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  جديدة قّمة في الحداثةصيانة ورشة علي الغانم وأو�ده للسيارات تعلن افتتاح 

   خدمات من الطراز ا+ّولو�ند روفر في الكويت يمنح عم(ءه BMWالوكيل الحصري والموّزع المعتمد لمجموعة 

 وميني BMW$ده للسيارات، الوكيل الحصري والموّزع المعتمد لسيارات مجّدداً، أّكدت شركة علي الغانم وأو – الكويت

لعم1ئھا في الكويت، وذلك بافتتاح ورشة تقديم أفضل الخدمات والمنشآت ورولز رويس و$ند روفر في الكويت، التزامھا ب

  . صيانة جديدة قّمة في الحداثة

على التزامھا بمنح عم1ئھا الخدمة ا8فضل بأعلى معايير الجودة التشديد وبذلك، تعيد شركة علي الغانم وأو$ده للسيارات 

  .والخدمة المتوافرة في السوق

تقع المنشأة الجديدة في الكويت، والمعروفة أيضاً بمركز الصيانة والتصليح، على تقاطع شارع الغزالي والطريق الدائري 

قاعة استقبال  لقطع الغيار، وفي الطابق ا8رضي، ومتجر  كيلومتر مرّبع3000الرابع، وھي تمتاز بورشة صيانة تمتّد على 

  . تمتاز بالتكنولوجيا العالية، ومواقف واسعة ووافرة لراحة العم1ء

 شخص محترف يقّدمون مجموعة واسعة من 52حدث المعّدات، أّما فريق العمل فيتألّف من بأتّم تجھيز ورشة الصيانة 

وأعمال دھان زوايا العج1ت،  واستبدال مختلف أنواع الزجاج، وضبط ينيوم والفو$ذ،تلحيم ا8لوممن تقويم الھيكل والخدمات 

  . الھيكل التقليدية وبحسب توصية العميل

مدير ورشة الصيانة في شركة علي الغانم الذي يعمل في منصب المركز الجديد السيد محّمد بركات، سوف يشرف على إدارة 

ريس فليمينغ، مدير تطوير ا8عمال الجديد والذي يملك أكثر من عشرين سنة من الخبرة إلى جانب كوأو$ده منذ أربعين سنة، 



عضو والجدير ذكره ھو أّن فليمينغ . عمل على أحدث التقنيات والتصاميمحيث ة المّتحدة في إدارة ورش الصيانة في المملك

  . Institute of the Motor Industry in UKُمجاز في معھد الصناعة الميكانيكية في المملكة المّتحدة 

 أّنھا تقّدم أيضاً خدمات فحسب بلكز لتصليح ضرر الحوادث ا عبارة عن مر ليستصيانة ورش الوتجدر اJشارة إلى أنّ 

من خ1ل اللجوء إلى وسوف يتمّكن العميل من تبديل لون السيارة وإطارات العج1ت . لتعديل السيارة بحسب طلبات العميل

 وميني و$ند روفر، وھو الط1ء الوحيد BMWالمعتمدة من  Glasuritمثل ط1ء لمنتجات الشھيرة عالمياً أحدث المعّدات وا

وتوّفر  .ء الذي يبّدل لونه بحسب تعّرضه لقّوة الضوءمن الط1تتوافر أيضاً مجموعة جديدة سوف و. الُمعتمد من رولز رويس

  .وفنيّين حائزين على أعلى مستويات التدريبمحترف ل فريق عمل بفضتعديل السيارات خدمة  الجديدة أيضاً صيانةورشة ال

 حرصاً على منح العميل جودة عمل ُيضاھي المصنع Celetteأنظمة قياس الھيكل من إلى ذلك، ستقّدم ورشة الصيانة 

  .ياراتلع1مات التجارية الرائدة التي تبيعھا شركة علي الغانم وأو$ده للساويستجيب لمتطلّبات 

يشّكل إط1ق ورشة الصيانة : "ا اJطار، علّق فھد الغانم، المدير اJداري لشركة علي الغانم وأو$ده للسيارات، قائ1ً وفي ھذ

ذلك ويقودنا . آتالخدمات والمنشأفضل من خ1ل تقديم تجاه عم1ئنا تفانينا دلي1ً جديداً على الجديدة، ومركز تصليح الحوادث، 

 للسيارات معايير الخدمة في القطاع استجابة للمعايير التي تحّددھا الع1مات التجارية المرموقةأعلى منح عم1ئنا سعينا إلى 

من أّن ھذه المنشأة ونحن متأّكدون . 1ستجابة لرضا العم1ءلعن أساليب جديدة في السوق كما إّننا في بحث دائم التي نبيعھا، 

  ." تنا شركة توفّر دائماً أفضل الخدمات المرموقة عالمياً في السوق بصفبالحفاظ على سمعتنا ستسمح لنا الجديدة 

ناء  الخامسة بعد الظھر يومياً باستثسوف تفتح ورشة الصيانة الجديدة، مركز تصليح الحوادث، أبوابھا من السابعة صباحاً إلى

  . أّيام الجمعة

  -انتهى-       

  


