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عروض مذهلة على سيارات الدفع الرباعي من »نيسان البابطين«

مازالت عروض »نيسان البابطني« 
الغنية القيمة املذهلة تسترعي انتباه 
ودهش���ة عش���اقها وتلقى املزيد من 

استحسانهم وتقديرهم.
واآلن تأتي هذه العروض واخلاصة 
الرباعي  الدف���ع  بس���يارات نيس���ان 
ومزاياه���ا  الفري���دة  بخصائصه���ا 
االس���تثنائية لتعطي بعدا جديدا بعد 
ان حفلت بالعديد من املفاجآت املتميزة 

ذات القيمة املضافة.
 ولم يعد امتالك سيارة العمر مجرد 
حلم، تخاطب نيسان البابطني عمالءها 
عشاق نيسان، ومن املدهش أن تنخفض 
أسعار نيسان الدفع الرباعي إلى مستوى 
يناسب ميزانية كل منكم. وما عليكم اال 
زيارة معارضنا للتأكد من هذه احلقيقة 

بأنفسكم.
 ومع هذه األس���عار املذهلة أضحى 
الش���ديدة  باإلمكان امتالك إكس تيرا 
مبحركها س���عة 4.5 ليترات بقوة 291 
حصانا، 4WD، عجالت ألومنيوم قياس 
17 إنش، كشافات أمامية للضباب، مبدل 
 ،AUX 6 أقراص مدمجة ب� 6 سماعات مع
بلوتوث، مقاعد من اجللد الفاخر وأنظمة 

 ABS + EBD + BAS + VDS للسالمة
مقابل 5999 دينارا.

 وباثفايندر املنيعة مبحركها سعة 
 ،4WD ،4.0 ليترات بقوة 291 حصانا
عجالت ألومنيوم قياس 17 إنش، نظام 
سمعي Bose مع مبدل 6 أقراص مدمجة ب� 
8 سماعات ومضخم صوت، مفتاح ذكي، 
مقاعد من اجللد الفاخر، نظام الترفيه 
العائلي DVD، نظام مالحة، بلوتوث، 
شاش���ة للرؤية اخللفية، فتحة سقف 
 ABS + EBD + BAS وأنظمة السالمة

VDS + مقابل 7777 دينارا فقط.
وأخيرا أرمادا اجلبارة مبحركها سعة 
5.6 ليترات بقوة 360 حصانا، عجالت 
ألومنيوم قياس 20 إنش، مفتاح ذكي، 
نظام الترفيه العائلي DVD، نظام مالحة، 
بلوتوث، شاشة للرؤية اخللفية، فتحة 
 ABS + EBD + سقف وأنظمة السالمة
BAS + VDS مقابل 8999 دينارا فقط.

جتدر اإلش���ارة إلى أن هذا العرض 
املذهل يس���تمر طيلة الفت���رة من 15 
ديسمبر 2009 لغاية 31 يناير 2010 في 
معارض شركة عبد احملسن عبدالعزيز 

البابطني في الري واألحمدي.

الحاج يفوز بسيارة نيسان مكسيما الجديدة
دبي: تسّلم محمد علي احلاج من اململكة العربية السعودية مؤخرا 
سيارة مكس���يما 2010 الرياضية بأربعة أبواب من نيسان التي فاز 
بها ضمن مس���ابقة نظمتها شركة نيسان ملشاهدي برنامج »صدى 
املالعب« خالل شهر أكتوبر املاضي على قناة mbc 1، وهو من أشهر 

البرامج الرياضية املتخصصة في كرة القدم باملنطقة العربية.
وتعتبر نيسان مكسيما السيارة السيدان الفخمة التي تتربع على 
قمة سيارات السيدان في املنطقة، ومت تسليم السيارة للفائز من قبل 
أبواحلسن حميد، مدير التسويق في شركة اجلبر التجارية، موزع 
نيس���ان الرئيسي في املنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية، 
وأقيم حفل التسليم في فرع الشركة اجلديد بالهفوف، وكان احلاج 

أحد ثالثة فائزين في املسابقة.
وقال هيروتاكا ميما، مدير تسويق سيارات الركاب في شركة نيسان 
الشرق األوسط: »نحن في غاية السعادة باالستجابة الكبيرة التي 
حققتها هذه املسابقة في املنطقة، إن كرة القدم هي اللعبة املناسبة 
لعالمة جتارية ديناميكية مثل نيس���ان، ونيسان مكسيما السيارة 
الرياضية اجلديدة ذات األربعة أبواب هي اجلائزة املثالية ملشاهدي 

برنامج صدى املالعب«.

