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أعلنت شركة املال وبهبهاني للسيارات، املوزع الرسمي لسيارات 
كرايسلر وجيب ودودج في الكويت، عن تقدميها لعمالئها موديل 
2010 لسيارة جيب شيروكي بقيمة أكبر للمال، مبينة ان العرض 

القى إقباال كبيرا من جميع شرائح املستهلكني بالكويت.
وذكرت الشركة ان جيب ش���يروكي جتتذب بأسعارها التي 
تبدأ م���ن 6699 دينارا، العمالء الذين يريدون س���يارة متميزة 
تتمتع بقدرات فائقة على الطرق املمهدة والوعرة، وأيضا أولئك 
الذين يريدون األداء والتحكم واالقتصاد في اس���تهالك الوقود 

وسعر سيارة عائلية. 
ومت تصميم سيارة جيب ش���يروكي للعمالء الذين يريدون 
قدرات الدفع بالعجالت األربع، واإلمكانيات املرنة على مدار العام، 
إضافة إلى السعر اجلذاب، مع املقصورة احلديثة وتصميم جيب 
الكالس���يكي، مبا في ذلك الواجهة التقليدية ذات السبع فتحات 
وأقواس العجالت التي توحي بالعنفوان وشكلها القوي، تساهم 
جيب ش���يروكي موديل 2010 في توسيع جاذبية تصميم جيب 

لتجتذب عمالء جددا للعالمة التجارية. 
وتلتزم جيب شيروكي بجذورها من خالل اتخاذ تصميم أكثر 
قوة وعنفوانا وكالس���يكية لعالمة جيب، وهو التصميم الذي 
يضمن تعزيز جاذبيتها بالنس���بة للمالكني احلاليني وتوسيع 
نطاق جاذبيتها جلمهور جديد، ومتت زيادة طول منطقة األمتعة، 
وسيشعر ركاب املقاعد اخللفية واألمامية مبزيد من الراحة أثناء 

اجللوس بعد إيجاد مساحة إضافية.
ومتتاز س����يارة جيب شيروكي موديل 2010 مبجموعة كاملة 
من أنظمة السالمة النشطة والكامنة، ومن بني جتهيزات السيارة 
القياسية برنامج الثبات اإللكتروني )ESP( ونظام التخفيف من 
انقالب السيارة )ERM( ونظام التحكم في السحب عند كل السرعات 
ونظام مساعدة الفرامل ونظام متطور من الفرامل مانعة لالنغالق 
ونظام مراقبة ضغط اإلطارات )TPM( ووس����ائد هوائية جانبية 

تكميلية، وكل هذه املزايا تضاف إلى قيمة شيروكي الهائلة.
وتش���تمل جيب ش���يروكي موديل 2010 على نظام مايغيغ 
MyGIG™ للترفيه واملعلومات باس���تخدام الوس���ائط املتعددة 
»اختياري مبوديل ليمتد« وهو نظام سمعي ومالحي وترفيهي 
ونظام اتصال دون استخدام اليدين متكامل متاما، ويتيح مايغيغ 
للعمالء استخدام شاشة تعمل باللمس أو توجيه أوامر صوتية 
للتحكم في اخلصائص، ويشتمل هذا النظام على محرك أقراص 
صلبة س���عة 20 جيجا بايت ميكن���ه تخزين ما يصل إلى 1500 

أغنية وصورة.
وحتقق س���يارة جيب ش���يروكي 2010 املطورة توازنا بني 
القدرات على الطرق الوعرة وبني النعومة والسالسة على الطرق 
املمهدة، حيث يس���اهم نظام التعليق األمامي املس���تقل، ونظام 
التعليق اخللفي من خمس وصالت واجلديد كليا، ونظام باور 

ستيرينغ للتوجيه بأسلوب اجلريدة والترس في حتقيق املزيج 
الذي تتمتع به جيب شيروكي 2010 الذي يجمع بني الراحة في 
القي���ادة على الطرق املمهدة والتحكم في قيادة الس���يارة الذي 

يوحي بالثقة.
ويزود محرك السيارة SOHC V6 سعة 3.7 ليترات جيب شيروكي 
اجلديدة بطاقة وعزم دوران هائلني ويقوم بعملية تشغيل سلسة 
وهادئة ويعمر طويال. ويولد طاقة تبلغ 210 أحصنة )157 كيلوواط( 
عند 5200 دورة ف����ي الدقيقة وعزم دوران يبلغ 235 رطل – قدم 

)319 نيوتن متر( عند 4000 دورة في الدقيقة. 
وفي هذا السياق قال املدير العام املساعد للمبيعات والتسويق 
في ش����ركة املال وبهبهاني للسيارات ماهر أبوشعبان »إن سيارة 
شيروكي القوية والعملية جتتذب على الدوام العمالء الذين يريدون 

سيارة ممهورة بعالمة جيب األسطورية، والذين يريدون 
أيضا الراحة والطابع العملي والقيمة مقابل املال ويطلبون 

مستويات عالية من جتهيزات السالمة«.
وأضاف قائ����ال »إن الس����يارات الرياضية العائلية 

الصغيرة متعددة االستعماالت )SUV(، املجهزة 
بأنظمة دف����ع رباعي تلق����ى طلبا أكبر 

عليها، ألنها حتق����ق أداء أفضل 
وسالمة أكبر على الطريق، 
وتلبي جيب شيروكي جميع 
الرغب����ات خاص����ة وهي 

سيارة اجليب األصلية 
ذات الكفاءة والقدرات 
اخلاصة مقدمة بشكل 

جديد«.
ظ����ل  وف����ي 
عرض شركة املال 
لهذه  وبهبهاني 
السيارة الرائعة 
 6699 بس����عر 
دينارا، وهو ما 
يقل مبعدل 1300 
دينار عن سعرها 
الس����ابق، ف����إن 
جيب ش����يروكي 

تعتبر واحدة من 
البدائل األكثر جاذبية 

للمش����ترين الذي����ن 
يبحثون عن س����يارتهم 

العائلية املقبلة.

شيروكي 2010 »المال وبهبهاني«  تطلق 
عرضاً ساحقاً   على جيب 


