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أعلنت ش���ركة فولكس واجن الش���رق األوسط عن 
توفير إصداري ال� 5 مقاعد وR-line اجلديدتني من سيارة 
فولكس واجن الرائجة سي سي ذات ال� 4 أبواب، وذلك 
اس���تجابة إلى رغبة عمالئها في املنطقة، وبعد أن كان 
الطراز األساسي من هذه الس���يارة مصمما في السابق 

الستيعاب 4 ركاب فقط.
وقالت الشركة انه استجابة ملطالب العمالء للحصول 
على سيارة سي سي ذات فائدة أكبر لالستعمال اليومي، 
مت تعديل مقعد الصف اخللفي اجلديد املستوفي جلميع 
متطلبات الس���المة الضرورية، مع مسند ثالث حلماية 
الرأس وحزام أمان ب� 3 نقاط للراكب الثالث في الوسط. 
وباإلضافة إلى ذلك، ينقسم املسند اخللفي القابل للطي 
بطريقة غير متماثلة، مما يتيح إمكانية نقل أمتعة أكبر 

دون جهد يذكر.
وفي هذا الصدد قال املدير اإلداري ل� »فولكس واجن« 
الشرق األوسط ستيفان ميكا: »تطغى أهمية املواصفات 
العائلية في السيارة على جميع اجلوانب األخرى لدى 
العمالء في منطقة الشرق األوسط، وهذا ما دعانا إلى أن 
نوفر وبسرور مساحة ملقعد إضافي خامس في سيارة سي 

سي دون أن يؤثر ذلك في مستوى السالمة أو األداء«.
وأضاف: »مع الطراز األساس���ي لس���يارة سي سي، 
والطراز الرياضي منها سي سي V6، والطراز املتألق سي 
سي R-line، وأنظمة املساعدة االختيارية، وخيار مقعد 
الصف اخللفي العائلي، تقدم فولكس واجن سي سي اآلن 
لعمالئها في املنطقة خي���ارات أكثر مما يقدمه أي طراز 
آخر في مجموعة فولكس واجن احلالية من السيارات، 

ضامنة لهم بهذا توفير »اخليار األمثل«.
وتتوافر اآلن سيارة فولكس واجن سي سي مبحرك 
TSI قوته 200 حصان وس���عة تبلغ 2.0 ليتر، وسيارة 
سي س���ي V6 مبحرك TSI قوته 300 حصان وسعة 3.6 
ليترات، وسي سي إصدارة R-line، وبخيار مقعد الصف 
اخللفي اجلديد الذي يتسع ل� 3 ركاب وذلك لدى شركاء 

فولكس واجن في عموم املنطقة.

 شمل 847 شخصًا من مالكي سيارات »تيغوان« من 35 جنسية

استطالع »فولكس واجن« الشرق األوسط
يكشف عن مجتمع حضري من الشباب المحب للمغامرات

»شيروكو« 
تحتل المراتب الثالث األولى 

في حلبة » نوربورغرينغ«
استطاع س����ائق س����يارات فولكس واجن 
موتورسبورت القطري ناصر العطية حتقيق 
املرتبة األولى في فوز فولكس واجن شيروكو 
الثالثي باملراتب األولى والثانية والثالثة في 
سباق ال� 24 ساعة للسيارات التي تعمل بالطاقة 
البديلة وذلك على حلب����ة نوربورغرينغ في 

أملانيا.
 وقد اس���تطاعت س���يارات ش���يروكو 
»GT24-CNG« الثالث التي تس����تمد طاقتها 
م����ن الوقود احليوي متكني فولكس واجن من 
احملافظة على سجلها النظيف واملتواصل في 
مجال طاقة السيارات البديلة لثالثة أعوام على 
التوالي، بإكمالها سباق هذا العام بفاعلية وثقة 

أمام 220 ألف متفرج في 16 مايواملاضي.
ومبا أصبح أقرب م����ا يكون إلى تقليد في 
»فولكس واجن موتورس����بورت«، فإنها املرة 
الثانية التي حتقق فيها املرتبتني األولى والثانية 
ضمن نفس الفئة للسيارات التي تعمل بالطاقة 
البديلة منذ ع����ام 2009، كما انها املرة الثانية 
أيضا التي يساهم فيها السائق القطري ناصر 
العطية في حتقيق النصر الثالثي ل� »فولكس 
واجن« خالل العام احلالي، بعد حتقيقه املرتبة 
الثانية خالل النصر الكبير الذي حققته فولكس 
واجن طوارق اخلاصة بالسباقات بحلولها في 
املراتب األولى الثالث في رالي داكار الذي أقيم 

