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عبداهلل علي: 100% نسبة 
الزيادة املتوقعة ملبيعات 

جيتا خالل 2011 

بتصميم جديد يضمن أعلى معايير السالمة والراحة بسعر 5.450 آالف دينار 

»فولكس واجن بهبهاني« تطرح »جيتا« اجلديدة كليًا 
أثناء  السيارة للتحكم باملسافة 
صف الس���يارة فضال عن نظام 

حتذير ضد السرقة.

تطوير أنيق

أما التطويرات األكثر أناقة في 
السيارة جيتا فهي متوافرة في 
 ،»Comfortline Plus« مواصفات
ففضال عن املواصفات املتوافرة 
 ،»Comfortline«و »Trendline« في
تستند »Comfortline Plus« على 
عجالت من مزيج املعادن بحجم 
17 بوصة )م���ن النوع »بورتو« 
عشاري التصميم(، ونظام اإلقفال 
والتشغيل من دون مفتاح ومقاعد 
أمامية رياضي���ة مغطاة جزئيا 
باجللد ذات أدعمة قابلة للتعديل 

إلكترونيا.
كما يتوافر في ه���ذا املوديل 
نظام صوت���ي متطور مع راديو 
RCD 510 بشاش���ة ملونة تعمل 
باللمس ووح���دة متنقلة تدعم 
أجهزة iPhone وiPod. واختتم ميكا 
حديثه بالقول قامت فولكس واجن 
من خالل س���يارة جيتا اجلديدة 
كليا بتطوير سيارة صالون فخمة 
وفسيح واقتصادية وعالية الكفاءة 
وبالتالي ستس���تهوي الشباب 

ومدراء األساطيل في الكويت.

زيادة المبيعات

من جانبه توقع مدير وكالة 
فولك���س واجن ل���دى بهبهاني 
للسيارات عبداهلل علي زيادة في 
حجم مبيعات جيتا خالل العام 
احلالي تصل إل���ى 100% بحيث 
يتم بيع ما بني 300 و400 سيارة 
خالل 2011 مقارنه ببيع 150 سيارة 
خالل 2010، أما من ناحية مبيعات 
فولكس واجن الكويت، فتوقع أن 
حتقق منو في مبيعاتها يصل إلى 

25% خالل العام احلالي.
محمود فاروق  ٭

إضافات األلومنيوم وشاش���ة 
متعددة االستخدامات باإلضافة 
الرادي���و والهاتف  إلى أنظمة 

املدمجة.
ولتوفير املزيد من السالمة، 
تتمت���ع »Comfortline« بنظام 
س���معي في مقدم���ة ومؤخرة 

تفاصي���ل متنوعة من ضمنها 
نظام التكييف الهوائي التلقائي 
)Climatronic( بتحكم مزدوج 
يس���مح باالس���تمتاع بجوين 
الس���يارة،  منفصل���ني داخل 
وعجلة قيادة جلدية متعددة 
الوظائ���ف بتصميم ثالثي مع 

فيحتوي على مواصفات متميزة 
مثل التعزيزات املغطاة بالكروم 
عل���ى ش���بكة املب���رد وعجالت 
خماس���ية التصمي���م من مزيج 
املعادن/ السبائك املعدنية »نافارا« 

بحجم 16 بوصة.
ويحتوي هذا املوديل على 

CD وثمانية مخارج للصوت.
وسيتمتع الركاب أثناء السفر 
بهذه السيارة بالراحة التامة بفضل 
مكيف اله���واء وصندوق تابلوه 
متكامل بنظام تبريد ألشهر الصيف 

احلارة.
 »Comfortline« أما املوديل الثاني

»Trendline« فتتضمن مرايا جانبية 
مدفأة وقابلة للتعديل كهربائيا.

كما خضع داخل السيارة جيتا 
للتعديل كذلك فأصبح أكثر اتساعا 
بالنس���بة لركاب املقعد اخللفي، 
 وحتت���وي على نظ���ام صوتي 
RCD 310 متعدد الوظائف مع مشغل 

أطلقت فولكس واجن بهبهاني 
التي أعيد  سيارة جيتا اجلديدة 
تصميمها، ويأتي هذا اإلطالق بعد 
النجاح الكبير الذي حققته حول 
العالم، حيث مت بيع ما يزيد عن 

9.6 ماليني سيارة حتى اآلن.
وتعتبر جيت���ا اجلديدة كليا 
خيارا مثاليا لكل الذين يتمنون 
احلصول على س���يارة صالون 
أملانية آمنة ومريحة بس���عر في 

