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S مع مزايا إضافية لعمالء مرسيدس بنز الفئة مجهزة بالسقف القابل للطي آليًا مع القفل التلقائي

»البشر والكاظمي« تطلق عرضًا حصريًا في رمضان »نيسان« تدشن Z 370 رودستر 2011

األمامية املزدوجة ذات التفريغ 
شديد التركيز )HID( مع خاصية 
التشغيل واإليقاف التلقائي التي 

دمجت كميزة قياسية.
وتتوافر Z370 رودستر في 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
بثمانية ألوان للهيكل اخلارجي: 
البركان���ي واألبيض  األحم���ر 
اللؤلؤي واألسود املاسي والفضي 
الالمع والفضي الغامق واألزرق 
البحري الرمادي املعدني واألسود 

العنابي. 
وميك���ن للعم���الء االختيار 
في Z رودس���تر بني نوعني من 
املقاعد: اجللد العنابي ذو الظهر 
املرتفع أو اجللد األسود املثقب 
مع امكانية التعديل اليا بأربعة 
اجتاهات لكل من مقعد السائق 
والراك���ب االمام���ي، رفع مقعد 
السائق يدويا وتعديل املنطقة 
القطنية ملقعد الس���ائق )أسفل 
الظهر( بش���كل يدوي، )كما أن 
لون املقاعد املختار يتناسب مع 
لون قماش السقف(. وهذه املقاعد 
خاصة ب���� Z، ومت دمج وظائف 
التبري���د والتدفئة التي تعتبر 
مثالية أثناء القيادة عندما يكون 
السقف مفتوحا بغض النظر عن 
درجة احلرارة اخلارجية. كما أن 
مساند الرأس النشطة للمقاعد 
األمامية والقابلة للتعديل ميزة 

قياسية في السيارة.

)مقارنة برودستر Z350 للجيل 
السابق(، مع مزيل كهربائي مدمج 
الزجاج  للصقيع املتشكل على 
اخللفي. ويستغرق فتح السقف 
من البداي���ة إلى النهاية حوالي 
20 ثانية. وكم���ا هو احلال في 
Z 370 كوبي���ه اجلديدة، تتميز 
Z رودستر مبقصورتها األكثر 
جرأة بشكلها كما أن هيكلها أخف 
 Z 350 وزنا وأكثر متاس���كا من
اجليل السابق. أما قاعدة العجالت 
فهي أقصر ب���� 100 ملم، بينما 
انخفض الطول االجمالي ب� 65 
ملم. وتتميز Z رودستر اجلديدة 
بغطاء احمل���رك وألواح األبواب 
والصندوق اخللفي من األملنيوم 
بغرض تخفيف الوزن. وفي نفس 
الوقت مت تعديل تركيبة الهيكل 
بشكل واس���ع مايحسن املتانة 
والثبات. وتشمل Z370 رودستر 
عناصر دعم اضافية مقارنة ب� 
Z 370 كوبيه، مبا في ذلك أعمدة 

»A« والعتبتان اجلانبيتان.
أما تصميم الشكل اخلارجي 
في Z رودس���تر فيشمل مظهر 
وشعور Z كوبيه اجلديدة املتميز 
مبقدمة السيارة الطويلة واألبعاد 
القصيرة لقمرة القيادة ومقابض 
األب���واب العمودية واملصابيح 
األمامي���ة واخللفي���ة اجلديدة 
واملميزة التي لها شكل »البمرنغ«، 
هذا باالضافة إلى مصابيح زينون 

مفتوحا أو مقفال، وعملية سهلة 
لفتح واقفال الس���قف بلمس���ة 
واحدة، إضافة إلى جتربة ممتعة 
عند فتح الس���قف مع ضجيج 
منخفض للري���ح وراحة مثلى 
في توفير درجة احلرارة املناسبة 

