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قالت شركة عبد احملسن عبدالعزيز البابطني، 
الوكيل احلصري لستروين في الكويت انها باشرت 
في مش����روع عمل متكامل لتطوير جميع مراكز 
البيع والصيانة لضمان مس����توى خدمة يليق 
بعمالء ستروين املميزين ومنحهم خبرة قيادة 
فائقة من خ����الل موديالتها املتميزة التي تغطي 
مختلف الفئات ابتداء م����ن املركبات الصغيرة، 
العائلية واملركبات التجارية التي أثبتت جدارتها 
على مدى سنني.  وأعلنت الشركة في بيان عن أول 
عروضها ل� 2010 بإطالقها حملة جديدة كليا لتقدم 
مجانا عند شراء العميل احد موديالت ستروين 
كفالة 5 س����نوات، خدمة املساعدة على الطريق 
ملدة 5 سنوات، تأمني ضد الغير ورسوم تسجيل 
املرور. وذكرت أن السيارات املشمولة بالعرض 
هي ستروين C5 التي متتلك أحدث تكنولوجيا 
أوروبي����ة مبحرك 2.0 ليتر 4 س����لندر 16 صمام 

بقوه 143 حصانا وناقل احلركة أوتوماتيكي ب� 4 
سرعات مع وضعية النقل اليدوي )تيبترونيك( 

وإطارات من األملنيوم ذات قياس 17إنش 
وثاني السيارات هي ستروين C4 بيكاسو التي 
حتتوي على محرك 2.0 ليتر 4 سلندر 16 صمام 
بقوة 143 حصانا وناقل احلركة أوتوماتيكي مع 
وضعية النقل اليدوي ب� 6 سرعات مع مفتاح حتكم 

عن بعد لألبواب مع إمكانية اإلضاءة عن بعد.
وثالث السيارات س����تروين بيرلينجو التي 
حتتوي على محرك 4 سلندر سعة 1.4 ليتر بقوة 
75 حصانا، ناقل حركة يدوي ب� 5 سرعات، مكيف 
هواء، مقعدين، عجلة قيادة هوائية، وسائد هوائية، 
مساحة العرض 1600مم، االرتفاع 1246مم، الطول 
1700مم، سعة احلمولة 800كجم، سعة خزان الوقود 
60 ليتر، وبينت الشركة أن العرض يشمل كذلك 

سيارتا ستروين بيرلينجو وستروين جمبر.

قام وفد من نيس���ان الش���رق االوسط ونيسان 
اخلليج بزيارة نيس���ان البابطني في الكويت بهدف 
استطالع آراء مالكي نيسان مكسيما 2010 عن كثب 
وذلك بإجراء مقابالت شخصية معهم، حيث أتت نتائج 
املقابالت التي جرت في 10 مارس 2010 ايجابية كما 
كان متوقعا، حيث ابدى املعنيون كامل استحسانهم 
ورضاهم وتقديرهم ملكسيما 2010 مثمنني ايضا ما 
توفره ش���ركة عبداحملسن عبدالعزيز البابطني من 
خدمات مابعد البيع تتبع فيها الصيانة استراتيجيات 
مدروس���ة تعتمد على التخطيط السليم واجلداول 

الزمنية الدقيقة.
وشهدت مبيعات مكسيما 2010 ارتفاعا الفتا متالزما 
مع ارتفاع مس���توى التقدير واالعجاب الذي تلقاه 
نيسان البابطني سواء على صعيد البيع أو على صعيد 
خدمات ما بعد البيع، وقد شمل اعضاء الوفد كال من: 
هيروتاكا ميما، يوتا يامازاكي ودكلن ماكلوس���كي، 
وقد عبروا جميعا عن سعادتهم ملا سمعوه من مالكي 
نيسان مكسيما 2010 حيث أشادوا بحسن االداء ورقي 
التصميم وتطور الطراز وثبات احلركة واالستقرار، 
ناهيك عما تسعى إليه شركة عبداحملسن عبدالعزيز 
البابط���ني من تطوير ما تقدمه لعمالئها من خدمات 

ترقى الى تطلعاتهم وتفوق توقعاتهم.