متناول اجلميع.
ول���م تكتف فولك���س واجن 
بتصميم مواصفات ومظهر جيتا 
اجلديدة فحسب، وإمنا بسعرها 
الذي يبدأ اآلن من 5450 دينارا قبل 
اخلصم، مما سيسمح لعدد أكبر 
من الناس في الكويت باالستمتاع 

بامتياز فولكس واجن.
وعلق املدي���ر العام لفولكس 
واجن الشرق األوسط شتيفان ميكا 
قائال: تعتبر سيارة جيتا اجلديدة 
إضافة مثيرة إلى أس���طولنا في 
الكويت، خصوصا بسعرها الذي 
يبدأ من 5450 دينارا، ومتثل هذه 
السيارة فئة خاصة بها جتمع بني 
قمة الهندسة األملانية من تصميم 
وأداء وسالمة وراحة في إطاللة 

جديدة متكاملة.
وأض���اف: وق���د اعتمدنا في 
الس���يارة مستوى  صناعة هذه 
فخامة عاليا وتقنية وإبداعا جديدا 
من أجل صنع أفضل سيارة جيتا 
حتى اآلن، ومن خالل الس���يارة 
اجلديدة كليا، س���نقدم س���يارة 
تضيف بع���دا جديدا في اجلودة 
إلى فئة سيارات الصالون املدمجة 
في الشرق األوسط. ولدى فولكس 
واجن إستراتيجية واضحة للنمو 
في الشرق األوسط لفئة سيارات 
الس���يدان، وس���تكون جيتا أول 
هذه الس���يارات التي نطلقها في 

املنطقة.
العجالت  وق���ال: إن قاع���دة 
املوس���عة لسيارة جيتا اجلديدة 
كليا تسمح مبستوى راحة أعلى 
للمقاع���د اخللفي���ة، خصوصا 
للعائالت، ومقارنة باملوديل القدمي، 
ازدادت مساحة األقدام مبا يعادل 

6.7 سم لتصل إلى 96.7 سم.

3 مواصفات جديدة

جيت���ا  س���يارة  وتتواف���ر 
اجلديدة كلي���ا بثالثة مواصفات 
 »Trendline«، »Comfortline« هي
متث���ل   »Comfortline Plus«و
مواصفات »Trendline« أساسيات 
عالم جيتا، فعلى صعيد السالمة، 
تتوافر في هذه السيارة ست وسائد 
أماميتان  هوائية وسنادتا رأس 
بأعلى مواصفات السالمة، وأنوار 
النهاري،  منفصلة لالس���تخدام 
أمامية من  أم���ان  وثالثة أحزمة 
ثالث نقاط وتعديل ارتفاع املقاعد 
ونظام شد أحزمة املقاعد وأنوار 
تعمل تلقائيا في حالة اخلطر عند 
ضغط الفرامل بشكل قوي ونظام 
 )ABS( املكاب���ح املانعة لالنغالق
للمس���اعدة عند ضغط الفرامل، 
إلى قفل مركزي ميكن  باإلضافة 
استخدامه بالتحكم عن بعد، أما 
املواصفات اخلارجية ملواصفات 

)سعود سالم( عبداحملسن بهبهاني يتوسط روجر كرياكو وكريس فالنس وغراهام هنتر وعبداهلل علي وفراس مفتي خالل حفل اطالق السيارة اجلديدة 

سيارة »جيتا« اخليار املثالي لكل الذين يتمنون احلصول على سيارة صالون أملانية 

املدير العام عبداهلل علي مع جيتا اجلديدة كليا علي مراد بهبهاني داخل السيارة اجلديدة

املواصفات الفنية 
لـ »جيتا« اجلديدة

تتمتع جيتا اجلديدة كليا مبحرك 
بنزين 2.0 لتر يولد طاقة 85 

كيلو واط/115 حصانا، فضال عن 
علبة تروس أوتوماتيكية بست 
سرعات، كما أعطى املصممون 

واملهندسون لهذه السيارة حجما 
أكبر وراحة أكثر باإلضافة إلى 

ديناميكية ميكن االعتماد عليها 
وتصميم داخلي يتسع خلمسة 
أشخاص واهتمام عظيم بأدق 

التفاصيل.
ويبلغ طول سيارة جيتا اجلديدة 

4.64 أمتار، مما يجعلها بني 
سيارات السيدان املدمجة التي 
جتمع بني ديناميكية التصميم 
العصري ودقة اخلطوط وبني 

األسطح الرياضية القوية 
التي متنح هذه السيارة أناقة 

وانسيابية تتخطى الزمن.