»mbc 1« فائز ضمن مسابقة برنامج »صدى المالعب« على

احلاج يقف أمام السيارة اجلديدة

نيسان ألتيما كوبيه تصميم الفت للجيل الحديث
دبي: تدخل نيسان ألتيما كوبيه الرياضية 
ببابني عامها اإلنتاجي الثالث في 2010، متابعة 
تقدمي معادلتها الفريدة من القيمة املرتفعة 
واجلودة املتقدمة وأناقة الكوبيه الالفتة إلى 
عمالئها الباحثني عن تعبير ش����خصي عن 

التفرد والتصميم العصري.
وحصلت ألتيم����ا كوبيه لعام 2010 على 
عدد من التحسينات البارزة، شملت تصميما 
خارجيا الفتا وألوان����ا خارجية جديدة من 
ضمنها فرش جلد أحمر اللون، باإلضافة إلى 
أنسجة داخلية عالية اجلودة. كما تتضمن 
الس����يارة جتهيزات داخلية إضافية جديدة 
تشمل »نظام نيسان املتطور للمالحة بقرص 
 Nissan Hard Drive Navigation System »صلب
مع شاشة ملونة »في جي إيه« VGA قياس 6.5 
بوصة و»نظام بوز املتفوق للترفيه الصوتي« 
Bose® Premium Audio System بتس����عة 
مكبرات صوت. وتتوافر ألتيما كوبيه 2010 
بنسختني، هما »2.5 إس« S 2.5 مبحرك من 
أربع اسطوانات طولية سعة 2.5 ليتر، و»3.5 
إس آر« SR 3.5 مبحرك من ست اسطوانات 
على شكل »V« سعة 3.5 ليترات. وتتوافر كلتا 
النسختني بعلبة تروس »إكسترونيك سي 
في تي« Xtronic CVT™ )ناقل حركة بتقنية 

التغيير املستمر(.
ألتيم����ا كوبيه اخلارجي  يهدف تصميم 
الفريد إلى متيزها عن منافس����اتها الكوبيه 
ذات البابني التي ترتكز على طرازات سيدان. 
وهي تتألق بأبعاد جذابة متناسقة مع قاعدة 
عجالت وطول إجمالي أقصر وارتفاع أقل من 
ألتيما سيدان. ويساهم احلجم األصغر والوزن 
اإلجمالي األقل في تأمني طبيعة قيادة رياضية 
أكثر لطراز الكوبيه، وهي ميزة يسعى إليها 
عمالء س����يارات الكوبيه األصغر سنا الذين 

غالبا ما يركزون على األداء.
كما حتتوي السيارة على الئحة طويلة 
من املزايا التكنولوجية س����هلة االستخدام. 
وهي تتضم����ن »مفتاح نيس����ان الذكي مع 
 Nissan»خاصية تش����غيل احملرك بلمسة زر
 Intelligent Key with Push Button Ignition
قياس����يا و»نظام هاتف بتقني����ة بلوتوث« 
 Bluetooth® Hands-free Phone System
م����ع بث صوتي حي و»نظام مالحة متطورا 
مع شاشة تعمل باللمس« و«شاشة للرؤية 

.RearView Monitor»اخللفية
تشمل أبرز مزايا نيسان ألتيما 2010 كوبيه 

التالي:
� تصمي����م معدل لغط����اء احملرك وفتحة 
الهواء األمامية والصادم األمامي، باإلضافة 

إلى مصابيح إسقاط أمامية جديدة.
� عجالت 17 بوص����ة بتصميم جديد من 
سبائك األملنيوم في نسخة »2.5 إس«، وعجالت 
18 بوصة بتصميم جديد من سبيكة األملنيوم 

في نسخة »3.5 إس آر«.
� تصميم خارجي رياضي متأنق، وتصميم 
مختل����ف جلميع لوائح اجلس����م اخلارجية 
الرئيسية )باستثناء غطاء احملرك( عن طراز 

ألتيما سيدان.
� مدخل هواء أمامي ملاع فريد، وتصميم 

فريد أيضا للمصابيح األمامية واخللفية.
� قاعدة عجالت أقصر مبقدار 100 ملم عن 
ألتيما سيدان لتعزيز التصميم العام، وحتقيق 
متاسك وقدرة مناورة أفضل مع شعاع دائرة 

انعطاف أقصر.

