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(محمد ماهر)   ..وجولة في املركز اجلديد 

 ناصر الساير مستمعا لشرح عن خدمات املركز اجلديد  لقطة جماعية تضم ناصر الساير وفيصل الساير وإبراهيم الفوزان وموظفي املركز اجلديد باألحمدي

 .. وفي قسم قطع الغيار 

 سيارات تويوتا ستكون على موعد مع خدمات مميزة في مركز األحمدي اجلديد  لقطة عامة ملركز اخلدمة اجلديد

 تقنيات حديثة في خدمة عمالء تويوتا باألحمدي  ناصر الساير يستمع لشرح من إبراهيم الفوزان حول اخلدمات اجلديدة باملركز خدمة حديثة لعمالء الساير باملركز اجلديد 

 ناصر محمد الساير وفيصل الساير وإبراهيم الفوزان يقصون شريط افتتاح مركز اخلدمة اجلديد في األحمدي

 مساحته أكبر ٦ أضعاف من المركز القديم وتم تزويده بأحدث تكنولوجيا خدمة وإصالح السيارات

 ناصر الساير مفتتحًا أكبر وأحدث مراكز خدمة «تويوتا» في األحمدي:
  ثقتنا ترجمت إلى أفعال ومازلنا على الدرب لتحقيق الرؤى بخطى ثابتة 

 المزايا والخدمات في المركز الجديد
كل ما يحتاجه العميل في جميع 
معارض ومراكز اخلدمة من قطع 
الغيار وكل اخلدمات، والتي تعمل 
التأكد من  شركة الســـاير على 
توفير إمداد دائم ومتواصل من 

مخازنها في صبحان.
  بحيث يتوفر مخزون على ما 
يقرب مـــن ١٠٠ ألف قطعة غيار 
مختلفة لتأمني جميع االحتياجات 
ألعمـــال الصيانة، وبالتالي فإن 
مالكي سيارات تويوتا في الكويت 
ميكنهم أن يكونـــوا واثقني من 
توافر القطع الالزمة وبســـرعة 
في االستجابة الحتياجاتهم ألي 

قطع غيار.
  هذا وقد حضر حفل االفتتاح 
نائب رئيس مجلس اإلدارة فيصل 
الساير ومدير عام قطاع اخلدمات 
الفوزان  إبراهيـــم  باملؤسســـة 
باإلضافة الى العديد من املهتمني 
بصناعة السيارات وعدد كبير من 

املدرين والصحافة. 

املتواصل لتوفير  التزامها  على 
أنسب اخلدمات واملرافق واملعارض 
جلميع عمالئها، كما توفر أيضا 

االلتزام مبعايير تويوتا العاملية 
الصارمة في هذا املجال.

  جدير بالذكر ان الشركة تؤكد 

توصلت إليه تكنولوجيا خدمة 
وإصالح السيارات من التجهيزات 
التام على  واملعدات حلرصهـــا 

 أحمد يوسف
  افتتح أمـــس رئيس مجلس 
اإلدارة في شركة مؤسسة محمد 
ناصر الساير وأوالده ناصر محمد 
ناصر الساير مركز اخلدمة اجلديد 
لـ «تويوتا» في منطقة األحمدي 

اجلديد.
  وعقـــب االفتتاح، أكد رئيس 
مجلس اإلدارة ناصر محمد ناصر 
الســـاير قائال: «إننا حتت راية 
الســـمو األمير الشيخ  صاحب 
صباح األحمد واحلكومة الرشيدة 
لن نألو جهدا في االستثمار في 
شتى املجاالت املختلفة التي من 
شـــأنها دعم عمالء تويوتا على 
جميع األصعدة التي متكننا دائما 
من أن نكون عند حســـن ظنهم 

ليكونوا عمالء مدى احلياة».
  وأضـــاف: «ثقتنـــا ترجمت 
إلى أفعـــال ومازلنا على الدرب 
الـــرؤى بخطى ثابتة  لتحقيق 
من خالل احلفـــاظ على اخلطة 
التوسعية املقررة في بلدنا العزيز 

الكويت».
افتتاح مركز اخلدمة    ويأتي 
اجلديد تتويجا لسلسلة مراكز 
وخدمات الشـــركة املنتشرة في 
ربوع الكويـــت، وضمن اخلطة 
التوسعية للشركة والتي أعدتها 
ســـلفا، حيـــث تعتمـــد اخلطة 
اإلستراتيجية للشركة على تقدمي 
أرقى وأسرع خدمات ما بعد البيع 

والصيانة.
  وحتـــرص مجموعة اخلدمة 
بالشركة على متيزها من خالل 
مواصلتها لتحقيق أعلى درجات 

رضا عمالئها.
  وقد حققت املجموعة تطورا 
هائال في خدماتها ومراكزها في 
الكويت ملواكبة النمو الهائل في 
مبيعات تويوتا وملواصلة االرتقاء 

بخدمة عمالئها.
  ولهذا فقد قامت الشركة بإنشاء 
مركز خدمة األحمـــدي اجلديد 
لتصبح مساحته اجلديدة أكبر ٦ 
أضعاف من مساحة مركز اخلدمة 
القدمي، وقد مت تزويده بأحدث ما 

ــة مع الفلتر  ــة تبديل زيت املاكين   خدم
والتي تستغرق فقط ١٠ دقائق من حلظة استقبال 

السيارة وبدء العمل.
ــريعة والتي تعتمد     خدمة الصيانة الس
على حتديد موعد مسبق للخدمة وإجرائها في 
٦٠ دقيقة لسيارات الركاب و٩٠ دقيقة لسيارات 

الدفع الرباعي.
ــة الدورية  ــريعة للصيان ــة الس    اخلدم

واملتوافرة على مدار ١٦ ساعة يوميا.
   جميع إصالحات امليكانيك والكهرباء.

   جميع إصالحات البودي والشاصي الناجتة 
عن الدعمات مبختلف أحجامها اخلفيفة، املتوسطة 

والثقيلة.
   وتتم أعمال احلدادة والصبغ بأجود املواد 
املتاحة وأحدث تقنيات املعدات املوجودة عامليا.

   توفر خدمة فحص الشاصي إلكترونيا 

بالكمبيوتر.
ــيارة  ــر خدمة تنظيف وتلميع الس    توف
وتشمل كل أجزاء السيارة السفلية وفراغ العجالت 
وغرفة املاكينة ومقصورة الركاب وتلميع السطح 

اخلارجي.
   املركز مجهز بخدمة الغسيل اآللي، حيث 
يوجد عدد ٢ محطة غسيل أوتوماتيكي والتي تنجز 

عملية الغسيل في وقت من ٦ إلى ١٠ دقائق.
ــذا لبيع قطع  ــمل أيضا منف    املركز يش

الغيار األصلية.
   مركز خدمة اإلطارات يوكوهاما.
   خدمة الساير لتأجير السيارات.

   قاعة حملاضرات التدريب.
ــأة النتظار  ــة ومهي ــتراحات مكيف    اس
عمالئنا وضيافتهم بتقدمي املشروبات الساخنة 

والباردة. 


