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أعلى تثمني
وكفالة مدى 

احلياة حسب رغبة 
العميل

أسعار استثنائية 
تقدم مع العديد 

من املزايا 
األخرى

 حلة جديدة مبناسبة عيدها الـ 40 مع أحدث مواصفات التصميم واحملركات واالبتكارات التقنية

BMW الفئة الثالثة األفضل مبيعاً في التاريخ

حتتفل سيارة BMW الفئة 
الثالث���ة هذا الش���هر مبرور 
40 عاما على منح س���ائقيها 
متعة القي���ادة املطلقة، وهي 
التي كانت أول من أطلق فئة 
السيدان الرياضية العصرية، 
وتعد الطراز األجنح في العالم 
في هذه الفئة الراقية. وبهذه 
املناس���بة خضع هذا الطراز 
لتعدي���ات عل���ى مس���توى 
التصميم واملواصفات التقنية، 
الرياضي،  لتعزيز مظهره���ا 

وفعاليتها، وتقنياتها.
وم���ن املتوق���ع أن تطرح 
النس���خة األحدث م���ن هذه 
الس���يارة الناجح���ة، الت���ي 
العالم  بلغت مبيعاتها حول 
14 ملي���ون س���يارة فبات���ت 
الطراز األفض���ل مبيعا لدى 
BMW، في ص���االت العرض 
في أنحاء الش���رق األوس���ط 
في شهر سبتمبر املقبل. وال 
شك في أنها سترفع املعايير 
الديناميكي  املعهودة للتميز 
على الطريق من خال طرح 

محركات بثاث أو أربع أو ست 
أسطوانات، فضا عن مجموعة 
من مواصفات التصميم التي 
الناجحة.  س���تعزز مكانتها 
وباإلم���كان أيضا إبراز املزايا 
الرياضية لسيارة BMW الفئة 
الثالثة اجلديدة بفضل طرح 
ثاث حزمات مختلفة، وهي 
 ،M Sportو ،Luxuryو ،Sport
التي تؤمن مجموعة خيارات 
متنوعة للفرش والتطعيمات 

الداخلية.

تصميم رياضي وجذاب 

حتولت سيارة BMW الفئة 
الثالثة إلى رمز على مر أربعني 
عاما من الزمن وستة أجيال 
من الس���يارات. أم���ا الطراز 
األح���دث فيتحل���ى بتصميم 
الطرازات  أكثر م���ن  رياضي 
السابقة مع تعديات خارجية 
وفي املقصورة. فباتت اجلهة 
األمامية اجلديدة تضم شبكا 
جديدا وفتحات هواء جديدة 
تبرز عرض السيارة، ومتنحها 

كذل���ك، باتت الفئ���ة الثالثة 
اجلديدة تعرض بألوان طاء 
جديدة وعجات مصنوعة من 

السبائك اخلفيفة.
أما ف���ي املقص���ورة، فقد 
الش���ركة ملسات من  أضافت 
الك���روم إل���ى أدوات التحكم 
وفتح���ات اله���واء ولوح���ة 
العدادات املركزية، إلى جانب 
قاعدة مركزية جديدة تشمل 
غطاء منزلقا حلامات األكواب 

والتخزين اإلضافي.

المحركات

تعرض سيارة BMW الفئة 
الثالثة اجلديدة بأربعة قياسات 
 ،BMW 318i للمح����ركات هي
 ،BMW 330iو ،BMW 320iو
وBMW 340i، وتعم���ل كلها 
بتكنولوجيا التوربو الثنائي
TwinPower Turbo، مع العلم 
أن احملرك ثاثي األسطوانات 
الذي يعمل على الوقود بسعة 
1.5 ليتر في س���يارة 318i هو 
إضافة جدي���دة إلى مجموعة 

ضغط على دواسة الوقود أو 
تخفيف السرعة، مما يقلل من 
استهاك الطاقة بنسبة تصل 
إلى 3%، إل���ى جانب خاصية 
التلقائية،  الوقوف/االنطاق 
مما يساعد سيارة BMW الفئة 
الثالثة اجلديدة على احلد من 

إصدار االنبعاثات.

