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بهبهاني متوسطا مديري جنرال موتورز وعددا من مسؤولي الشركة

عادل بهبهاني

شركة»محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني« تفتتح أكبر مركز خدمة سيارات GMC بالمنطقة

السيارات ولتتبع صيانة السيارات 
من االستقبال إلى التسلم، وكذلك 
غرفة للصالة، ومقهى، كما يوفر 
املركز خدمة اإلنترنت الالس����لكي 
وإمكانية مشاهدة قنوات التلفزيون 

املختلفة.

يتضمن صالة استقبال حديثة تضم 
في ركنها سيارة متميزة تعرض 
احدث إكسسوارات والزينة األصلية 
كما تضم ص����االت انتظار رحبة، 
كامي����رات مراقب����ة CCTV ملراقبة 
الفني����ن وهم يقوم����ون بصيانة 

لتدوير الهواء وسحب دخان عوادم 
السيارات وسحب الدخان الناشئ 
ع����ن أي حرائق )ال س����مح اهلل( 
مع احدث أنظم����ة إطفاء احلريق 

العاملية«.
ولفت بهبهان����ي إلى أن املركز 

لضمان تسليم سياراتهم بأسرع 
وقت ممكن.

وأضاف بهبهاني أنه واللتزام 
الش����ركة بضرورة احملافظة على 
سالمة العاملن والعمالء والسالمة 
البيئية فقد اعتمدت نظاما متميزا 

املركز وشددنا على اعتماد احدث 
األنظمة اللوجستية إلدارته لضمان 
انسيابية سهلة وسلسة لعمليات 
الصيانة والتس����لم والتس����ليم 
ومراع����اة وقت العمالء الثمن في 
التخطيط لكافة اخلطوات واملراحل 

الدؤوب لتحسن مستوى اخلدمات 
املقدم����ة لعميلنا الذي نضعه في 
مقدمة أولوياتنا وملواكبة انتشار 
س����يارات GMC نتيج����ة زي����ادة 
القليلة  السنوات  مبيعاتها خالل 
املاضية حرصنا على إنش����اء هذا 

بهبهاني: سيارات الشركة
 بالكويت خالية من العيوب »سليمة«

باألمن والسالمة أو )غير خطرة(، 
نافيا في الوقت ذاته أن تكون هناك 
عيوب في السيارات التابعة للشركة 

واملوجودة بالكويت.
وعن مركز اخلدمة اجلديد قال 
بهبهان����ي : »انطالقا من س����عينا 

عاطف رمضان
افتتحت ش����ركة محمد صالح 
 GMC ورضا يوسف بهبهاني وكالء
بالكويت أكب����ر مركز متخصص 
 GMC خلدمة وصيانة س����يارات
في املنطقة، وقد احتفلت الشركة 
األربعاء املاضي بهذا احلدث بحضور 
مديري جنرال موتورز � مكتب دبي 
ونخبة من عمالء مبيعات األساطيل 

ولفيف من اإلعالمين.
املركز وفقا ألحدث  مت تشييد 
تصاميم بناء مراكز خدمة السيارات 
في العالم على مساحة 20 ألف متر 
مربع موزعة على 4 أدوار تشمل 
التحكم  مختلف األقسام وأنظمة 
احلديث����ة وتضم قاع����ة تدريبية 
حديثة معتمدة من جنرال موتورز 

لتدريب الفنين.
قدرة هذا املركز االس����تيعابية 
كبيرة لتسد حاجة مالكي سيارات 
GMC في الكويت حيث مت جتهيزه 
بعدد 84 نقطة عمل منها 76 نقطة 
في الطابق السفلي و8 نقاط لقسم 
اخلدمة السريعة، ويستقبل العمالء 
ستة أيام في األسبوع من الساعة 
7:30 صباحا ولغاية الساعة 4:30 
إل����ى زيادتها  عصرا وس����يصار 
أكثر  املركز  مستقبال. ويعمل في 
من 135 موظفا وإداريا ومهندسا 

وفنيا متمرسا.
يتميز مركز صيانة GMC اجلديد 
مبوقعه االستراتيجي على شارع 
محمد بن القاسم في منطقة الري 
املقابلة ملنطقة الرقعي حيث يسهل 
الوصول إليه من جميع احملافظات 
من خالل كل من الطريق الدائري 
الرابع والطريق الدائري اخلامس، 
وهو يتميز أيضا بوجود مدخلن 
للسيارات لفصل القادمن مبوعد عن 
القادمن بدون موعد، حيث تتحكم 
العديد من األنظمة احلديثة بسير 

عملية الصيانة ومراقبتها.
وعل����ى هامش االفتت����اح أكد 
املدي����ر التنفيذي لش����ركة محمد 
صال����ح ورضا يوس����ف بهبهاني 
عادل بهبهاني أن سيارات الشركة 
بالكويت سليمة وليست بها عيوب، 
مش����يرا إلى أنه بصفة عامة فإن 
السيارات بالعالم  جميع شركات 
)م����ن وقت آلخر( تق����وم بتبديل 
بعض القطع التي ليس لها تأثير 

في منطقة الري على مساحة 20 ألف متر مربع موزعة على 4 أدوار

GMC فريق عمل مركز اخلدمة مركز خدمة وصيانة سيارات GMC اجلديد من اخلارج

 )سعود سالم(


