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الشركة كانت ومازالت حريصة على عمالئها ولن ترضى بأي عبث بهذه الحقائق على حساب سمعتها

»مؤسسة محمد ناصر الساير وأوالده«:  
أفالون وسيكويا آمنتان تمامًا للقيادة وال داعي للقلق

ذكر بيان صحافي عن شركة مؤسسة محمد ناصر الساير 
وأوالده الوكيل احلصري لسيارات تويوتا ولكزس في الكويت 
ان الشركة توضح ما أشيع مؤخرا عن طريق الرسائل النصية 
عن وجود دعوى قضائية مرفوعة ضد الشركة من قبل احد 
االساتذة احملامني عما يتردد بوجود عيوب خفية ظهرت في 
بعض س���يارات تويوتا وتكتم الشركة والوكيل في الكويت 

عن هذه العيوب.
وقال البيان: إميانا من الشركة بالشفافية املطلقة واحلرص 
التام على س���امة مستخدمي سياراتها واحلرص كذلك على 

سمعتها فاننا نؤكد على التالي:
أوال: ان حق التقاضي مكفول للجميع واحكام الدس���تور 
والقانون اللذين كفا حق التقاضي كفا ايضا حق التعويض 

ضد من يسيء استخدامهما او من يستخدمهما كيديا.
ثانيا: ان الش���ركة كانت ومازالت ولم تزل 

حريصة كل احلرص على سامة مستخدمي 
سياراتها وهذا االمر مشهور عنها لدى 

اجلميع ولن ترضى باي عبث مبثل 
هذه احلقائق ركضا وراء حتقيق 

الشهرة على حساب سمعتها.
ثالثا: الشركة ستتخذ جميع 
القانونية س���واء  اإلجراءات 
كانت جزائية او مدنية بطلب 
التعويض  معاقبة او طلب 
ضد كل من يثبت انه أشاع 
عنها أخبارا خاطئة اما بقصد 
اإلضرار بها او بقصد التكسب 
اإلعامي او الشهرة وهي تناشد 

اجلميع عدم جعل سامة البشر 
محل حتقيق مصالح إعامية 

على حس���اب احلقيق���ة وقيمة 
اإلنسان.

كما نود التأكيد لعمائنا الكرام عدم 
صحة ما أشيع جملة وتفصيا ولقد قامت 

شركتنا بنش���ر بيانها الرسمي الذي يتطرق 
ملوضوع االستدعاء في الصحف احمللية بتاريخ 10 

فبراير 2010 موضحني مصداقيتنا التي تعود عليها عماؤنا 
موضحني األمور التالية بهذا الصدد:

توضي���ح لبع���ض األم���ور املتعلقة مبوضوع دواس���ة 
البنزين:

� املشكلة حتدث فقط في الدول ذات الطقس البارد ودرجة 
احلرارة املنخفضة.

� أجرت شركة تويوتا موتور كوربوريشن دراسة حتليلية 
تاريخي���ة جلميع املواضيع ذات الصلة في منطقة الش���رق 
األوس���ط وقد وجد أنه لم تس���جل أي حالة في هذه املنطقة 
تتعلق مبوضوع دواس���ة البنزين. وهو أمر طبيعي مادام ال 

يوجد عندنا طقس بارد.

� هذه القطعة تصنع في أميركا الشمالية لبعض موديات 
تويوتا وملوديات أخرى غير تويوتا من الشركات املصنعة 
األخرى للسيارات لتستخدم في الواليات املتحدة األميركية، 

أوروبا والصني.
� في جميع موديات إنتاج سيارات تويوتا للشرق األوسط، 
ف���إن هذه القطعة بالذات تس���تخدم فقط في موديلي أفالون 
وسيكويا التي يتم تصنيعهما في الواليات املتحدة األميركية. 
وال تس���تخدم في باق���ي موديات تويوت���ا املصنعة ملنطقة 

الشرق األوسط.
� تؤمن شركة تويوتا موتور كوربوريشن بأنه ليس من 
الضروري معاجلة هذه القطعة في سيارات أفالون وسيكويا 
في هذه املنطقة، ولكنها قررت بأن تقوم بذلك كحملة إلرضاء 
العماء وكخطوة احترازية ضمن معايير جودة تويوتا 

الصارمة.
� قامت ش���ركة مؤسسة محمد ناصر 
الساير وأوالده بطلب القطعة املعنية 
وس���يتم التركيب ابتداء من أوائل 

شهر مارس القادم.
� ستقوم ش���ركة مؤسسة 
الساير وأوالده  محمد ناصر 
بإجراء االتصاالت مع جميع 
املالكني احلاليني لس���يارات 
أفالون وسيكويا ألخذ مواعيد 

لتركيب القطعة مجانا.
� ش���ركة مؤسسة محمد 
ناصر الساير وأوالده وشركة 
تويوتا موتور كوربوريشن 
تؤكدان على أن أفالون وسيكويا 
آمنتان متاما للقيادة وال داعي 

أبدا للقلق.
� جميع املوديات األخرى من 
سيارات تويوتا ولكزس تعتبر خارج 
املعاجلة االحترازية حيث ال تس���تخدم 

نفس القطعة املعنية.
 وجتدد شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأوالده 
وش���ركة تويوتا موتور كوربوريش���ن التأكيد للجميع على 
االلتزام التام بأن تبقى الشركة األفضل للسيارات في مجال 

اجلودة واالعتمادية.
كما يؤكد رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة لشركة مؤسسة 
محمد ناصر الساير وأوالده جلميع العماء الكرام أن سامتهم 
تأتي في املقام األول، ولهذا س���تواصل الشركة تقدمي اخلدمة 
األفض���ل ملا بعد البيع في الكويت مع احلرص الش���ديد على 
أال يقدم للعم���اء الكرام إال احلقيقة الصحيحة بغض النظر 
عن أي تكاليف ستتحملها الشركة مع شركة تويوتا موتور 
كوربوريشن. متمنني جلميع سائقي سيارات تويوتا ولكزس 

قيادة آمنة والسامة للجميع.