للسائق والراكب.
وعندما تكون فتحة السقف 
التصميم ش���كال  مقفلة، يوفر 
منحنيا نحو اخلل���ف في قمة 
الروع���ة وتوازنا بني الس���قف 
امل���رن وتصميم هي���كلZ ، أما 
الزجاج األمامي القصير واجلزء 
املدور  اخللفي االيروديناميكي 
فيع���ززان خط���وط الس���يارة 
احلركي���ة والديناميكي���ة التي 
حتدد شخصيتها. وعندما يكون 
السقف مفتوحا يختفي السقف 
القابل للطي حتت الغطاء الصلب 
املصنوع من مادة »تونو« وبلون 
هي���كل الس���يارة، والذي ميتد 
نحو األمام لتشكيل املقصورة 
 Z الداخلية الكالسيكية في نيسان
رودستر بأسلوب »قمرة القيادة 

الثنائية«.
ومت كساء السقف املرن بقماش 
أو األرجواني  باللون األس���ود 
الغامق مع بطانة داخلية، ويتميز 
القماش بش���كل مفعم باجلودة 
كما يس���اهم في مقاومة دخول 
الضجيج إلى املقصورة، إضافة 
إلى الزجاج اخللفي األكبر حجما 

بعد أقل من سنة من تدشني 
س���يارة نيس���ان Z 370 كوبيه 
اجلديدة كليا والتي أعادت صياغة 
مفهوم السيارات الرياضية ذات 
األداء املتفوق والسعر املناسب، 
تدشن نيسان س���يارة نيسان 
Z 370 رودستر 2011 التي متثل 
اضافة دراماتيكية لهذه الفئة من 

السيارات من نيسان.
وتقدم Z رودستر ذات الشكل 
األخاذ كل ماهو متوافر في نيسان 
Z كوبيه ذات الس���قف الصلب، 
إضاف���ة إل���ى املزيد م���ن إثارة 
القيادة في سيارة رياضية أكثر 
كالسيكية، تتيح دخول أشعة 
الش���مس وضوء القمر ورؤية 
النجوم، وتتمتع برقي أكثر من 
أي سيارة Z مكشوفة عرفناها 
في املاضي، مب���ا في ذلك نظام 
السقف بنظام آلي لتثبيت تلقائي 
قياسي ونظام املفتاح الذكي من 
نيسان. وهناك أيضا مجموعة 
من التقنيات واملزايا املريحة التي 
تشمل املقاعد املبردة املتوافرة في 
السيارة ونظام املالحة بشاشة 
تعمل باللم���س ونظام الهاتف 
بتقنية بلوتوث. وتتوافر نيسان 
رودستر 2011 حاليا لدى موزعي 

نيسان في دول اخلليج.
وق���ال مدير التس���ويق في 
شركة نيسان الشرق األوسط 
 Z370 يوت���ا يامازاك���ي: »تقدم
رودستر تواصال مع كل من الريح 
والبيئة، باإلضافة إلى مستويات 
األداء االس���تثنائية في نيسان 
Z كوبيه اجلديدة. ومن األمور 
غير املتوقعة في هذه السيارة 
الرياضية درجة الرقي واجلودة 
العالية كما نرى في السقف القابل 
للطي الذي يعمل بلمسة واحدة 
بالقفل التلقائي واملقصورة ذات 
اللمسات االحترافية اجلميلة«.

»رودستر« حقيقية

ويتمث���ل االخت���الف األكثر 
وضوح���ا ب���ني Z370 كوبيه و

Z370 رودستر في السقف القابل 
للكشف، وقد صمم السقف املرن 
بتركيز ملحوظ على ثالث نواح: 
تقدمي صورة ظلية أنيقة تتناسب 
 Z مع األسلوب املدهش في نيسان
اجلديدة سواء كان سقف السيارة 