� طول إجمالي أقصر مبقدار 250 ملم، مع 
مسافة أقصر بني العجالت اخللفية والصادم 

اخللفي، مقارنة بطراز ألتيما سيدان.
� ارتف����اع إجمالي أقل مبقدار 50 ملم عن 
ألتيما سيدان، وعجالت 18 بوصة فريدة من 
س����بيكة األملنيوم وتطعيم خاص لفتحات 

العادم في نسخة »3.5 إس آر«.
� نسخة جديدة مزودة مبحرك سعة 2.5 

ليتر.
� يتألف احملرك األول من ست أسطوانات 
على شكل »V« سعة 3.5 ليترات، ويتضمن 
كامات علوية مزدوجة مع 24 صماما ليولد 
270 حصانا وعزم دوران يبلغ 35.7 كلغ � م. 
أما بالنسبة إلى احملرك الثاني السلس، فيتألف 
من أربع اسطوانات سعة 2.5 ليتر مع كامات 
علوية مزدوجة و24 صماما ليولد 179 حصانا 

وعزم دوران يبلغ 25.3 كلغ � م. 
� عادم قياسي مزدوج لكال احملركني.

� علبة تروس »إكس����ترونيك س����ي في 
تي« )ناقل حركة بتقنية التغيير املستمر( 
مصممة لتوفير أداء سلس ومتجاوب وعمل 
فعال. تتضمن نسخة ألتيما املزودة مبحرك 
من س����ت اسطوانات وحدة حتكم فريدة مع 
»منطق متكي����ف« مصممة لتلبية متطلبات 

األداء املتقدم. 
� علبة تروس »إكس����ترونيك س����ي في 
تي« تتوافر لكل من محركي األربع والس����ت 

اسطوانات.
� علبة تروس يدوية سلس����ة من س����ت 
نس����ب أمامية مع مس����افة حت����رك قصيرة 
ملقبض التعش����يق )تتوافر حمل����رك األربع 

اسطوانات(. 
� قاعدة نيسان »دي« D املتقدمة املخصصة 

لسيارات الدفع األمامي.
� تعليق أمامي مستقل مع قائمة انضغاطية 
ونوابض لولبية، قضبان نصفية متساوية 
الطول والزاوية وشبه متوازية مع األرض.

� تعلي����ق خلفي مس����تقل متطور متعدد 
الوصالت يركز على الرشاقة والراحة.

� قضيبا تثبيت في املقدمة واملؤخرة.
� مخمدات مع نوابض ارتدادية لش����عور 

آمن أثناء االنعطاف.
� مقود طراز »اجلريدة املسننة والترس« 
مع مساعد متغير وفقا لسرعة السيارة، يؤمن 
جهد التفاف متدن على س����رعات منخفضة 

وشعورا باألمان على سرعات عالية. 
� أربعة أقراص مكابح )األمامية مهوأة( مع 
 Anti-lock»مساعد، و»نظام منع غلق مكابح
Braking System )ABS( قياس����ي مع »نظام 
 Electronic»توزيع قوة الفرمل����ة الكترونيا
Brake force Distribution )EBD( و»مس����اند 

.)Brake Assist )BA »للكبح
� عجالت 17 بوصة من س����بائك األملنيوم 

مع إطارات 55/215 آر17 )2.5 إس(.
� عجالت 18 بوصة من سبائك األملنيوم مع 

إطارات 45/235 آر18 )3.5 إس آر(.
وحول املزايا الداخلية للس����يارة أوضح 
البي����ان أن الس����يارة تتمت����ع مبزايا عديدة 

منها: 
� أنسجة داخلية وتطعيمات معدلة، ولون 

ذهبي داخلي معدل.
� فرش جلد داخلي جديد أحمر اللون.