التواصل المستمر

 BMW س���يارة  جته���ز 
 BMW الفئ���ة الثالث���ة بنظام
ConnectedDrive، وهو عبارة 
عن مجموعة شاملة من خدمات 
التي تصله  السائق  مساعدة 
بالعالم اخلارجي. وبذلك تصبح 
املهام أسهل وأسرع وأكثر أمانة، 
مما يضمن جتربة قيادة مريحة 
أكث���ر. ومن أب���رز مواصفات 
هذا النظام شاشة BMW على 
الزج���اج األمام���ي باأللوان، 
وتعرض الشاشة كل املعلومات 
ذات الصلة مباشرة أمام ناظري 
 Parking السائق. ويتوافر نظام
Assistance كتجهيز اختياري 

الطريق.  حضورا أقوى على 
وكذلك تب���رز اجلهة اخللفية 
مع املصابيح اخللفية اجلديدة 
بتقنية LED على شكل L عرض 
السيارة ومظهرها الرياضي. 
أما املصابيح األمامية اجلديدة 
مع املصابيح النهارية بتقنية 
LED على جانبي الس���يارة، 
الس���يارة  لترس���خ طاب���ع 
الرياض���ي وتتناغ���م بروعة 
مع املصابيح األمامية وشبك 
BMW الش���هير. ومن املمكن 
أيضا اختيار مصابيح أمامية 
بتقنيةLED الكاملة، مع إشارات 
LED تشبه حاجب العني فوق 
املصابي���ح األمامية. وتضم 
الس���يارة أيضا ميزة »النور 
 Selective Beam »االنتقائ���ي
 ،BMW كتجهيز اختياري من
وتؤّمن هذه اخلاصية رؤية 
ممتازة في الظام )حتى أكثر 
م���ن 400 متر( من دون إبهار 
إذ ترصد  السائقني اآلخرين، 
هؤالء وتستثنيهم واحدا واحدا 
من مدى انتشار الضوء العالي. 

ط���رازات BMW الفئة الثالثة 
وإلى هذه الفئة من السيارات 
عموما، بينما احملرك رباعي 
األسطوانات الذي يعمل على 
الوقود بسعة 2 ليتر في سيارة 
320i يظهر للمرة األولى في 
 BMW هذه الفئة مع س���يارة
320i. وألول م���رة في العالم 
يطرح مح���رك 330i رب��اعي 
األسطوانات سعته 2 ليتر ليحل 
328i. وتعرض  مكان احملرك 
 340i أيض���ا مح���رك BMW
س����داسي األسطوانات بسع���ة 
 .335i 3 ليترات، مستبدال محرك
وتنضوي مح���ركات الوقود 
ثاثية ورباعية وسداس���ية 
األسطوانات ضمن مجموعة 
محركات EfficientDynamics من 
BMW، فتضمن األداء األقصى 
يقابله استهاك متدن للوقود. 
وتضم هذه املجموعة عددا من 
اخلاصيات مثل نظام »إعادة 
الذي  املكابح«  توليد طاق���ة 
البطارية فقط عند  يش���حن 
استخدام املكابح أو السير بدون 

الس���ائق على ركن  ملساعدة 
الس���يارة مع خاصية القيادة 
التلقائية عند ركن الس���يارة 

مبوازاة الطريق.
وعاوة عل���ى ذلك، تضم 
الثالثة  الفئة   BMW س���يارة
األخيرة اجلي���ل األحدث من 
نظام املاحة Professional، مع 
خاصية جهاز التحكم اللمسي 
iDrive Touch Controller التي 
اخلرائط والرسوم بأبعاد ثاثة 
ضمن مفهوم مبتكر للشاشة. 
وفضا عل���ى وظائف املاحة 
واالتصال والوسائط املتعددة، 
النظام أيضا احتسابا  يعطي 
سريعا للطرقات وحتديثات 
مجاني���ة للخرائط ملدة ثاث 
سنوات. وترقب املستشعرات 
أيضا العجات وزاوية توجه 
السيارة، وتعمل على حتديد 
موقع السيارة في كل األوقات، 
وبالتالي باإلمكان االعتماد على 
النظام ملعرفة االجتاه حتى إذا 
كانت إشارة نظام حتديد املواقع 

العاملي GPS ضعيفة.

اجليل السادس اتى بتصميم رياضي اكثر من الطرازات السابقةاجليل اخلامس من الفئة الثالثة

»البابطني« تطلق عروضًا فريدة على مجموعة
 من طرازات إنفينيتي الفاخرة

»شمال اخلليج«: هيونداي تقدم خصومات
لغاية 1000 دينار على أحدث طرازات 2015

أطلقت شركة عبداحملسن 
الوكيل  البابطني،  عبدالعزيز 
احلصري واملعتمد لسيارات 
إنفينيتي في الكويت، عروضها 
اجلديدة عل����ى مجموعة من 
الفاخرة  إنفينيت����ي  طرازات 
املتوافرة في معارضها وذلك 