»أستون مارتن« تدّشن أول وكالة بيع في ُعمان
الس����يارات  افتتحت ش����ركة 
البريطاني����ة الرياضي����ة الفخمة 
استون مارتن صالة عرض جديدة 
في مدينة مسقط عاصمة سلطنة 
عمان وذلك استجابة للطلب املتزايد 
على السيارات الرياضية في دول 
منطقة اخلليج. وبافتتاح شركة 
املهند احلشار � استون مارتن عمان، 
يصبح اجمال����ي عدد وكاالت بيع 
سيارات استون مارتن سبع وكاالت 
في منطقة اخلليج، ش����املة فرع 
مسقط اجلديد الكائن في منطقة 
الصاروج النابضة باحليوية. حضر 
حفل افتتاح صالة العرض رئيس 
مجلس ادارة شركة املهند احلشار 
الشيخ املهند بن سعيد بن ناصر 
احلشار واملدير التنفيذي سلطان 
بن س����رور بن محمد اخلروصي 

وكبار مدراء فريق استون مارتن. وصرح املدير التنفيذي ألستون مارتن 
د.اولريك بيز قائال: ان هذا هو الوقت املناسب لتدشني هذه السيارة في 
عمان، خصوصا بعد الطلب املتزايد على الس����يارات الرياضية الفخمة 
في منطقة اخلليج، واضاف ان وكالة البيع اجلديدة في عمان هي محطة 
توقف قوية جتاه توس����يع عمليات البيع املستقبلي في منطقة الشرق 
االوسط ويسعدنا بطبيعة احلال ان يكون لنا وكالء في عمان ونتطلع 
الى شراكة ناجحة مع شركة املهند احلشار. من جانبه، عبر الشيخ املهند 
بن س����عيد بن ناصر احلشار عن سعادته ان تكون شركته وكيال لبيع 

ماركة معروفة عامليا، قائال: جتسد استون مارتن قمة سوق السيارات 
الرياضية الفخمة، ونتطلع الى بناء س����وق قوية لها في الس����لطنة، ما 
دام هناك اهتمام بالغ بهذه العالمة التجارية. واستمرارا لعمليات بيعها 
بالتجزئة للسيارات البريطانية، مت انشاء صالة استون مارتن اجلديدة 
مبس����احة 300 متر مربع، حيث صممت لتتس����ع لكل سلسلة منتجات 
استون مارتن شاملة طرازات V8 وA12 فينتج وDB9 وDBS ورابيد ذات 
االربعة ابواب، وستصبح وكالة البيع اجلديدة جاهزة للعمل بداية من 

10 اجلاري.

اعلنت ش���ركة عبدالرحمن البشر وزيد 
الكاظمي بالتعاون مع بنك بوبيان، عن اطالق 
عرض مميز في شهر رمضان جلميع عمالء 
س���يارات مرسيدس بنز الفئة S، فكل عميل 
يشتري سيارة فئة S موديل 2010 خالل شهر 
رمضان يحصل على ميزتني:خدمة مجانية 
ملدة 3 سنوات أو 60.000 كلم من شركة البشر 
والكاظمي، ووديعة استثمارية بالوكالة تعمل 
وفق أحكام الشريعة اإلسالمية بقيمة 1000 

دينار لدى بنك بوبيان.
وقالت الشركة في بيان صحافي إن هذا 
العرض مقصور حصريا على عمالء مرسيدس 
بنز الفئة S التي جتمع بني الفخامة والراحة 

واألمان في سيارة فاخرة.
وتأتي س���يارات الفئ���ة S موديل 2010 
الرياضية  بخيارات مثيرة تض���م: احلزمة 
لهيكل السيارة، األضواء الكاشفة LED، عجالت 
من س���بائك خفيفة قياس 20 إنش���ا، سقف 

عروض مميزة لعمالء »البشر والكاظمي« على مرسيدس بنزبانورامي، وغيرها. تصميم عصري لـ »نيسان Z370« اجلديدة

قص شريط افتتاح الوكالة اجلديدة
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