازار خـودرو نشـان میدهـد اگـر در اروپـا خودرویی همچون
کانگـو موفـق شـده رهبـری بـازار را در دسـت گیـرد ،راز آن در
تولیـد بـا کمتریـن هزینـه و بیشـترین فایده بوده اسـت.
رنـو در مدل کانگو جهـت رفاه حال مصرفکنندگان محصوالت
بـاری و تجـاری کـه در شـهرها رفـت و آمـد دارنـد ،خودرویـی
خلـق کـرده کـه کوچک ،نرم ،کم مصـرف ،بادوام و ارزان اسـت.
محصـوالت ایـن کالس احتیاجـی بـه قدرت موتور بـاال ندارند و
خریداران هم در پی کورس گذاشـتن با کانگو نیسـتند .آن چه
بـه کار آن هـا میآیـد ،نگهـداری سـاده و دوام باالیـی اسـت که
حمـل و نقـل آن هـا را در طـول سـال به کمهزینه ترین سـطح
ممکـن برسـاند .اتفاقـی کـه از قضـا پرایـد آن را بـدون ایمنـی
ولـی بـا همـان سـطح حـدودی از گنجایـش و دوام و مصـرف
ارائـه میکند.
بـا ایـن که بسـیاری از منتقدان پرایـد  151معتقدند این خودرو
ارزش خریـد چندانـی نـدارد ،امـا دمپایـی سـایپا! ثابـت کـرده
حـرف منتقـدان چنـدان اعتبـاری نـدارد .نصـب انواعـی از اتاق
هـای کوچـک و بـزرگ بـاری در انـواع یخچـال یـا محل حمل
بـار از پرایـد  151یـک میکرو ون کوچک شـهری سـاخته که با
کمتریـن هزینـه و اسـتهالک ،بارهای کوچک و کـم حجم را در
سـطح شـهر به دسـت مصرفکنندگان میرسـاند.
در عیـن حـال پرایـد نه مثل اریسـان دچار شکسـتگی شاسـی
و تـا خـوردن اتـاق میشـود و نـه قیمتـی گزاف همچـون تندر
پیـکاپ دارد .ایـن خـودرو خـوراک کارهـای سـبک و بارهـای
کوچـک اسـت و راحـت هـم پـارک میشـود .ای کاش سـایپا
نسـل تـازه ایـن خـودرو را با حفـظ همین اصول ولـی ایمنتر و
کاراتـر بسـازد .آن وقـت ما هـم یک رنو کانگـوی ایرانی خواهیم
داشـت تا بـه جان سـختیش ببالیم!

خودروهای الکرتییک چقدر از انواع بزنیین هبرتند؟

هـر فنـاوری جدیـدی کـه بـه بـازار مـی آیـد ،پنجـره جدیـدی رو بـه جهان
میگشـاید و تسلا هـم قهرمـان صنعـت خودروهـای الکتریکـی اسـت که
توانسـته بـا موفقیـت ایـده اسـتفاده روزمـره از خودروهای برقـی را به جهان
بقبوالند .عرضه اتومبیل  35هزار دالری مدل 3از سـوی این شـرکت هم که
در بسـیاری از بازارهای جهان ،پیشـتازی میکند عامل رشـد روزافزون خرید
خودروهـای برقـی در سراسـر جهـان اسـت .بـا وجود سـطح بـاالی عملکرد
خودروهـای تسلا ،هنـوز هم برخی افـراد اعتقادی به توانایی خـودروی برقی
ندارند .در این راستا ،مطالعه مجله آنالین و آمریکایی نرد ولت ()nerdwallet
میتوانـد راهگشـا باشـد .چکیـده ایـن مقالـه کـه حاصـل تلاش محققـان
دانشـکده کسـب وکار موسسـه فناوری ماساچوسـت ( )MITو البته گروه تحقیقات البراتوار مهندسـی این دانشـگاه بوده،
ت منتشـر شـده کـه ترجمـه بخـش هایـی از آن را این جـا میخوانید:
توسـط وبسـایت نـرد ولـ 
خودروهـای تسلا سـه ویژگـی جالـب دارنـد کـه باعـث برتری آن هـا بر محصـوالت بنزینی میشـود .اول عـدم نیاز به
مراجعه به پمپ بنزین با توجه به وجود دسـتگاههای شـارژ خانگی ،دوم کاهش هزینه اسـتفاده از سـوخت های درون
سـوز در سـال کـه تـا 7500دالر کمتـر از انـواع دیزلـی و بنزینی مثل هوندا آکورد یا ب.ام.و  740اسـت و سـو م دوسـتی
بـا محیـط زیسـت اسـت کـه حـدود  40درصد کمتـر آالیندگی تولید میکنـد .اما آیا ایـن محصوالت ،بدی هـم دارند؟
خـب بایـد ایـن مزایا و معایب را فارغ از محصوالت پیشـرفته تسلا بررسـی کنیم:
نخسـتین مـورد ایـن اسـت کـه برخلاف تسلا کـه بـا کمک فنـاوری خـاص خود ،سـریع شـارژ میشـود ،بسـیاری از
محصـوالت برقـی چنیـن ویژگـی ندارنـد و سـریعتر از آن چـه تصـور کنیـد بـا مشـکل مـرگ باتـری روبهرو میشـوند.
مـورد دیگـری کـه بایـد دربـاره خودروهای برقی شـفاف بیان شـود ،نوع رانندگی شـما و تاثیر آن روی میـزان برد باتری
اسـت .چیـزی کـه میتوانـد نگرانـی دربـاره نرسـیدن بـه مقصـد را دوچنـدان کنـد و این یـک نقطه ضعف بـزرگ برای
همـه محصـوالت برقـی اسـت .در عیـن حال ،سـومین مورد این کـه انواع برقی تسلا و جگوار راحتتریـن ،مجللترین،
جادارتریـن و ایمنتریـن خودروهایـی هسـتند که تا امروز سـاخته شـده و دسـت کمی از رقبای بنزینـی ندارند .طراحی
و سـواری جگـوار آی-پیـس بـه حـدی خوب اسـت کـه این خودرو امسـال دهها جایـزه بینالمللی از جمله جایزه سـال
خـودروی جهـان و جایـزه خـودروی سـال اروپا را دریافـت کرد .این نکات را مطالعه کردید؛ بیایید تعصب را کنار بگذاریم.
خودروهـای برقـی خیلـی بهتـر از محصوالت بنزینی عمـل میکنند .فقط صـدا و دود ندارند!

نام و مدل خودرو

قیمت

پژو  207اتومات مدل 1398

 163میلیون تومان

رنو ساندرو اتومات مدل 1398

 172میلیون تومان

هیوندای آی 20مدل 2012

 178میلیون تومان

برلیانس  H320فول اتومات مدل 1398

 168میلیون تومان

امویام  315مدل 1398

 120میلیون تومان

جیلی  RV7هاچبک مدل 2014

 140میلیون تومان

هاچبکهای وارداتی و مونتاژی  100تا  200میلیون تومان

