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بأرباح 0% ملدة 5 سنوات 
ومن دون دفعة أولى

أطلقــت هونــدا الغامن، 
املوزع احلصري لسيارات 
ودراجات واملعدات البحرية 
لهونــدا في الكويت، أحدث 
عروضهــا لشــهر أكتوبــر 
التي متنح عمالءها فرصة 
امتــالك إحــدى ســياراتها 
التــي تتــراوح  الشــهيرة 
بني ســيارة أوديســي جي 
وســيارة بايلوت العائلية 
وسيارة سيفيك بأرباح ٠% 
ملدة خمس سنوات من دون 

دفعة أولى.
كما تضم عروض هوندا 
الغــامن لهذا الشــهر عرضا 
حصريا على سيارة أكورد 
مــن فئتي الســيدان ابتداء 
من ٥٩٩٩ دينارل والكوبيه 
ابتداء من ٦٩٩٩ دينارل، إذ 
تعرض هذه الفئات بأسعار 

تنافسية.
وتـشـتـهـــر هــونــــدا 
العملية جلميع  بسياراتها 
الفئــات إذ تدمج بني األداء 
القــوي والتقنيــة املتقدمة 
واملوثــــوقية والــــــراحة 
والتصميم اجلــذاب، وعن 
فئات سيارات هوندا املتوفرة 
بأرباح ٠% ومن دون دفعة 

أولى، نذكر: 

أوديسي جي
 صنفت »أوديسي جي« 
من بــني أفضل الســيارات 
العائلية، وتعتبر السيارة 
التي ال ميكن االستغناء عنها 
لكل أسرة في الكويت، فهي 
واسعة مبساحتها الداخلية 
وال تســاوم على الســالمة 
والراحــة والقيمة ومرونة 

هندستهـــــا اخلــارجيــــة 
بخطــوط رشــيقة تعطــي 
مظهرا رياضيا للســيارة، 
إضافة لتطور صناعي في 
بناء هذه السيارة من حيث 
معدل الوزن إلى قوة احملرك 
واســتجابة نظام التعليق 
وناقل احلركة لينعم قائدها 
بقيادة ممتعة وحتكم كامل. 
التقنيــات املطورة  وتضم 
في الســيارة نظام الدخول 
الذكي، زر تشغيل احملرك، 
شاشــة ٧ تعمــل باللمــس 
وغيرهــا مــن التحديثــات 
املميــزة التــي جتعــل من 
قيادة هوندا سيفيك متعة 
تســتهوي جميع الشــباب 
الذين يبحثون عن سيارة 
أنيقــة وعصريــة تعكــس 

أسلوب حياتهم.

أكورد بفئتي سيدان وكوبيه
 مصنفــة ضمــن قائمة 
أفضل عشر سيارات للمرة 
الواحــدة والثالثــني علــى 
 Car and« التوالــي من قبل
ســيارة  حتمــل   ،»Driver
»أكــورد« ٢٠١٧ اإلرث التي 
عرفت به هوندا منذ انطالقها 
في عام ١٩٧٦ إذ تعد أيقونة 
القوة والتحدي واألناقة في 
تاريخ »هوندا« بتصميمها 
اجلديــد وأدائهــا األكثــر 
فعالية، لتوفر الراحة والدقة 
اجلمالية ومزايا عملية في 
الســيارة. وتتوفر سيارة 
أكورد ٢٠١٧ مبوديل كوبيه 
ذي البابني، أو سيدان بأربعة 
أبواب، وكذلك مبحرك أربع 

أو ست اسطوانات.

القيادة والشكل باإلضافة إلى 
التكنولوجيا وسهولة وضع 
الكرســي اخلاص لســالمة 
األطفــال لتكــون ســيارة 
الرحلة اليومية لألطفال من 
وإلى املدرسة، وسيارة ربة 
األسرة للتسوق لبيتها في 
أي وقت، وسيارة النزهات 
في يوم العطلة مبا توفره 

من راحة وأمان وأداء.

بايلوت
»بايلــوت«  تعتبــر   
رمزا للقوة بني الســيارات 
الريـــاضيـــــة متعــــددة 
 )SUV( االستخــدامـــــات
والعائليــة فــي آن واحد، 
إذ إنهــا األرحــب واألغنى 
باملواصفات والتكنولوجيا 
حتى حتــول رحلة جميع 
أفراد األســرة إلى متعة ال 
توصف. مت تصميم سيارة 
بايلوت لتكون أنيقة وعملية 
ومريحة عند القيادة بشكلها 
الرياضي الذي يعطي معنى 
جديدا ملا هي سيارة الدفع 
الرباعي لألســرة احلديثة. 
وتتمتــع ســيارة بايلوت 
مبساحة تتسع لغاية ثمانية 
أشــخاص، دون املساومة 
علــى امليــزات الفريدة في 
التصميم الداخلي واخلارجي 

للسيارة.

سيفيك
 تتمتع هوندا ســيفيك 
مبعاييــر جديــدة ورفيعة 
املستوى للسيارات املدمجة 
من حيــث التصميم الراقي 
إذ جــاءت  القــوي  واألداء 

»هوندا الغامن«
أسعار تنافسية 
على سيارات أكورد 
من فئتي
 السيدان والكوبيه

تطلق أحدث عروضها لشهر أكتوبر