ملدة محدودة فقط.
 QX80 يشمل العرض سيارة
للدفع الرباعي ذات املواصفات 
التي ال  املذهل����ة والفخام����ة 
تضاهى، باإلضافة إلى إنفينيتي 
QX70 بتصميمه����ا اجل����ريء 
 QX60 ،وإمكاناته����ا الفائق����ة
األنيقة متعددة االستخدامات، 
QX50 الفري����دة في تصميمها 

وذات السمعة الطيبة.
ومن خال ه����ذا العرض، 
متنح ش����ركة عبداحملس����ن 
البابطني عماءها  عبدالعزيز 
فرصة قّيمة المتاك س����يارة 
الدفع الرباعي QX80 الفاخرة 
بس����عر يبدأ من 24.100 د.ك 
باإلضافة إل����ى تأمني مجاني 
ش����امل ملدة عام، 5 س����نوات 
صيان����ة مجانية )أو 50.000 
كلم(، 5 س����نوات كفالة غير 
محددة املسافة، تأمينا مجانيا 
ضد الغير، وتسجيا مجانيا 

لدى إدارة املرور.
 QX80 إنفينيت����ي وتأتي 
الفاخ����رة مبواصف����ات متنح 
الس����ائق مزي����دا م����ن القوة 
والكفاءة كما صممت لترتقي 
بحياة مالكها على املستويات 
 V8 كاف����ة، وبفض����ل محركها
املذهل  )ثماني اس����طوانات( 
سعة 5.6 ليترات وقوة 400 
حصان ونظام الدفع الرباعي 
لألوضاع كل والنظام املبتكر 
الس����لس، يحظى  لانعطاف 
الس����ائق مبتعة فري����دة في 
مغامراته عل����ى اختافها في 
ظل أجواء آمنة، أما املقصورة 
الفاخرة فتأتي مكسوة باجللد 
الوثير، وتطعيمات من اخلشب 
األنيق، إل����ى جانب التقنيات 
املتطورة التي تستبق تنفيذ 

رغبات السائق.
ويشمل العرض إنفينيتي 
QX70 بسعر يبدأ من 13.999 
د.ك. تعتبر هذه السيارة ابتكارا 

في إطار العروض واحلمات 
التسويقية الراقية التي تليق 
بعمائه����ا األوفي����اء ومحبي 
سيارات هيونداي ذات االعتمادية 
الطويلة، أطلقت »شمال اخلليج 
التجاري����ة« الوكي����ل الوحيد 
لس����يارات هيونداي العاملية 
في الكوي����ت، عرضا حصريا 
جديدا بدعم خاص من املصنع 
يشمل أحدث طرازات سيارات 

العام 2015.
يأتي هذا العرض املميز الذي 
يستمر من 5 أبريل وحتى 31 
مايو، ليؤكد مجددا على ثقة 
هيونداي العميقة مبس����توى 
اجل����ودة واملتانة التي تتمتع 
بها منتجاتها وبعد أن أثبتت 
»ش����مال اخللي����ج« مكانتها 
كإحدى الشركات األكثر منوا 
في السوق الكويتي، وواحدة 
من الوكاء األبرز لهيونداي في 
منطقة الش����رق األوسط، هذا 
إلى جانب املزايا اخلاصة التي 
متنحها هيونداي لعمائها عند 
كل شراء انطاقا من اهتمامها 

فريدا يجمع بني األناقة واألداء 
الرفيع، باإلضافة إلى الفخامة 
التي تتجل����ى في كل منحنى 
من منحياتها، على ان ميتزج 
كل ذلك بساسة مع التقنيات 
الرائدة لتجعل كل من يجلس 
خلف مقودها مستمتعا بروعة 
القيادة، وزودت QX70 مبحرك 
V6 سداسي األسطوانات سعة 
3.7 ليت����رات يولد قوة تبلغ 
329 حصانا وعزم دوران يبلغ 
360 نيوتن/متر جرى تعزيزه 
املتغاير برفع  التحكم  بنظام 

.VVEL الصمامات
الع����رض أيضا  ويتي����ح 
فرصة امتاك QX60 متعددة 
االستخدامات بسعر يبدأ من 
12.999 د.ك. صممت إنفينيتي 
QX60 لتك����ون حتف����ة فنية 
باملقاييس كافة، فمقصورتها 
الفاخرة املجهزة بسبعة مقاعد 
بابت����كارات تعتبر  واملزودة 
األولى م����ن نوعها في العالم 
مع تقنيات سامة متطورة، 
فضا عن مزاي����ا أخرى مثل 
مقاعد الص����ف الثاني القابلة 

بإرضائه����م بأفض����ل الطرق، 
وتش����مل تأمني ض����د الغير 
وتسجيل املرور مجانا، أعلى 
تثمني لسيارة العميل إضافة 
إلى عروض صيانة تنافسية 
وكفالة مدى احلياة )حس����ب 

