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کرینگے کیا بک گاڑیاں پر ریٹ مہنگے اسمبلرز وہیکلز موٹر پاکستان سے ٓاج  

 نئی بکنگ کی گاڑیوں سے اپریل یکم نے اسمبلروں کار کے پاکستان ہی ہوتے مہنگا ڈالر) خالد حنیف( ٓاباد اسالم

 پالنٹس اسمبلنگ دو۔ ہیں شامل بھی پالنٹس اسمبلنگ کار تینوں کی جاپان میں ان۔ ہے کیا فیصلہ کا کرنے پر قیمتوں

 والی بکنے زیادہ سے سب میں پاکستان۔ ہے کیا اضافہ کا تک روپے ہزار80 میں قیمت کی گاڑیوں رات راتوں نے

 ایکس وی۔ ہیں یہ وہ ہیں کی نافذ سے ٓاج قیمتیں نئی جو کی ماڈلز14 کے کاروں اپنی نے کمپنی جاپانی کی کاروں

 ‘ہزار44 الکھ13 ایل ایکس وی ٓار ‘ہزار64 الکھ12 ٓار ایکس وی ٓار ‘ہزار80 الکھ8 ٓار ایکس وی ‘ہزار99 الکھ7

 الکھ7 ٓار ‘ہزار40 الکھ8 وی سی ‘ہزار74 الکھ8 بی ‘ہزار51 الکھ15 ایل ایکس وی ‘ہزار40 الکھ14 ٓار ایکس وی

 الکھ40 ٹی اے ایکس ایل جی ‘الکھ23 ٹی اے سی ‘ہزار60 الکھ21 ٹی ایم سی ‘ہزار40 الکھ31 وی پی اے ‘ہزار96

 میں قیمتوں کی ماڈلوں12 اپنے نے کمپنی جاپانی دوسری جبکہ۔ ہزار93 الکھ24 ٹی ایم ایکس ڈی ایل جے ‘ہزار90

 الکھ31 ٹی وی سی ٓائی ٹی وی۔ ہے یہ وہ ہے کیا فیصلہ کا کرنے شروع بکنگ پر ریٹ جس سے ٓاج کے کر اضافہ

ٹی وی ‘ہزار34  

 ٹی اے ‘ہزار14 الکھ19 ٹی ایم ‘ہزار94 الکھ19 ٹی اے ‘ہزار54 الکھ18 ٹی ایم ‘ہزار99 الکھ32 ٹی وی سی ٓار ایس

 الکھ23 ٹی وی سی ‘ہزار34 الکھ22 ٹی ایم ‘ہزار4 الکھ22 ٹی اے اے ‘ہزار64 الکھ20 ٹی ایم اے ‘ہزار54 الکھ20

 جو بھگ لگ کے روپے ایک قبل روز دو میں قیمت کی ڈالر میں پاکستان۔ ہزار84 الکھ24 ٹی وی سی ایس ‘ہزار84

 ڈی کے سی نے کمپنیوں ان حاالنکہ ‘ہے دیا ڈال پر صارفین نے کمپنیوں پر طور فوری بوجھ کا اس ہے ہوا اضافہ

کٹس ڈائون ناک سیمی اور (Complete Knock Down) کٹس  (Semi Knock Down Kits) کی مہینوں 

۔ہیں ہوتی رکھی کر منگوا سے پہلے کی ضرورت  