� إضاءة بيضاء اللون للمؤشرات.
� تطعيم معدل لعلبة التروس »إكسترونيك 

سي في تي«.
� »نظام ب����وز متفوق للترفيه الصوتي« 
جديد، يتضمن شاشة ملونة قياس 4.3 بوصات 
ومقبس »يو إس بي« USB مع وصلة »آيبود« 
iPod، و»نظام هاتف بتقنية بلوتوث« و»شاشة 
للرؤية اخللفية«، باإلضافة إلى إمكانية قراءة 
موس����يقى بنوعية WMA/MP3 على أقراص 

مدمجة.
� »نظام نيسان اجلديد املتطور للمالحة 
بقرص صلب« مع شاشة ملونة »في جي إيه« 
VGA قياس 6.5 بوصات ومقبس »يو إس بي« 
مع وصلة »آيب����ود«، و»نظام هاتف بتقنية 
بلوتوث« مع ب����ث صوتي حي، و»صندوق 
موسيقى« Music Box بتقنية القرص الصلب 
سعة 9.3 جيغابايت لتخزين املوسيقى الرقمية 
 RCA واالس����تماع إليها، باإلضافة إلى مدخل

لوصالت سمعية وڤيديو إضافية. 
� مقعدان رياضيان أماميان مريحان مبساند 
جانبية معززة، جيوب تخزين في املقعدين 
األماميني، مقبض حترير داخلي لركاب املؤخرة 

لطي املقعدين األماميني.
� فرش جلد اختياري.

� مقعد سائق بثماني وجهات تعديل آلية 
اختيارية )قياسي في نسخة 3.5 إس آر(.

� إمكانية طي املقعد اخللفي بشكل مسطح 
بنسبة 40/60.

� ج����ودة عالية للمقص����ورة مع حرفية 
متقدمة، م����واد ناعمة امللمس تش����مل على 
س����بيل املثال مساند أيد مبطنة وتطعيمات 
من الكروم، مرايا كبيرة في حاجبي الشمس 

األماميني للسائق ومرافقه.
� مقبض يدوي ملكبح الركن )دواسة قدم 

في ألتيما سيدان(.
� حيز داخلي رياضي مع جتهيزات مبتكرة، 
 Fine Vision »مثل شاشة بإضاءة »رؤية دقيقة

للوحة املؤشرات.
� مفتاح نيسان الذكي مع خاصية تشغيل 

احملرك بلمسة زر.
� حامالت أكواب وقناني، وحجرات تخزين 

عملية مغطاة.
� نظام هاتف قياسي بتقنية بلوتوث.

� نظام أوتوماتيكي قياس����ي للتحكم في 
احلرارة ثنائي املناطق.

� شاشة الرؤية اخللفية قياسية.
� فتحة سقف زجاجية تزاح آليا مع حاجب 

شمسي )قياسي في نسخة 3.5 إس آر(.
وتتمتع نيسان بعدد من املزايا أهمها: 

� »نظام نيسان املتطور للوسائد الهوائية« 
 )Nissan Advanced Air Bag System )AABS
قياسي، مع وسادتني أماميتني بدرجتي انتفاخ 
ومجسات الس����تخدام حزام األمان ووجود 

راكب أمامي.
� وسادتان هواء أماميتان جانبيتان للحماية 
من االصطدامات اجلانبية مثبتتان باملقعد.

� وسائد هوائية منسدلة مدمجة في السقف 
واقية من الصدمات اجلانبية حلماية رؤوس 
ركاب املقعدين األماميني واملقعد اخللفي على 

اجلهة اخلارجية.
� أحزمة أمان أمامية مزودة بوحدات شد 

مسبق ومحددات للضغط.
� مس����ندا رأس نش����طان للمقعدي����ن 

األماميني.
� تصمي����م للجس����م مبناطق المتصاص 

االصطدامات.

شكل خارجي وداخلي رائع مع مزيد من التكنولوجيا

نيسان كوبيه 2010


