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»لكزس« تتفوق في دراسة »جاي. دي باور« لألكثر اعتمادية للسنة الثامنة 

على التوالي.. و»لكزس الكويت«  »األفضل في اخلدمة« لعام 2018
مــرة أخرى لكزس هي صانع الســيارات األعلى تصنيفا 
في دراســة جاي دي باور السنوية العتمادية املركبات لعام 
2019 بتجارب مالكني مبعدل 106 مشــكالت لكل 100 سيارة، 
حيث احتلت لكزس اعلى مرتبة بني جميع املاركات من حيث 
اعتمادية املركبات االجمالية مبعدل 106 مشــكالت مت اإلبالغ 
عنها لكل 100 سيارة، وهي تعتبر السنة الثامنة على التوالي 

.VDS التي تتصدر فيها لكزس تصنيف
فــي الوقت نفســه، مت اختيار لكزس كأفضــل خدمة في 
الكويت من قبل مؤشــر ســيرفيس هيرو، مما يعكس التزام 
لكزس الساير بتقدمي افضل خدمة متوافقة مع استراتيجية 

لكزس لتقدمي جتربة رائعة لعمالئها.
تواصل لكزس العمل بأسلوب جريء، عميق وخالق. في 
قلــب كل تصميــم من لكزس هناك »حرفيــة تاكومي« حيث 
يســتخدم احلرفيون خبرتهم الواسعة لتحقيق هداف واحد 
وهو الكمال، ونتيجة لذلك فإن جميع مركبات لكزس مصنوعة 
مبهارة بارعة واهتمام بالتفاصيل باستخدام احدث تكنولوجيا 

متطورة لتقدمي حتفة هندسية.
وتستمر عالمة لكزس بالتطور مع التركيز بشكل اكبر على 
التكنولوجيا، األداء، الفن، املوضة ـ لتقدمي »جتربة رائعة«، 
وهي ناجحة في اطالق العديد من التقنيات ألول مرة مبا في 
ذلك السالمة النشطة واخلصائص املتميزة على منت السيارة. 
وتستند دراسة اعتمادية السيارة في الواليات املتحدة لعام 
2019 الــى ردود 33000 مالك ملركبات موديل 2016 بعد ثالث 
سنوات من ملكيتها، الدراسة املعدة في أكتوبرـ  ديسمبر 2018 
تقيس عدد املشــكالت التي متت مواجهتها لكل 100 ســيارة 
)PP100( خالل 12 شهرا املاضية. النتيجة املنخفضة تعكس 
جودة اعلى، والدراسة تغطي 177 مشكلة محددة مجموعة في 
ثماني فئات أساســية في املركبة. حتسن متوسط الصناعة 
ككل الى 136 مشكلة لكل 100 مركبة من 142 مشكلة لكل 100 
مركبة فــي العام 2018. وفي كلمته، قــال الرئيس التنفيذي 
ملجموعــة الســاير القابضة مبارك ناصر الســاير: ليس من 
املستغرب مواصلة فريق لكزس السعي لتقدمي افضل خدمة 
ممكنة في الكويت، فهي واحدة من استراتيجياتنا األساسية 
لضمان تقدمي خدمة متوافقة مع كرم الضيافة الذي تشــتهر 
به الكويت، سوف يستمر مجلس إدارة الساير بدعم املبادرات 
الالزمة التي ستضمن هذا املستوى العالي من اخلدمة لعمالئنا.
من جانبه، قال مدير عام عالقات العمالء عبداهلل الشويع 
في هذه املناســبة: على الرغم من امتالكنا لفريق متخصص 
بعالقات العمالء يعمل بتفان لضمان تقدمي افضل دعم لعمالئنا، 
اال ان هــذه اجلائزة مبنزلة شــهادة على التزام فريق لكزس 
القوي بتقدمي افضل خدمة لعمالئنا، نشكر عمالءنا على ثقتهم 
بنــا وتصويتهم للكزس ونؤكد لهــم تفانينا لضمان اقصى 
درجات راحتهم. وأضاف قائال: يســعدني ان جائزة اخلدمة 
جاءت مع نتائج دراسة اعتمادية املركبات اخلاصة بلكزس، 
ما يعد شهادة على جودة لكزس العالية التي ستضمن ايضا 

جتربة رائعة ملالكي لكزس.

ممثل مجموعة الساير متسلما جائزة »األفضل في اخلدمة« من »سيرفيس هيرو«

جائزة »األفضل في اخلدمة« لعام 2018 لكزس األكثر موثوقية واعتمادية من قبل »جاي. دي باور« للسنة الثامنة على التوالي

مبارك ناصر الساير: مستمرون في دعم املبادرات لضمان هذا املستوى العالي من اخلدمة لعمالئنا


