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أصحاب سيارات كرايسلر وجيب 
ودودج  يحصلون على خدمة متخصصة

فنيو ومستشارو الخدمة في »الشايع والصقر«
يحصدون شهادة »محترفي مازدا« 

احتفلت الشركة الكويتية الستيراد 
السيارات )الشايع والصقر( الوكيل 
احلصري لسيارات مازدا في مراكز 
اخلدمــة التابعة لها في الشــــــويخ 
واألحمـــدي، بحصولها على شهــــادات 
معتـــمدة من شـــركة مازدا اليابان 
تــشـــهد بأن فنــيي ومستشـــاري 
الـــخدمة في الشركـــة هم »محـــترفو 

مـــازدا«.
ولقد شـــرح مدير مراكز اخلدمة 
للشركة الكويتية الستيراد السيارات 
غراهام ليتش أن الفنيني في الشركة 
يخضعون بانتظام للبرنامج التدريبي 
»محترفي مازدا« والذي قد مت تطويره 
من قبل شـــركة مازدا كوربوريشن 
اليابان، وذلك لتعزيز املهارات الفنية 
للفنيني لـــدى موزعي ووكالء مازدا 

على مستوى العالم.
 وقد أضاف أن مستشاري اخلدمة 
أيضا جزأ ال يتجزأ من ذلك البرنامج 
التدريبـــي، ويتضمن ذلك البرنامج 
التدريبي ساعات إضافية ملستشاري 
اخلدمة وذلك لتعزيز مهارات االتصال 
والتعامل مع العمالء وتقدمي املشورة 
الصحيحة ومعاجلة املواقف الصعبة 
وذلك لتحقيق التفاعل اإليجابي مع 

العمالء.
هذا وقد أكد املدير العام للشركة 
الكويتية الستيراد السيارات )الشايع 
أن الشركة  والصقر( فوميو توني 
دائما تقدم األفضل لعمالئها وذلك من 
املنتجات فائقة  خالل تقدمي أفضل 
اجلودة وما يليها من خدمات مميزة 
فيما بعد البيع، وذلك لكسب العمالء 
مدى احلياة، وهذا متاشيا مع فلسفة 
الشركة القائمة على أن العميل دائما 

هو رقم 1.
ليس هذا فحسب، بل ان الشركة 
تتأكد ودوما من أن الفنيني ومستشاري 
اخلدمة هم على أعلى مســـتوى من 
التدريب كال في مجال اختصاصه، 
وذلك لكي يحصل عمالؤنا في النهاية 

أداء ممكـــن ملركباتهم،  على أفضل 
وأضاف أن كايكو )الشركة الكويتية 
الستيراد السيارات( تقدم اآلن عرضا 
مذهال من التخفيضات على قطع غيار 
سيارات مازدا، وذلك في مراكز اخلدمة 
املعتمدة لدى الشـــركة في الشويخ 

التخفيضات تصل  واألحمدي، تلك 
حتى 50% على جميـــع قطع غيار 
سيارات مازدا موديالت عام 2005 وما 
قبلها، وكذلك خصم حتى 35% على 
قطع غيار سيارات مازدا موديالت 

2006 وما بعدها.

في ظل املناخ االقتصــــادي احلالي، تكون 
األولوية في أذهان اجلميع توفير املال واحلد من 
التكاليف غير الضرورية. وتضفي شركة املال 
وبهبهاني للسيارات، املوزع الوحيد لسيارات 
كرايسلر وجيب ودودج في الكويت، املزيد من 
البهجة خالل موسم االعياد حيث تقدم املزيد من 
التوفير لعمالئها من مالكي سيارات كرايسلر 

وجيب ودودج. 
وتضمن خدمة شــــاملة ودقيقة لكثير من 
الســــائقني ان تؤدي السيارة بكفاءة على مدار 
العام، ويوما بعد يوم. ومع الظروف اجلوية 
القاسية في الكويت، ومع اقتراب فصل الشتاء 
بسرعة، لن يكون هناك وقت أفضل من الوقت 
احلالي ملنح الســــيارة شهادة صحية نظيفة، 
والتمتــــع بالراحة التي تأتي مــــع خدمة املال 

وبهبهاني األسطورية.
وبإمكان مالكي ســــيارات كرايسلر وجيب 
ودودج موديالت عام 2006 واملوديالت األقدم 
االســــتفادة اآلن من اخلدمــــة الفريدة من املال 
وبهبهاني التي توفر لهم الطمأنينة وراحة البال 
وجتعلهم على يقني أن سياراتهم لن تخذلهم هذا 
الشتاء.  ويشتمل »فحص السالمة املجاني« على 
فحص دقيق للمحرك وناقل احلركة واألنظمة 
الكهربائية والفرامل ونظام التعليق وغيرها. 
واعتبارا من األول من نوفمبر وحتى 31 ديسمبر 
2009، ستقدم شركة املال وبهبهاني للسيارات 
خصما نسبته 20% على أسعار العمالة وخصما 
كبيــــرا يصل إلى 70% علــــى قطع غيار موبار 
األصلية. ويســــري هذا العرض على سيارات 
كرايســــلر وجيب ودودج موديالت عام 2006 

