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شتيفان ميكا

جانب من مفاجآت »البابطني« خالل شهر رمضان»نيسان ألتيما« حتصد جائزة أفضل تصنيف للجودة

»البابطين« توفر لعمالئها فرصة
الحصول على سيارة دون فوائد

كشفت شركة عبد احملسن عبدالعزيز البابطني، 
الوكيل احلصري لسيارات نيسان اليابانية في الكويت، 
عن احدث مفاجآت شهر رمضان الكرمي لعام 2009 
التي تقدمها حملبي سيارات نيسان ذات الدفع الرباعي 
والسيدان، ويشتمل العرض على منح مشتري نيسان 
»التيما v6« و»تيدا« و»صني«، فرصة للحصول عليها 
بأقساط شهرية وبدون فوائد ملدة تصل الى 5 سنوات. 
وفيما يتعلق بالعرض، فان معارضها ستتيح، جلميع 
عمالء بنك الكويت الوطني، ملشتري سيارات نيسان 
»التيم����ا \v6« و»تيدا« و»صني« الفرصة للحصول 
على السيارة من خالل أقساط شهرية ودون فوائد 
خالل 3 الى 5 س����نوات. إن اول 50 مشتريا لسيارة 
نيسان صني 2009 سيحصلون على فرصة للتقسيط 
ملدة 5 س����نوات ودون فائدة، كما سيتمكن أول 40 
مشتريا لسيارة تيدا 2009 من تقسيط السيارة خالل 

4 سنوات بدون فوائد. 
 ،2009 »L 3.5 - v6 وعن سيارة نيسان »التيما
فإن أول 30 مش����تريا لها سيتمكنون من االستفادة 
بفرصة تقسيط قيمة السيارة على مدار 3 سنوات 

وبفائدة 0%، كما سيحصلون على جهاز بالك بيري 
هدية مجانية مع الس����يارة.  كم����ا تقدم »البابطني« 
ملشتري سيارات نيسان ذات الدفع الرباعي، تسهيالت 
اخرى عند الش����راء. حيث يشمل العرض على قيام 
الشركة بدفع أول 4 اقساط تستحق عند شراء سيارات 
»اكس تيرا« و»ارمادا« 2009، وبدفع أول 5 أقساط 

عند شراء سيارة »نافارا« 2009.
وذكرت الشركة أنه خالل فترة العرض املمتدة ملدة 
شهر في معارض نيسان مبنطقتي الري واألحمدي، 
ستتحمل الشركة بدال عن الراغبني في شراء كل من 
»اكس تيرا« و»ارمادا« 2009، قيمة األقساط األربع 
األولى التي س����يتم تقس����يطها وذلك بالتعاون مع 

بنك بوبيان. 
وانه لدى شراء سيارة نيسان »نافارا« فسوف 
تغطي الشركة األقساط اخلمسة املستحقة، باإلضافة 
الى ذلك ستقوم الش����ركة مبنح مشتريها ألف لتر 
من الوقود مجانا، وكذلك ستوفر خدمة تبديل زيت 
احملرك والفلتر باملجان، كما ستقوم بتامني السيارة 

ضد الغير وتتحمل رسوم تسجيل السيارة.

على سيارات نيسان »التيما V6« و»تيدا« و»صني«

»فولكس واجن« الشرق األوسط تعين شتيفان ميكا مديرًا إداريًا
دبي: أعلنت فولكس واجن الش���رق 
األوسط عن تعيني شتيفان ميكا مديرا 
إداريا جديدا في منطقة الشرق األوسط 

بقرار يسري فورا.
وميتل���ك ميكا خبرة تزي���د على 15 
عاما في مجال صناعة السيارات، قضى 
منها 5 أعوام مع شركة فولكس واجن. 
وسيتولى في منصبه اجلديد مسؤولية 
رفع مستوى العمل واملبيعات نحو األمام 

