
 

 

 اطلقتالفئة السابعة الجدیدة كلیاً  BMWثورة في عالم الفخامة المعاصرة: سیارة 

  الكویتفي 

 
االبتكارات  مع أحدث BMWالطراز الرائد یتمیّز بخطوط الفخامة المطلقة التي لطالما تمیزت بھا عالمة 

مستویات األناقة ىوأعلة التكنولوجیّ   
للمرة األولى في معرض  الرائدالفئة السابعة  BMWن طراز ملسادس الجیل االكشف عن  تمھ أن BMWأكدت مجموعة 

 . وتجمع السیارة الجدیدة بین أعلى مستویات الراحة مع مزایافرانكفورت الدولي للسیارات في أواسط شھر سبتمبر

 الحصري الوكیل للسیارات، وأوالده الغانم علي شركة السیارة من خاللدینامیكیة متطورة وخطوط تصمیم أنیقة. وستتوفر 

.الكویت في McLaren و Land Rover و Rolls-Royce و MINI و BMW لسیارات المعتمد والموّزع  

 وأوالده الغانم علي شركةل عرضال صالة زیارة لعمالء القیام بالحجز المسبق للسیارة ببساطة من خاللھذا وبإمكان ا

 ومن ،بعد الظھر 13:00 ى الساعةحت صباحا 08:00 الساعة من االعتیادیة العمل ساعات خالل BMW للسیارات

.مساءاً  08:30 الساعة حتىعصرا  16:30  

جدا  متحمسون نحن"وفي تصریح لھ قال السید یوسف القطامي، المدیر العام لشركة علي الغانم واوالده للسیارات"  

 المسبق الحجز بدء قررنا، اوعمالئھ BMW " ولتحقیق االثارة لعشاق  ،واضاف الفئة السابعة،  BMWلوصول سیارة

." لراغبین في ان یكونوا اول من یمتلك ھذه السیارة الرائعةلالمتوقع  الھائل التدفق الستیعابوذلك . للسیارة  

 سیارة وستتوفر. أنیقة تصمیم وخطوط متطورة دینامیكیة مزایا مع الراحة مستویات أعلى بین الجدیدة السیارة وتجمع

.Individual Designو M-Sportو Pure Excellence ھي حزمات ثالث من رخیا في الجدیدة السیدان  

معاییر  الجیل السادس یرسم، ومن المتوقع أن BMWلطالما كان ھذا الطراز من السیارات األفضل مبیعاً لدى مجموعة 

سیارة الجدیدة تتسم ال. العام ھذا صل إلى صاالت العرض في وقت الحق منیحین  الراقیةجدیدة في قطاع السیارات 

في الشرق  BMW، وینتظر عمالء الخارج منالداخل كما  منبخطوط تصمیم مبتكرة وأحدث االبتكارات التكنولوجیة 

 



 

 Lightإلى األضواء الترحیبیة للباب BMWاألوسط مجموعة من التعدیالت المتمیزة من المصابیح األمامیة اللیزریة من 

Carpet رامیة المتمیزةباإلضافة إلى فتحة السقف البانوSky Lounge .  

 

 

تمتاز المقصورة الداخلیة بأحدث االبتكارات التكنولوجیة التي توفر للسائق والركاب مستویات غیر مسبوقة من الراحة 

بات ي ذال BMW ConnectedDriveساعدة السائق عة الجدیدة بمزایا إضافیة لنظام موالفخامة. وقد زودت الفئة الساب

 المقعد ركابوفر لت القسم الخلفيعن جھاز لوحي من سامسونج في  عبارةوھي  Touch Commandیتضمن میزة 

داخل السیارة ومزایا أنظمة المعلومات والترفیھ مثل  تجربة جدیدة بالكامل مع إمكانیة التحّكم بعدد من المزایا داخل السیارة

میزة  أیضاً، ومن بین المزایا اإلضافیةفي المقاعد.  المدمجة التدلیك میزة الذي یوفر Vitalityالراحة مثل برنامح 

Gesture Control .التي تسمح للركاب بالتحكم بمستوى الصوت بمجرد حركة ید  

ً التزام الطراز الجدید بتوفیر أحدث تكنولوجیا في التصمیم الخارجي للسیاراة أیضاً، فقد زودت السیارة  ویبدو جلیا

متر أي  600القادرة على إضاءة الطریق حتى  BMW Laser Lightاألمامیة اللیزریة  بالتكنولوجیا المتطورة للمصابیح

كما الركاب االستفادة من فتحة السقف البانورامیة  . ویستطیع السائقالتقلیدیة LEDضعف المسافة التي تغطیھا أضواء 

Sky Lounge  منBMW  لیل في حین توفر األضواء الداخلیة كما في ال النھارالتي تسمح باالستمتاع بالسماء الجمیلة في

من الفخامة المطلقة. أجواءبستة ألوان   

ابتكار خاصة وشخصیة على السیارة، زودت الفئة السابعة الجدیدة كلیاً بتكنولوجیا متطورة  إضفاء لمسة نطالقاً من أھمیةإو

لمثالي بین األداء الریاضي وأعلى مستویات ا التوازنلنظام التعلیق، تسمح للسائق بتعدیل السیارة بحسب متطلباتھ ما یوفر 

 Lane Controlالمساعدة على التحّكم بالمسار  باإلضافة إلى ذلك، تتضمن أنظمة مساعدة السائق المتطورة نظامالراحة. 

Assistance   مناورة أثناء القیادة.الذي یساعد السائق على عدم تبدیل وضعیة الیدین على المقود عند القیام بأي  



 

بست أسطوانات ومحّرك  740iLiبخیارین للمحرك ھما: محرك  یتوفرإذ  بشخصیة فریدة تتسم بالقوةتع الطراز الجدید میت

750iLi xDrive  كلم/الساعة في غضون  100حصاناً ویدفع السیارة من صفر إلى  450بثماني أسطوانات الذي یوفر قوة

ً مع قوة عزم قصوى تبلغ  326ثواٍن فقط بینما یوفر محرك الست أسطوانات قوة  4.4  1380نیوتن متر و 450حصانا

ن زمزایا خفة الو التي تشمل، BMW EfficientDynamicsیدعم األداء المتمیز لكال الخیارین تقنیة ودورة في الدقیقة. 

كلغ من الطراز الذي سبقھ. 130التي تضمن أن یكون الطراز الجدید أخف بـ Carbon Coreمع   

ً إلطالق سیارة  BMWبرت، المدیر اإلداري لمجموعة ل یوھانس سیفي ھذا اإلطار، قا الشرق األوسط: "نتطلع قدما

BMW لسیارالفئة السابعة الجدیدة في وقت الحق من العام. وإذ یعتبر الشرق ا ً الفئة  ةألوسط السوق األفضل مبیعا

حدث االبتكارات التكنولوجیة والتصمیم الرائد الذي یتمیز بأ زقون من أن الجیل السادس من الطراالسابعة، نحن واث

المعاصر ومستویات عالیة من الراحة، سیضع معاییر جدیدة لفئة السیارات الراقیة في القطاع."  

 
 -انتھى-