واملوديالت األقدم فقط.
وقــــال مدير إدارة اخلدمة في شــــركة املال 
وبهبهاني للسيارات يحيى العشي: »من خالل 
فحص الســــالمة املجاني، نقــــدم لعمالئنا من 
مالكي سيارات كرايسلر وجيب ودودج الراحة 
التامة في هذا الشتاء مع خدمات عالية اجلودة 
وبأسعار أقل، بفضل تخفيضاتنا الكبيرة على 
تكاليف اليد العاملة وقطع الغيار. ومن خالل 
توسيع عنايتنا املتخصصة بسيارات كرايسلر 
وجيب ودودج طوال أشــــهر الشتاء، نأمل أن 
نقدم ملالكي هذه السيارات خدمة عالية اجلودة 

بأسعار في املتناول. 
ولدى شركة املال وبهبهاني للسيارات منافذ 
للبيع واخلدمة في جميع أنحاء الكويت طوال 
وعرضا، وتشتمل هذه املنافذ على أحدث معدات 
الفحص يعمل عليها فنيون متخصصون تلقوا 
تدريبا عليها في املصنع لضمان كفاءة تشخيص 

احلالة وعمليات اإلصالح.
ويشــــتمل فحص الســــالمة املجاني للمال 
وبهبهاني على: احملــــرك، نظام التبريد، نظام 
التعليــــق، نظام نقل احلركة، نظــــام الفرامل 

والنظام الكهربائي.
ومت تصميم فحص السالمة املجاني لضمان 
حتقيق الراحة للعمالء في كل جانب من جوانب 
جتربة اخلدمة، وتقدمي املشــــورة املهنية فيما 
يتعلق باإلصالحات الضرورية وما ينبغي القيام 
به، ويضمن العمالء احلصول على القيمة من 

خالل التخفيضات الكبيرة املقدمة لهم.
وقال يحيى العشي من شركة املال وبهبهاني 
للســــيارات: »إن احلقيقة املؤكدة متاما تقول 
ان اخلدمة الدورية ميكــــن أن توفر ألصحاب 
الســــيارات القدمية قيــــادة خالية من املتاعب 

لسنوات عديدة«. 

فريق عمل »الشايع والصقر« مع شهادة »محترفي مازدا«

أفضـــت نتائج دراســـة مســـتفيضة أعدتها 
Edmendns.com املتخصصة للعام احلالي 2009 
إلى أن ســـوزوكي SX4 هي األقل تكلفة من حيث 
اعمال الصيانة وأجور قطع الغيار للسنوات اخلمس 
األولى واملتعاقبة الســـتعمالها من بني السيارات 
اجلديدة وبعد قطع مسافة 15000 كلم في السنة 
لكل منها. وقد سميت سوزوكي SX4 ضمن قائمة 
WWW.CNNMONEY.:أعظم عشر سيارات من قبل
COM ذات الســـمعة العاملية، على اساس صفتني 
بارزتني أوالهما اجلودة مقابل السعر املنخفض، 
وثانيتهما مدى املسافة املقطوعة مقابل خدمات 

الصيانة وأجور قطع الغيار القليلة احملدودة.
وسوزوكي SX4 كما يدل اسمها، سيارة رياضية، 
وفي انتاج موديل 2010 واملتوافرة حاليا في سوق 
الكويت لدى الوكيل املعتمد شركه مصطفى كرم 
وأوالده للتجارة العامة واملقاوالت مت اضافة الدفع 
الرباعي واملبرمج اتوماتيكيا ليعطي السيارة ثباتا 
وقوة حتكم في القيادة في فصول السنة األربعة، 
كما مت اضافة نظام التيبترونك الى ناقل احلركة 
االتوماتيكي مع ميـــزة التحكم بالتيبترونك عن 
طريق اذرع مثبتة مبقود القيادة مثلها كسيارات 
السباق الفورميال 1، وذلك إلعطاء سائق السيارة 
القـــدرة على التركيز في القيـــادة والتحكم دون 
الرجوع الى ناقل احلركة، ناهيك عما تختص به 
هذه السيارة اخلماسية االبواب من أناقة التصميم 
ورشاقة املظهر، وما تتصف به من استقرار وثبات 