لمحة سريعة

وذكرت الشركة في بيان صحافي أمس أن الطراز 
اجلديد من نيسان مكسيما ميتاز بشخصيتني جتمعان 
ما بني أناقة السيدان وحماس السيارة الرياضية. »أول 

سيارة رياضية فاخرة رباعية األبواب من نيسان«، 
حيث تعد أقوى سيارة سيدان من نيسان على اإلطالق 
� محرك VQ35DE جديد من ست اسطوانات سعة 3.5 

ليترات على شكل »V« بقوة 290 حصان.
ووضعت نيس���ان نصب عينيها أهدافا طموحة 
للغاية قبل تصميم مكس���يما اجلديدة، من ضمنها 

حتقيق »أفضل أداء لسيارة مبحرك أمامي ودفع أمامي 
في العال���م«، بالتناغم مع مزايا متفوقة ورائدة في 
فئتها تشمل التسارع والكبح والتماسك والتوازن 

واحلرفية وتصميم حجرة القيادة.
وحددت نيسان ثالثة عناصر يجب أن تتغير في 
السيارة، وهي تشمل التالي: تصميما خارجيا أكثر 

جرأة بش���خصية قوية وطبع الفت، »حجرة قيادة 
خارق���ة« تنتج عنها مقص���ورة جتمع بني اجلودة 
العالية والتركيز على السائق والرحابة والتكنولوجيا 
العملية، أداء رائدا ضمن فئة السيارة يعزز املقولة 
Maxima- السائدة بني أصحاب األجيال السابقة، وهي

ness أو ما معناه »أقصى مكسيما«.
ويعكس تصميم مكس���يما اجلديد إطاللة قوية 
وفاخرة. فاملصابي���ح األمامية الكبيرة الالفتة على 
شكل احلرف »L« تضيف بعدا مميزا إلى التصميم 
العام، بينما تضفي املقومات املتحفظة احمليطة إطاللة 
توربيني���ة قوية ملؤها الطاق���ة والقوة. ويتضافر 
تصميم املصابي���ح األمامية الالفت مع مدخل هواء 
ش���بكي أمامي عريض وفتحة صادم كبيرة وغطاء 
مح���رك نافر، ليضفي على مكس���يما تعبيرا مهيبا 

يتالءم مع مالمح اجلسم األخرى. 
وتستمر حملات التصميم القوية في مكسيما عبر 
جانبه���ا، مع عناية خاصة بخطوط الصادم وغطاء 
احملرك والرفارف. وتنتشر احلركة األنيقة املصقولة 
م���ن الرفارف اخللفية العريضة إلى غطاء صندوق 

األمتعة املرتفع والقضيبني اخللفيني اللذين يصالن 
اجلسم بالسقف.

ومتتاز مكسيما اجلديدة بأبعاد فريدة، بحيث إن 
املسافة بني الرفرفني بالعرض أكبر بكثير من عرض 
الس���يارة في منطقة األبواب. هذا الواقع ال يضفي 
إطاللة رياضية على السيارة وحسب، بل يحد أيضا 
من الفجوة املرئية بني الرفارف والعجالت واإلطارات. 
ويتع���زز طابع الس���يارة الديناميكي أيضا نتيجة 
اعتماد عجالت س���بيكة 19 بوصة قياسية بإطارات 
ذات حافة رفيعة. يجدر الذكر أن مكسيما تتضمن 
مصابيح جديدة في املؤخرة على شكل »L« تتألف 
من 12 ضوء دايود، باإلضافة إلى مصباحني إلنارة 

أفضل أثناء القيادة ليال. 
ويقول مدير التسويق لقس���م سيارات الركاب 
نيسان الشرق األوسط هيروتاكا ميما: »متتاز مكسيما 
بتصميم خارجي جديد مذهل وجذاب يضفي عليها 
طابعا حازما أش���به بالكوبيه. وال شك في أن هذه 
السيدان ستلفت أنظار الفضوليني وغير الفضوليني 

على حد سواء«.