في املنطقة.
وقد التحق مي���كا بفريق العمل لدى 
فولكس واجن في هانوڤر في أملانيا سنة 
املركبات  إق�����ليمي لقسم  2005 كمدير 
الت�����جارية ف���ي فولكس واج�����ن في 
أوروبا الغربية والشرق األوسط، ومن 
ث��������م أصبح مدي���را إقليميا ملجموعة 
فولكس واجن في أملانيا الغربية س���نة 

.2007
وتعليق���ا على تعيين���ه في منصبه 

اجلديد، قال شتيفان ميكا، املدير اإلداري 
لفولكس واجن الش���رق األوسط: »تعد 
فولكس واجن من أكثر ماركات السيارات 
ابتكارا في العالم ذات حجم مبيعات عال، 
وهي تقدم أعلى مس���تويات اجلودة في 

الفئات التي تضم مركباتها. 
الوقت  التي يشهدها  التحديات  ومع 
احلاضر، أنا أتطلع لزيادة حصة فولكس 
واجن في السوق واالستمرار في إطالق 
ط���رز وتقني���ات جديدة وممي���زة إلى 

املنطقة«.
وقب���ل انضمامه لفولك���س واجن، 
عمل ميكا مع إحدى الش���ركات األخرى 
لصناعة السيارات في أملان�����يا، وفرنسا، 
وسويسرا كم�����دير عام للخدمات ورئيس 
للتسويق االستراتيجي والتدريب. ويحمل 
ميكا ش��هادة البكالوريوس واملاجستير 
في إدارة األعمال، وه���و متزوج ولديه 

3 أوالد.

»نيسان ألتيما 2009« تحصد جائزة أفضل تصنيف للجودة
حصلت س���يارة نيس���ان اجلديدة »التيما 2009« جائزة افضل تصنيف 
للجودة بني فئة الس���يارات متوسطة احلجم من قبل املؤسسة العاملية جي 
دي باور، وذلك يأتي تأكيدا على تفوقها بني س���يارات فئتها من حيث االداء 

والتصميم، وبعد ان اثبتت ريادتها في اسواق اخلليج والشرق االوسط.
وحصلت »التيما 2009« عل���ى جائزة اجلودة عقب عدد من االختبارات 
والفحوصات التي خضعت لها الس���يارة، والتي اظهرت ان التيما 2009 اقل 
س���يارة تعرضا للمشكالت في استقصاء شمل 100 سيارة من فئة املركبات 

متوسطة احلجم.
وكانت مؤسسة جي دي باور وش���ركاؤها قد قاموا هذا العام باستفتاء 
للجودة املبدئية )IQS(، مت اس���تياق نتائجه من آراء اكثر من 80 الف مالك 
سيارة جديدة، شملت 245 موديال جديدا، وذلك بعد جتربة لالداء ال تقل عن 90 

يوما من امتالكها، وعليه مت التوصل الى تصنيف السيارة التيما 2009.
كما اس���تعانت مؤسس���ة التصنيف العاملية جي دي باور في اختيارها 
للسيارة نيسان التيما 2009 اجلديدة كليا للحصول على جائزتها السنوية 
للج���ودة، بالتصنيف احلكومي الصارد من ادارة س���المة املرور في الطرق 

السريعة )NHTSA( والذي اثنى على اداء السيارة التيما 2009.
وقال مدير قس���م سيارات السيدان في نيسان الشرق األوسط هيروتاكا 
ميما: »جمعت نيس���ان عناصر التصميم األخ���اذ واألداء املثير والتقنيات 
االبداعية في سيارة سيدان رائدة في فئتها هي نيسان ألتيما، وبعد جناحها 
الكبير في املنطقة واكتسابها ش���عبية واسعة بني مختلف الفئات العمرية 
واالجتماعية، نتوقع لس���يارة نيسان ألتيما ش���عبية أكبر بفضل اجلهود 

املتواصلة لتمييزها ومتييز سائقيها«.

يمتلك خبرة تزيد على 15 عاماً في مجال صناعة السيارات

بين فئة السيارات متوسطة الحجم من قبل المؤسسة العالمية جي دي باور