في يناير املاضي.
كما أحرزت »فولكس واجن موتورسبورت 
»نتيجة رائعة باحتاللها املركز 16 في مجموع 
سباقات ال�24 ساعة من مختلف الفئات.وبهذه 

املناسبة، قال ناصر العطية: »كان سباق ال� 24 
ساعة حتديا جديدا بالنسبة لي بالكامل، وأنا 
سعيد بكوني جزءا من هذا الفريق الرائع فقد 
حققنا نتيجة مذهلة. ورغم برودة اجلو إال أن 

األمر كان جتربة مذهلة بكل بساطة«.
وبفضل النصر الكبير الذي حققته ضمن 
نفس الفئة من س����يارات ش����يروكو مبحركها 
الصديق للبيئ����ة »GT24-CNG« والذي تبلغ 
قوت����ه 330 حصانا، احتفل����ت فولكس واجن 
كذلك بفوزها بكأس االحتاد الدولي للسيارات 
للطاقة البديلة، الذي مت تقدميه للمرة األولى 

بعد ماراثون السيارات الرياضية.
ب����دوره، ق����ال مدي����ر »فولك����س واج����ن 
موتورس����بورت« كريس نيس����ن: »على مدى 
ثالث س����نوات متتالية حققت شيروكو ثالثة 
انتصارات ضمن فئته����ا. وقد أثبتت فولكس 
واجن وملرة أخرى مدى موثوقيتها وفاعليتها. 
وأنا فخور وس����عيد للغاية مبا حققه الفريق 
ككل، خاصة خالل سباق ال� 24 ساعة الذي مثل 
حتديا كبي����را هذا العام«، مضيفا »وقد حققنا 
الفوز على مس����توى الفئة باستخدام الوقود 
احليوي، وهو أكثر أنواع الوقود مراعاة للبيئة، 
كما اس����تطعنا حتقيق مراتب جيدة في عموم 
التصنيفات. وقد أظهرنا أيضا اجلوانب التي 
متيز سيارة ش����يروكو عن غيرها: الصالبة، 

والسرعة، والسحر الرياضي«.
وتعتمد فولكس واجن على تقنية اإلنتاج 
لصناعة العديد من أجزاء السيارات املستخدمة في 
سباق ال� 24 ساعة على حلبة نوربورغرينغ.

»سي سي«
»فولكس واجن« الشرق األوسط تطلق سيارة 

كشف استطالع أجرته فولكس واجن الشرق 
األوسط عن وجود مجموعة مزدهرة من الشباب 
املغرم باإلث���ارة واملغامرات اخلارجية على غرار 
الرحال���ة املغام���ر »ابن بطوطة«، عرفوا باس���م 
»تيغوانيون« من قبل املقر اإلقليمي ألكبر مصنع 
للسيارات في أوروبا. وقد مت نشر نتائج االستطالع 
تزامن���ا مع إعادة إطالق س���يارة فولكس واجن 
تيغوان، حيث تبني أن غالبية مالكي هذه السيارة 
 )SUV( الرياضية املدمجة متعددة االستخدامات
هم من فئة الشباب العرب املهنيني احملبني للقيام 

مبغامرات خارج املدينة.
وأظهر استطالع فولكس واجن الشرق األوسط 
ان 42% م���ن مالكي س���يارة »تيغوانك« متعددة 
االس���تخدامات ه���م م���ن »التيغوانيني« احملبني 
للمغامرات اخلارجية والذين يستمتعون بنشاطات 
مثل: ركوب الدراجات، وقيادة السيارات، واملشي على 
التالل، وكرة القدم، وصيد األسماك، والتنزه ملسافات 
طويلة سيرا على األقدام، والتجديف بالزوارق، 
ورياضة زوارق الكياك، والتس���لق، واستكشاف 
الكهوف، والرياضات املائية، والرياضات الثلجية، 

