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مبارك الساير

»بهبهاني للسيارات« تطلق حملة »عيش حياة النجوم مع فولكس واجن« 
ألول 55 مشتريًا لسيارات طوارق

أطلقت شركة بهبهاني للسيارات، املوزع 
احلصري لسيارات فولكس واجن في الكويت، 
حملته���ا املميزة »عيش حي���اة النجوم مع 
فولكس واجن« والتي تعتبر األولى من نوعها 
على مستوى سوق السيارات في الكويت، 
وذلك مبناسبة مرور 55 عاما على الشراكة 
التي تربط بني ش���ركة بهبهاني للسيارات 

وفولكس واجن.
وبهذه املناس���بة قال مدير عام فولكس 
واجن لدى بهبهاني للسيارات عبداهلل علي 
ان احلملة تتضمن احلصول على رحلة العمر 
ألول 55 مش���تريا ألي من سيارات فولكس 
واجن طوارق بكل فئاتها وأشكالها مبا يشمل 
أيضا اإلصدار اخلاص Collector’s Edition ذات 

التجهيزات الرياضية الفريدة.
وأضاف ان العرض يتضمن رحلة إلى دبي 
لشخصني بطائرة خاصة واالنتقال بسيارة 
ليموزين فاخرة بني املطار والفندق واإلقامة 
 The( ليلة كاملة في أح���د أفخر فنادق دبي
Address( مع فرصة التس���وق في دبي مول 
الذي يعد واحدا من أكبر املجمعات التجارية 
في العال�����م وأكثرها فخامة واالس���تمتاع 
مبش���اهدة أعلى ب����رج في العال����م »برج 

خلي�فة«.
وعن أه���م مميزات العرض انه األول من 

نوعه تقدمه ش���ركة للسيارات في الكويت 
وهو ما يجعله بالفعل أحد عروض األحالم 
التي ال ميكن أن تتحقق إال من خالل سيارات 

فولكس واجن.
وحترص ش���ركة بهبهاني للس���يارات 
وفولكس واجن الكوي���ت دوما على تقدمي 
احلمالت التس���ويقية املميزة في الس���وق 
الكويتية، حرصا منها على التحفيز املناسب 
لشريحة عمالئها الراقية ولدعم عالقتها بتلك 
الشريحة الواعية، سواء في األسعار املنافسة 
واجل���ودة العالية أو العروض املميزة التي 
تقدمها الشركة وخدمات ما بعد البيع الرائعة، 
ملا في ذلك من تطوير مستمر يرفع اسم ومكانة 

العالمة التجارية فولكس واجن عاليا.
يذكر ان شركة بهبهاني للسيارات تنظم هذه 
احلملة املميزة بالتعاون مع مكتب بهبهاني 

للسفريات واملتحدة للطيران.
لإلشارة ان شركة بهبهاني للسيارات قد 
حققت في العام املاضي العديد من اإلجنازات 
املهمة كان أبرزها حصولها على املركز األول 
في املبيعات على مس���توى الشرق األوسط 
ومنحها شهادة اآليزو 9001:2008 وحصولها 

على لقب سوبر براند.

»فورد« تسجل أعلى 
مستويات رضا العمالء 

من الجودة
حققت شركة فورد للسيارات 
أعلى مستويات رضا العمالء من 
حيث اجلودة، لتتفوق بذلك على 
جميع صانعي السيارات، وذلك 
آراء  وفقا لدراسة حديثة شملت 

املستهلكني.
وأظهرت دراسة »نظام أبحاث 
اجل����ودة العاملي« الت����ي أجرتها 
 )RDA(  »مجموعة »آر دي اي����ه
التي تتخذ م����ن مدينة بلومفيلد 
هيلز بوالية ميشيغان األميركية 
مقرا لها، بتكليف من فورد، ان %84 
من العمالء الذين اشتروا طرازات 
2010 من سيارات وشاحنات فورد 
ولينكولن وميركوري راضون عن 
جودة مركباتهم، بتحسن نسبته 
4 نق����اط مئوية منذ الربع الرابع 