لقطة جماعية لوفد نيسان الشرق األوسط ونيسان اخلليج مع قياديي نيسان البابطني

 منتهى االستحسان والرضا وقمة اإلعجاب والتقدير
تستطلع آراء مالكي نيسان مكسيما 2010:

»نيسان البابطين« 

تطلق أولى »ستروين البابطين« 
حمالتها 

عرض يضمن تجربة امتالك مميزة لمدة 5 سنوات 

إصدارات »ستروين« الجديدة تخطف القلوب خالد عبدالرحمن.. صوت نيسان باترول 2010 
قالت شركة عبداحملسن 
البابط����ني ان  عبدالعزي����ز 
الفرنسي  عمالق السيارات 
»س����تروين« خطف قلوب 
محبيه في السوق الكويتي 
خاصة بعد صدور اإلصدارات 
 C4 اجلديدة مثل س����تروين
و C5 بيكاس����و واجلامب����و 

والبيرلينجو باسنجر.
وذك����رت الش����ركة ف����ي 
بيان صحافي أن ستروين 
C5 الس����يدان متتلك أحدث 
تكنولوجيا أوروبية مبحرك 
تربو – ديزل HDI بقوة تصل 
إلى K/W 120 وعزم قدره 430 
Nm. مشيرة الى ان السيارة 
ميكنها التسريع من الصفر 

الى Kmph 10 خالل 7.9 ثوان. وبينت الش����ركة ان ال� C4 بيكاسو تتمتع بأداء قوي حيث ان السيارة 
لها نظام صندوق تروس الكتروني EGS ومحرك 1.6HDI وهي قادرة على قطع 53.5 ميال لكل غالون 
من الوقود االقتصادي. أما البيرلينجو فهي مركبة مبنية لتناس����ب احتياجات أي تخزين، وهي ذات 
محرك 4 سلندرات وبسعة خزان وقود قدرها 60 ليترا، وقوة حصان قدرها 75 واحلد األقصى لقوة 

اللي هو 2500/132 والبيرلينجو لها تخزين كامل ورفيق نقل.

تصميم جريء يضيف عامل »الدهشة« إلى فئة السيدان

في أول حتد من نوعه لشركة نيسان 
في مجل����س التعاون اخلليجي، جنحت 
سيارة الدفع الرباعي الرياضية متعددة 
االستخدامات نيسان باترول 2010 اجلديدة 
كليا، في اجتياز املس����افة بني أبوظبي، 
عاصمة اإلمارات العربية املتحدة، والرياض 
عاصمة اململكة العربية السعودية بخزان 

واحد من الوقود فقط. 
وق����د حقق )بطل الدروب( نيس����ان 
باترول إجنازه القياسي هذا في استعراض 
مذهل لألداء املتفوق والفاعلية الفائقة في 
استهالك الوقود، عندما اجتاز مسافة 986 
كلم بالتمام والكمال من منطقة املصفح في 
أبوظبي، حيث تقع صالة عرض »املسعود 
للس����يارات«، موزع نيسان في أبوظبي 
واملنطقة الغربية لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة، إلى منطقة اخلريص في الرياض، 

حيث تقع صالة عرض »ش����ركة احلمراني املتحدة«، موزع نيس����ان في اململكة 
العربية السعودية. وقال املدير اإلداري لنيسان الشرق األوسط أتسو كوساكا: 
»تضيف هذه الرحلة االستثنائية بخزان واحد من الوقود وساما آخر متألقا إلى 
س����يارة الدفع الرباعي نيسان باترول 2010 اجلديدة كليا. إنه إجناز مذهل بحق 
يس����لط الضوء على التطورات التقنية املتفوقة، ويبرهن بدون أدنى شك على 
الفاعلية املعززة في استهالك الوقود«. وجرى تقدمي »بطل الدروب« إلى مجموعة 
من املسؤولني وكبار الشخصيات ورجال األعمال من منطقة الشرق األوسط في 
13 فبراي����ر 2010، أثناء حفل متألق أقيم في أبوظبي، وقد كان هذا أول تدش����ني 
عاملي في الشرق األوسط تقوم به شركة سيارات تتخذ من اليابان مقرا رئيسيا 