والرياضات الصحراوية فوق الكثبان الرملية.
وقد حققت سيارة تيغوان، التي تروق لسائقي 
السيارات من الرجال والنس���اء على حد سواء، 
جناحا كبيرا بني شباب املنطقة حيث إن 39% من 
مجموع »التيغوانيني« املالكني لهذه السيارة في 
املنطقة هم من الش���باب الذين تتراوح أعمارهم 
بني 25 و34 عاما، يش���كل العرب منهم 73% ممن 
شاركوا في االستطالع. وتأتي الكويت في املرتبة 

األولى بنسبة 22% كأكثر شعب محب للمغامرات 
اخلارجية ثم عمان بنسبة 18% في املرتبة الثانية، 
وبعدها األردن 10% في املرتب���ة الثالثة، تتبعها 
س���ورية بنسبة متقاربة 6% والسعودية 4%، ثم 

اإلمارات، ومصر، ولبنان، كل منها بنسبة %3.
وقال املدير اإلداري لفولكس واجن الش���رق 
األوسط ستيفان ميكا : »تعكس سيارة تيغوان 
وتناسب متاما من يبحث عن اإلثارة من الشباب 

العربي، ممن أحب أن أسميهم »تيغوانيون«.
وأضاف: حالها حال »التيغوانيني« من الشباب 
العربي املهني، متتلك س���يارة تيغوان شخصية 
مهنية على طرق���ات املدينة، حيث يقودونها من 
وإلى املكتب، واملتاجر، وم���ع العائلة بكل راحة 
وأناقة، أما في عطل نهاية األسبوع، فيظهر جانبها 
اآلخر اجلامح وإمكانياتها عند القيادة في الطرقات 
الوعرة لتأخذ سائقيها بعيدا عن املسارات املعتادة 
بحثا عن مغامرة تنبض باملتعة وترفع األدرينالني 

لدى أولئك الشباب.
وتتميز س���يارة تيغوان بتع���دد مواصفاتها 
ومرونتها، وينصح باقتنائها من قبل الس���ائقني 
الذين يتطلعون الى املظهر املتميز ومرونة سيارات 
SUV املدمجة، الذين يتوقعون أيضا مس���تويات 

رفيعة من الراحة والرشاقة واالختالف. 
وتأتي سيارة تيغوان مزودة بواحد من أحدث 
أنظمة املالحة والراديو اخلاصة بالطرقات الوعرة 
وهو نظام RNS 510، حيث بإمكانها االنتقال بركابها 
بعيدا عن املدينة باس���تخدام وظائف املالحة في 
املناطق الوعرة، حيث يستطيع تخزين ما يصل 

إلى 500 نقطة طريق لدى انطالق الس���يارة في 
مناطق غير ممس���وحة رقميا، بحيث يستطيع 
السائقون العودة أدراجهم من أية مغامرة للقيادة 
في املناطق الوعرة. وميكن تسجيل الرحالت بشكل 
أوتوماتيكي من خالل تخزين نقاط الطريق يدويا 

أو أوتوماتيكيا )وظيفة الرصد(.
 Trend وتتوافر »تيغوان« في ثالثة إصدارات هي

.Track & Fieldو Sport & Styleو ،& Fun
 Trend & Fun وقد مت تصميم كل من إصداري
وSport & Style مبا يناسب بيئة املدينة وأجوائها، 
بارتفاع منخفض مناسب لطرقات املدينة، وحافة 
أمامية كالسيكية، التزال توفر زاوية دخول قصوى 
 Sport & Style تبل���غ 18 درجة. كما يأتي إص���دار
احلصري كذلك بحزمة م���ن املواصفات للهيكل 
والتصميم، متضمن���ا: إطارات معدنية قياس 17 
بوصة، سقفا مزودا بقضبان خارجية من أكسيد 
الفضة، ونوافذ بلمسات من الكروم، وشاشة للمبرد، 

ونوافذ ملونة، ومقاعد رياضية.
أما إص���دار Track & Field من تيغوان فقد مت 
تصميمه خصيصا للقيادة على الطرقات الوعرة 
وحلافته األمامي���ة دور خاص في حتقيق أعظم 
زاوي���ة دخول ممكنة )درجة 28 بدال من 18(. وال 
يحتوي هذا اإلصدار على جناح أمامي بارز مزود 
مبداخل هوائية مطابقة كما هو احلال مع إصدار 
Sport & Style. وب���دال من ذلك، مت متديد صفيحة 
حماية ممي���زة ومتكاملة مع احملرك حتت هيكل 
السيارة بش���كل مائل من املنطقة ما بني إطارات 

السيارة وحتى شبكة املبرد.