رغبة العميل(.
ويتضمن العرض سيارة 
أزيرا 2015 التي تتميز مبجسات 
خلفية، عجات أملنيوم مقاس 
17، إضاءة أمامية وخلفية بنظام 
LED، مثبت سرعة + بلوتوث، 
تكييف خلفي ووسائد هوائية. 
باإلضافة إلى سيارة سنتافي 
2015 التي متتاز بسبعة مقاعد، 
فتحة سقف بانورامية، إضاءة 
LED أمامية، عجات أملنيوم 
مبقاس 18، سنس����ر خلفي + 
ABS، مكابح مانعة لانزالق، 
مثبت سرعة + بلوتوث، مكيف 

خلفي، مصابيح للضباب.
مبناسبة إطاق هذا العرض، 
قال املتحدث عن قسم العاقات 
العامة بشركة شمال اخلليج 
التجارية: »تفخر هيونداي أن 

للطي واالنزالق والتي ترحب 
بجمي����ع الركاب بس����هولة ال 

تضاهى.
ولعشاق سيارات الكروس 
العرض  الفاخرة، يوفر  أوفر 
 QX50 فرصة امتاك إنفينيتي
بسعر يبدأ من 11.999 د.ك. ان 
اخلطوط اإلبداعية الدقيقة في 
QX50 واألداء املتألق، والتحكم 
الفائق لس����يارة الكوبيه مع 
كفاءة السيارة الرياضية تتناغم 
بساسة لتمنح السائق جتربة 

قيادة في غاية الروعة.
هذه األسعار االستثنائية 
تق����دم مع العديد م����ن املزايا 
األخرى الت����ي ميكن التعرف 
ل����دى زيارة  على تفاصيلها 
معارض البابطني خال فترة 

العرض.
وباملناسبة، تدعو شركة 
عبداحملسن عبدالعزيز البابطني 
عماءها للتوج����ه إلى صالة 
عرض سيارات إنفينيتي في 
منطقة الري للتعرف على مزيد 

من العروض املقدمة.
واجلدير ذكره ان ش����ركة 
عبداحملسن عبدالعزيز البابطني 
تسعى من خال استراتيجية 
عروضها اجلديدة إلى تعزيز 
مبيعاتها من سيارات إنفينيتي 
الفاخ����رة والتأكي����د على ان 
إنفينيتي هي السيارة صاحبة 
العامة الرائ����دة في الكويت 
ومنطقة الشرق األوسط من 
الفخام����ة والرفاهية  حي����ث 
واإلبداع والتي يسعى المتاكها 

.VIP �العماء من فئة ال
وحترص شركة عبداحملسن 
عبدالعزيز البابطني على مواكبة 
عروضها باخلدمات واحللول 
املميزة بأعلى مستويات اجلودة 
سواء في خدمات الصيانة أو 
متابعة العم����اء أو خدمة ما 
البيع، ومراكز اخلدمات  بعد 
الس����ريعة التي تفتح أبوابها 
أيام اجلمعة أيضا، باإلضافة 
إلى التزامها باملعايير العاملية، 
وتطبيقها في الكويت على أيدي 
خبراء وإخصائيني وتقنيني 
مت تأهيلهم خصيصا لتجويد 
اخلدم����ات واحلفاظ على ثقة 

العماء.

تعبر ع����ن اهتمامها بعمائها 
وتقديرها لوالئه����م وثقتهم 
الكبيرة بس����يارات هيونداي 
العاملي����ة اجل����ودة، من خال 
حرصه����ا عل����ى إرضائه����م 
بالعروض واألفكار املميزة التي 
تستقطب اهتمامهم وتناسب 

متطلباتهم بشكل دائم«. 
وبقدر متيزه����ا الدائم في 
خدم����ة وتوفير أرق����ى املزايا 
للعميل، تطرح »شمال اخلليج« 
بش����كل دوري باقة متجددة 
من العروض التجارية بهدف 
إرضاء العماء ومنحهم فرصة 
المتاك هيونداي بأسعار مميزة 
وسهلة، وأيضا بهدف املساهمة 
ف����ي تعزيز صورة وس����معة 
»هيونداي« كسيارة ناجحة 
وكعامة جتارية استطاعت في 
وقت قصير منافسة أقدم شركات 
السيارات وأكثرها عراقة، ووفاء 
لفلسفة »هيونداي« التي تضع 
حاجات العماء على رأس قائمة 
أولوياتها سواء قبل البيع أو 

بعده.

اجليل السادس 
من الفئة الثالثة 
خضع لتعديالت 

على مستوى 
التصميم 

واملواصفات 
التقنية