لها. وحضر األنشطة التي أقيمت حتت 
عنوان »البطل يعود إلى موطنه« الرئيس 
التنفيذي لشركة نيسان موتور احملدودة 
كارلوس غصن. وقد أقيمت في شهر فبراير 
انش����طة خاصة، تضمنت جتارب قيادة 
على باترول على حلبات جرى تشييدها 
خصيصا لهذا الغرض في كل من أبوظبي 
ودبي وعمان. ومن املتوقع أن يتم تشييد 
مضامير مشابهة في مواقع عدة في مجلس 
التعاون اخلليجي، ليختبر عشاق نيسان 
السيارة عليها ويكتشفوا أداءها املذهل 
ويتمتعوا مبستويات الفخامة والراحة 

واألمان العالية التي متتاز بها. 
وتابع كوساكا قائال: »نحن فخورون 
مبا أجنزناه، لقد متحور التحدي حول 
تغيير األفكار السائدة عن استهالك الوقود 
في اجليل السابق من باترول، واآلن بات 
باس����تطاعتنا أن نؤكد وبكل ثقة أن باترول قد استعاد موقعه الطبيعي بجدارة 
كسيارة الدفع الرباعي الكبيرة الرائدة واملوثوقة في املنطقة«. وتتمثل التكنولوجيا 
الرئيسية املسؤولة عن هذا التطور الكبير باألداء واالنخفاض اجلذري في استهالك 
الوقود مقارنة باحملرك الس����ابق سعة 4.8 ليترات، بتقنيتني اعتمدتا في احملرك 
املطور حديثا »VK56VD« ثماني األسطوانات V8 سعة 5.6 ليترات. وهما عبارة 
عن تقنية حقن الوقود املباش����ر )DIG( ونظام التحكم املتغاير برفع الصمامات 
)VVEL(. ونتيجة لذلك، يتألق احملرك اجلديد بأداء ديناميكي يتجسد بقوة 400 
حصان وعزم دوران يبلغ 560 نيوتن � متر في نس����خة القمة منه، بالتناغم مع 

فاعلية معززة في استهالك الوقود وانبعاثات أنظف.

بتدش����ينها »بطل الدروب«، نيسان باترول 2010 اجلديد كليا التي 
حتتل املكانة الرئيس����ية في مجموعة سيارات الدفع الرباعي الكبيرة 
الرياضية ومتعددة االستخدامات في املنطقة، تؤكد شركة نيسان أنها 
اهتم����ت بالفعل بتقدمي منتجاتها من الس����يارات التي تلبي متطلبات 

عمالئها في منطقة اخلليج.
وقد دش����نت نيس����ان مؤخرا اعالنها التلفزيوني البالغة مدته 30 
ثانية، وكانت نسخته باللغة العربية بصوت املطرب السعودي الشهير 
والنجم اخلليجي املعروف خالد عبدالرحمن. وسوف يشاهد االعالن 
التلفزيوني، وهو األول لنيس����ان في منطقة اخلليج يستخدم صورا 

كمبيوترية، على شاشات أفضل القنوات التلفزيونية العربية.
وقال مدير عام قسم التسويق واالتصاالت في شركة نيسان الشرق 
األوسط مونال زيدان: »يتمتع الفنان الكبير خالد عبدالرحمن باحترام 
كبي����ر في جميع أنحاء اخلليج ولصوته مصداقية فعلية في املنطقة، 

ولذلك جاء قرار نيسان جليا بالتعاون معه في هذا املشروع«.
وبأسلوبه اجلديد كليا ورزمة التجهيزات الفخمة ومحرك V8 اجلديد 
بقوة 400 حصان مع ناقل احلركة سباعي السرعات وتقنيات هي األولى 
 )HBMC( م����ن نوعها مثل نظام التحكم الهيدروليك����ي بحركة الهيكل
ومستويات متقدمة من الفخامة والراحة، يعتبر نيسان باترول رائدا 
حقيقيا في فئته. وكانت نيسان أجرت 13000 ساعة من جتارب القيادة 
في صحاري املنطقة وعلى شوارعها لتقييم أداء باترول وقدرات حتمله 
ليكون »بطل الدروب«، وتصل الش����حنات األولى من مركبات باترول 

إلى صاالت عرض موزعي نيسان خالل األسابيع القادمة.

يتخطى جميع  »بطل الدروب« 
التوقعات

في رحلة  من أبوظبي  إلى الرياض بخزان وقود واحد 




