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قالت شركة أودي إن أسواق 
الشرق األوسط تتربع على قمة 
عائدات اإلضافات احلصرية لكل 
س����يارة على مس����توى العالم، 
متقدم����ة بذلك على األس����واق 
الصينية بضعفني تقريبا، ومن 
ثم األسواق األملانية والبريطانية 

مبقدار 4 أضعاف تقريبا. 
وذك����رت الش����ركة في بيان 
صحافي أمس انه بناء على هذه 
األهمية املتميزة لسوق التصميم 
احلص����ري ف����ي املنطق����ة، فقد 
طورت أودي برنامج »التصميم 
احلص����ري« اإللكتروني العالي 
التقنية والوض����وح األول في 
العالم، والذي يهدف إلى توفير 

حلول تصميمية حصرية لسيارات أودي حسب الطلب.  
ويتمتع برنامج التصميم احلصري لسيارات أودي 
بتقنية عالية تفتح باب حرية االختيار والتصميم 
عل����ى مصراعيه أمام العمالء م����ع ابتكار اآلالف من 
األلوان جلسم السيارة اخلارجي، املقصورة الداخلية، 
املواد املستخدمة كاخلشب، اجللد، ألياف الكربون، 
األملنيوم، وحتى أدق التفاصيل كاختيار ألوان التطريز، 
األمر الذي يساهم في إيجاد حلول تصميمية ترضي 
متطلبات كل عميل حس����ب ش����خصيته وتطلعاته 
مهما وصلت من فرادة ومتايز. ميكن لبرنامج أودي 
االلكتروني للتصميم احلصري التعامل مع أي جزء 
من أجزاء الس����يارة تقريبا، إذ ميكن للعميل وضع 
ملس����اته اخلاصة على لون اجلسم اخلارجي مرورا 
باألبواب، حاشيات األبواب، لوحة القيادة واملقود، 
تصميم العجالت املعدنية، واملرايا اجلانبية. باإلضافة 
إلى الكثير من االختي����ارات األخرى.  وللمزيد من 
اخلصوصية، ميكن للعميل اختيار نوع النقوش التي 

يوسف السالحي وأشيش تاندون وفوميو توني وعهد العيسى في معرض بيتك للسيارات

إزاحة الستار عن مازدا CX7 اجلديدة كليا 

.. وشرح عن كيفية االستفادة من البرنامج للعمالء

مسؤول في »أودي« يستعرض برنامج العمل اإللكتروني

الشرق األوسط أول من تحصل على برنامج 
»أودي« اإللكتروني للتصميم الحصري

يفضلها، حتى إنه باإلمكان تزيني حواف املقصورة 
الداخلية بلمسات من األملاس، األمر الذي يعزز من 

حصرية السيارة وفرادتها.
 وفي هذا اإلطار قال مدير تسويق برنامج أودي 
اإللكتروني للتصميم احلصري في أودي الش����رق 
األوسط، أرمني ويبر »ميكن للعمالء جتربة البرنامج 
املبتكر للتصميم احلصري في صاالت عرض أودي 
على شاشات كبيرة بهدف توفير رؤية فائقة الوضوح، 
كما أن عملية التصميم احلصري عبر هذا البرنامج 
العالي التقنية غاية في املتعة والسهولة وكأنها لعبة 
إلكترونية رائعة«. وعوضا عن اس����تبدال السيارة 
بأكملها، فقد صممت سيارات أودي بتقنية عالية مع 
األخذ بعني االعتبار توفير حرية اختيار املواصفات 
واإلضافات اخلاصة التي يتطلع إليها العميل بأعلى 
مستويات الدقة واحلرفية اليدوية. جتدر اإلشارة 
إلى أن مصنع نيكارزولم في أملانيا ينتج يوميا 25 

سيارة تقريبا بإضافات حصرية.

»الشايع والصقر« تزيح الستار عن مازدا CX7 الجديدة

قام���ت الش���ركة الكويتية 
الستيراد الس���يارات )الشايع 
والصقر( بإزاحة الس���تار عن 
 CX7 السيارة اجلديدة كليا مازدا
موديل 2010 وذلك في معرض 
بيت التمويل الكويتي في منطقة 
الشويخ، وذلك بحضور كل من 
عهد العيس���ى ووائل اخلراز، 
ويوسف السالحي ولفيف من 
قيادات بيت التمويل الكويتي، 
وكذلك فوميو توني املدير العام 
الكويتية الستيراد  للش���ركة 
السيارات وأشيش تاندون نائب 
املدير العام للمبيعات، ومحمد 
عثمان مدير العالمة التجارية 

مازدا في الكويت.
م���ازدا CX7 اجلدي���دة كليا 
موديل عام 2010 حقا أنها سيارة 
مذهلة، يهدف التصميم الفريد 
لتلك الس���يارة املدهشة مازدا

CX7  ال���ى امل���زج بني مميزات 
القوية  الرياضي���ة  الس���يارة 
والشكل والتصميم االنسيابي 
األني���ق، وجدير بالذكر أنه قد 
مت بيع أكثر من 188 ألف سيارة 

من طرازCX7  في أكثر من 50 
دولة ح���ول العالم، أيضا لقد 
حصلت تلك السيارة على أكثر 
من 15 وساما وجائزة دولية من 
جمعيات وعشاق السيارات في 

اجلديدة كليا م���ازدا CX7 أنها 
حقا س���يارة فائقة الروعة في 
التصميم كسيارة دفع رباعي 
مزودة مبوتور تربو يحصل من 

خالله على قوة 244 حصانا.

جميع أنحاء العالم.
هذا وقد أوضح املدير العام 
الكويتية الستيراد  للش���ركة 
الس���يارات )الشايع والصقر( 
الس���يارة  فومي���و توني عن 

مازدا CX7 حقا لها حضور 
مميز على الطريق، فهي تعطي 
قائدها شعورا مميزا بالصالبة 
والثبات والقوة وفي نقس الوقت 
تتحرك بانسيابية ونعومة فائقة 

املثيل.
وقد صرح فوميو توني بأنه 
فخور بالتعاون املش���ترك مع 
بيت التمويل الكويتي وأوضح 
ان عمالء بيت التمويل الكويتي 
سيحصلون على طرق مميزة 
وجذابة في سداد األقساط عند 
شراء سيارة مازدا CX7 اجلديدة 

كليا.
ويعتب���ر بي���ت التموي���ل 
الكويتي من رواد نظام املصارف 
اإلسالمية في الكويت فلقد كان 
أول بنك إس���المي أنش���ئ في 
الكويت ويعد اليوم واحدا من 
أهم املؤسسات املالية اإلسالمية 
في العالم، فهو اليوم من أكبر 
املؤسسات الرائدة في السوق 
ليس فقط في النظم املصرفية 
اإلسالمية ولكن أيضا في القطاع 

املصرفي ككل.

في معرض بيت التمويل الكويتي