.2009
وبهذا التحسن، تتفوق معدالت 
رضا عم����الء فورد عل����ى جميع 
شركات تصنيع السيارات بجميع 
فئاتها، مبا فيها الشركات اآلسيوية 

واألوروبية وفقا لهذه الدراسة.
وبينت الدراسة أيضا أن فورد 
جنحت في حتقي����ق أقل عدد من 
»األخط����اء واألعطال« بني جميع 
صانعي السيارات خالل األشهر 
الثالثة األولى من امتالك السيارة. 
فقد سجل أصحاب طرازات 2010 
من فورد ولينكولن وميركوري 
1.107 خطأ وعطل لكل 1000 سيارة، 
بتحسن نسبته 8% مقارنة بالعام 

املاضي.
وبهذه املناس����بة، ق����ال نائب 
رئيس مجموعة اجلودة العاملية 
بيني فاولر: »ال ش����ك ان احتالل 
املرتبة األولى ف����ي رضا العمالء 
عن ج����ودة املركبة يع����د إجنازا 
رائعا ودليال واضحا على التزام 
الشركة الكامل باجلودة. فجميع 
الدراسات اخلارجية جتمع على 
نتيجة واحدة، وهي أن فورد تتمتع 

اآلن بجودة عاملية املستوى«.

 الساير: مهندسو »تويوتا« أجروا اختباراتهم للتأكد
من أداء نظام VSC ونحن على ثقة بأن المشكلة ستنتهي

للسيارة الرياضية لكزس GX460 موديل 2010

GX460 لكزس

أعلن����ت تويوتا موتور كوربوريش����ن عن 
 GX460 ضبط السيارة النفعية الرياضية لكزس
موديل 2010 وذلك من خالل ضبط برمجة نظام 
الثبات اإللكتروني والتي من ش����أنها أن متنع 
انزالق الس����يارة جانبيا عند القيادة بسرعة 
هائلة واالنعط����اف فجأة بزاوي����ة 90 درجة، 
مما اس����تدعى تطوير برمجيات نظام الثبات 
اإللكتروني الستعجال تدخله عند بدء انزالق 

املركبة.
وقال املدير التنفيذي ملجموعة الس����يارات 
لدى شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأوالده 
مبارك الس����اير »إن واحدا م����ن أهم أولويات 
تويوتا واولوياتنا لدى الساير هو توفير أعلى 
مس����تويات األمان واجلودة، في الوقت نفسه 
الذي تلبي أو تتخطى فيه س����ياراتنا معايير 

السالمة املطلوبة«.
وأض����اف »لقد أج����رى مهندس����و تويوتا 
اختباراته����م للتأكد من أداء نظام VSC، ونحن 
على ثقة بأن التطوير الذي أدخلته تويوتا على 

البرمجيات اخلاصة بالنظام ستنهي املشكلة، 
ونطمئن عمالءنا بأننا لن ندخر أي تدابير من 

شأنها تعزيز سالمتهم ورضاهم«.
وبه����ذا الصدد، ش����رحت تويوت����ا موتور 
كوربوريشن بتقريرها تفاصيل التقنية لكيفية 
حدوث هذا االحتمال الذي قد يؤدي الى االنزالق 
خالل القيادة بس����رعة عالية جدا واالنعطاف 
احلاد جدا واملفاجئ على منحنى الى جهة اليمني 

وذلك خالل ظروف قيادة مفرطة.
وتوصلت تويوتا موتور كوربوريشن الى 
وضع احل����ل في ضبط برمج����ة نظام الثبات 
اإللكتروني لتعزيز فاعليته، بحيث يتم احلد 

من خطر انزالق السيارة الى انعدام حدوثه.
لإلشارة تقوم شركة مؤسسة محمد ناصر 
الس����اير وأوالده باالتصال بالعم����الء مالكي 
السيارات املعنية لتحديد موعد للقيام باإلجراءات 
الالزمة إلعادة ضبط برمجة النظام، كما ميكن 
اإلجابة عن اي اسئلة او استفسارات من خالل 

مركز االتصال على الرقم 1803803.

»تويوتا« تعلن ضبط برمجة نظام الثبات اإللكتروني