على الطرقات ومتعة في القيادة.
فضال عن ذلك، تسمو سوزوكي SX4 بتكنولوجيا 
صناعة الســـيارات املتطورة مبـــا فيها البرمجة 
اإللكترونية )EBD( وأجهزة االحســـاس ملراقبة 
الطرقات مما يســـهم في القيادة املثالية ويساعد 
على تخفيض عزم احملرك ملنع االنزالق وإحكام 
الفرامل جيدا، يبقى أن نضيف أن محرك سوزوكي 

SX4 بسليندرات أربعة وقوة 143 حصانا وسعة 
2.0 ليتر، مـــزودة مبفاتيح ابواب تعمل عن بعد 
مع جهاز راديو AM/FM ستيريو وCD وmp3 مع 
نظام حتكم من مقود القيادة ومزودة بعجالت 16 
إنش ألومنيوم، وهـــي متوافرة ومعروضة لدى 
شـــركة مصطفى كرم وأوالده في معرض الري 

واألحمدي.

SX4 سوزوكي
تحصد جائزة »السيارة االقتصادية األقل تكلفة«

كشــــفت شــــركة بهبهاني للســــيارات 
مؤخرا عن إصدارهــــا املثير واحملدود من 
فولكس واجن طــــوارق التي أطلق عليها 

. Collectors Edition اسم
 Collectors Edition وتستهدف طوارق
العمـــالء الذيـــن يبحثون عن ســـيارات 
اســـتثنائية من حيث املزايـــا الرياضية 
واألناقـــة والفخامة، حيث تبدو ســـيارة 
طوارق أكثر ديناميكيـــة، بعد تعزيزها 
 »Exterior« مبجموعة التجهيزات اخلارجية
التي متنحها مظهرا يسهل التعرف عليه من 
خالل تعديالت معينة على هيكل السيارة. 
ومن ضمن اخلصائص اجلوهرية التي متيز 
سيارة طوارق Collectors Edition املصدات 
املطلية بلون السيارة والتي يحمل اجلزء 
الســـفلي منها تصميما جديدا، باإلضافة 
إلى »diffuser« الناشـــر املوصول باملصد 
اخللفي وشبك املبرد األمامي املزود بخطوط 
مزدوجة مطلية بـ »الكروم«. وعند النظر 
إلى الســـيارة من اجلانب، يعمل كل من 
قوس العجالت السوداء الكبيرة إلى جانب 
اخلطوط اجلانبية التي حتمل لون السيارة 
على إضفاء ملسات متنح السيارة تصميما 
رائعـــا. وإضافة إلى ذلـــك، فإن العجالت 
املميـــزة »Casablanca« بقطر 20 بوصة 
وزوائد الكروم املضافة إلى األبواب تعزز 
ملســـة األناقة والروح الرياضية لسيارة 
طوارق. ويظهر الشعار على جانبي السيارة 
 Collectors مشيرا إلى مجموعة جتهيزات فئة
Edition الرياضيـــة.  وقـــال مدير وكالة 

فولكس واجن لدى بهبهاني للسيارات 
عبداهلل علي: »نقدم اآلن لعشاق 

سيارة طوارق املزيد من 

اخليارات مبجموعة من التعديالت اخلارجية 
املتنوعة والتي تهـــدف لالرتقاء بتجربة 
قيادتهم لسيارات فولكس واجن، ولتمزج 

األداء الرياضي مع روعة التصميم«.
باالجمال يعد داخل مقصورة طوارق 
حتفة فنية من حيث التجهزات العملية، 
إذ يوفر أعلى مستويات الراحة والرحابة. 
املواد املستخدمة مع  وتتســـاوى جودة 
التصاميم التقدميـــة، لتخلق جوا يجمع 
بني صالبة سيارة الـ SUV وأناقة السيدان 
الفاخرة وديناميكية السيارة الرياضية. 
ولتأمني أعلى درجات السالمة، فإن طوارق 
مجهـــزة مبجموعة متكاملة من التقنيات 
 SUV احلديثة واملتطورة. فهي أول سيارة
تتمتع قياسيا، بنظام مانع االنزالق لدى 
 ،ABSplus الكبح الذي طورته فولكس واجن
يستطيع هذا النظام تقليص مسافة الكبح 
على الطرقات الوعرة كالرمل أو احلصى 
بنســـبة تصل إلى 20%. ومن االبتكارات 
أيضا، جند أحدث جيل من نظام التحكم 
بالسرعة األوتوماتيكي ACC، الذي أصبح 
بإمكانه الكبح والتسريع، بحسب تعليمات 
السائق، ما يعزز الراحة خالل القيادة – 
وخاصة خالل الرحالت الطويلة. كما وميكن 
لهذا النظام أن يقوم بالكبح الكلي إلى حالة 

التوقف إذا اقتضت احلاجة.

»بهبهاني للسيارات« 
تطرح إصدارًا خاصًا 

من فولكس  واجن

طوارق

بوستر االعالن عن اخلدمة


