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مقصورة استثنائية

شكلت قفزة نوعية في خطوط إنتاج ميتسوبيشي موتورز

مفهوم جديد لسيارات الكروس أوفر أوتالندر 2015.. 

»بوبيان« 
و»فؤاد الغامن ـ أودي« 

يطلقان عرضاً جديداً

أعلن بنك بوبيان عـن تعاونه مع 
شـركة فؤاد الغامن وأوالده »املوزع 
العـام واحلصـري لسـيارات اودي 
بالكويت« إلطالق عرض جديد لعمالء 
البنك وغيرهم على سـيارات اودي 

اجلديدة واملستعملة.
ويأتي هذا العـرض ليؤكد حرص 
البنك املسـتمر على تقدمي عروض 
مميزة لعمالئه مع شركاء استراتيجيني 
متنوعني مـن أجل خدمـة مختلف 

الشرائح من عمالئه.
ويشـتمل العرض على خصومات 
حصرية على جميع أنواع سيارات اودي 
اجلديدة باإلضافـة إلى مجموعة من 
املزايا االخرى ومـن بينها احلصول 
على صيانة مجانية ملدة 5 سنوات أو 
75.000 كم أيهما أسبق وكفالة ملدة 
3 سنوات بدون حتديد املسافة وخدمة 
املساعدة على الطريق على مدار 24 

ساعة وتسجيل مجاني باملرور.
وأكـد بنـك بوبيـان فـي البيان 
الصحافي أن الفترة املقبلة ستشهد 
طـرح املزيد من العـروض املميزة 
اخلاصـة بتمويل السـيارات لعمالء 
البنك انطالقا من أهمية هذا القطاع 
حيث أصبحت السيارة من ضروريات 

احلياة اليومية. 
يذكـر أن موظفـي بنـك بوبيان 
متواجدون على مدار الساعة في أكبر 
وكاالت وشركات السيارات احمللية 
لتقدمي اخلدمات والنصائح املطلوبة 
للعمالء التي تتعلق بتمويل السيارات 
مع شرح أبرز مزايا التمويل التي يقدمها 

البنك.

أعلنت مجموعة املال الوكيل احلصري لسيارات 
ميتسوبيشي في الكويت، عن وصول جنم جديد 
يس����طع في سماء س����يارات »الكروس أوفر« وهو 
ميتسوبيشي اوتالندر 2015 الذي يقدم املتعة الراسخة 
للس����يارات الرياضية املتع����ددة االغراض ويوفر 
االعتمادية الصلبة والتعامل الرشيق مع الطرقات 
املمهدة وغير املمهدة وأداء سيارات الدفع الرباعي 
املميز.  وفي هذا الصدد، أعلنت املجموعة عن حتقيق 
ميتسوبيشي أوتالندر ارتفاعا في مبيعات التجزئة 
بنس����بة 120% في االشهر التسعة األولى من العام 

احلالي مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي.
ميتسوبيش����ي اوتالندر 2015 التي ش����كلت 
قفزة نوعية في خطوط انتاج ميتسوبيش����ي 

موتورز، وضعت مفهوما جديدا للمعنى 
احلقيقي لس����يارات الكروس أوفر، 

بدءا من التصميم اجلديد الواضح 
املتجل����ي مبصابيح الصدام 

األمامي الالفتة مع هيكل 
السيارة، وشبكة الهواء 

األمامي����ة الب����ارزة 
ومصابيح الضباب 
اجلديدة، باإلضافة 
إلى اجلسم اخلارجي 

الذي ينساب بسالسة من األمام الى اخللف، حيث أعيد 
تصميم خلفية السيارة أيضا لتبدو أكثر أناقة مع 
تزويدها بجناح خلفي أنيق، وصوال الى االستجابة 
القوية، حيث ستستمتع باالعتمادية الصلبة والتعامل 

الرشيق مع الطرقات وأداء الدفع الرباعي القوي.

أداء قوي

تتوافر أوتالندر بط����رازي GLX، GLS، وكالهما 
بالدفع الرباعي، م����ع امكانية اختيار محرك ذي 6 
اسطوانات بسعة 3.0 ليترات بقوة 230 حصانا أو 
محركا بسعة 2.4 ليتر وبقوة 167 حصانا املتميزين 
بكفاءة كبيرة في استهالك الوقود.  ومت جتهيز اوتالندر 

بالعديد من اخلصائص املميزة له والتي ال تتوافر 
في الكثير من الطرز ف����ي فئته، من بينها امكانية 
فتح وغلق الباب اخللفي بسهولة، كما ميكن لنظام 
التكييف الفعال اختيار درجتي حرارة مختلفتني 
جلهتي الس����ائق والراكب األمامي. كذلك مت تزويد 
السيارة بنظام التشغيل عن بعد من دون مفتاح. 
ومن اخلصائص التكنولوجية احلديثة واملطورة التي 
متيز طراز اوتالندر هي: تكنولوجيا تخفيف حدة 
التصادم األمامي، وأنظمة التحذير عند مغادرة احلارة 
املرورية، ونظام تثبيت الس����رعة التكيفي، ونظام 
مساعدة االنطالق على املرتفعات الذي يساعد على 
انطالق السيارة على مرتفع شديد امليالن، كما يعمل 
على منع السيارة من الرجوع 
إلى اخللف عند حترير 
الفرامل، وذلك 

ع����ن 

طريق احملافظة على قوة الفرملة حلوالي ثانيتني 
أي حتى يقوم السائق بالضغط على دواسة البنزين 

واالنطالق بالسيارة.

جودة وراحة مترفة

املقصورة الداخلية ألوتالندر استثنائية بكل ما 
حتمل الكلمة من معنى، حيث تتسم مبرونة كبيرة، 
اذ ميكن ترتيب مقاعد الصفني الثاني والثالث بسهولة 
لتناسب عدد الركاب وحجم األمتعة كما باإلمكان طي 
جميع ظهور املقاعد للحصول على مساحات مسطحة 
وواسعة للتحميل األمتعة.  وتستقبلك املقصورة 
الداخلية مبقاعد فاخرة التي ميكن لها ان تستضيف 
حتى س����بعة ركاب، ويبرز االهتم����ام الكبير بأدق 
التفاصيل في املقصورة الداخلية، عبر اعتماد مكونات 
عالية اجلودة تتمثل في الكساء اجللدي للمقاعد أو 
الكساء القماشي الفاخر، وملسات أملنيوم وخشب ذات 
جودة عالية تزين املقصورة والكونسول الوسطي، 
كما متكن مهندسو ميتسوبيشي من تعزيز العزل 
الصوتي والتخلص من األصوات 
غير املرغوب 
فيها 

التي تتسلل الى داخل املقصورة.

أنظمة الترفيه

أما بالنسبة للتقنيات والتجهيزات التي تضمها 
اوتالندر فهي كثيرة، نذكر منها كاميرا الرؤية اخللفية 
اخللفية، وشاش����ة الصوت التي تتيح لك التحكم 
بنظام الصوت بسهولة على الشاشة اللمسية قياس 
6.1 بوصات والتي تقوم أيضا بعرض صور الكاميرا 
اخللفية، ومنفذ USB، ومشغل األقراص CD ذا اجلودة 
العالية املوجود على الصندوق احلاوي السفلي ليسهل 
عملية التوصيل بأجهزة IPOD أو مشغالت الصوت 

األخرى لشحنها أو لالستمتاع باملوسيقى.
وزودت اوتالندر بنظام صوت متطور ومتقدم 
جدا يجعلك تتمتع بجودة صوت مذهلة من خالل 
نظام صوتي جديد مت تطويره بالتعاون مع شركة 
Rockford، يتصل بتسع سماعات ومكبر صوت عالي 

القدرة ذي 8 قنوات 710 واط. 
وملزيد من املتعة في القيادة، مت جتهيز اوتالندر 
مبقابض حتويل التروس الرياضية التي تسمح لك 
بتحويل التروس الكترونيا بسالسة دون احلاجة 

لرفع اليد عن عجلة القيادة.


