
في  2011تشكيلة سياراتها لعام الندروڥر تكشف عن 

الكويت الدولي للسياراتمعرض   

عرض في منطقة الشرق تُ الجديدة كوبيه  "وكڤر إيڥرينج رو "

 .ولى األللمرةاألوسط 

 "وكڤرينج روڥر إي"سيارة  من كوبيهصدار اإللمشاهدة  ىاألولفرصة ال الدولي للسيارات الكويتمعرض يتيح سوف 
ة في مجال جديدمعايير قد أرست الجديدة الثورية " إيفوك"أن وتجدر اإلشارة إلى  .منطقة الشرق األوسطفي  الجديدة

من حيث استهالك الوقود  كفاءة هاأكثر و  سيارات رينج روڥر أصغرو  وستكون أخفّ  ،السياراتهندسة وتصنيع وتصميم 
. على اإلطالق

  
 

 باإلضافة إلى مجموعة من الخيارات -  التصاميم الداخلية والخارجية لالختيار من بينهامغرية منمع مجموعة 
أذواقهم الفردية وأنماط رينج روڥر إيڤوك من تخصيص سياراتهم لتتناسب مع  سيتمكن مالكي  – المتقدمة ةالتكنولوجي

 اصيلة ولكن في قالب مدمج، وسوف تكون متوفرة للطلب في الكويت رينج روڥر سيارة  الجديدةإيڤوك وتعد .حياتهم
صدار ا، و  الفاخرة المدمجةوڥر اكروسال –كوبيه اصدار .  وفي اصدارين مميزينالعام المقبلف ابتداًء من منتص

  .اةالئم مجموعة واسعة من أنماط الحي لييمكن التكيف به، عملي و  بارز أنيقبتصميميمتاز ب، ابوا بخمسة

مجموعة السيارات لدى شركة علي الغانم وأوالده للسيارات، الوكيل  مدير عام ،محمد فهد الغانمفي هذا السياق، قال و 
 فرصة مثالية هذا العام الدولي للسيارات الكويتيعتبر معرض ":  والندروڥر في الكويترينج روڥرالحصري لسيارات 

فيها التي سيتم  وهذه هي المرة األولى.  الندروڥر بتطويرهاقامتقنيات التي ميم والتاتصالأحدث تقديم بالنسبة لنا ل
الكاملة تشكيلة باإلضافة إلى الالشرق األوسط، في منطقة   من سيارة رينج روڥر إيڤوك الجديدةكوبيهصدار اإل عرض

 ." والندروڥرروڥررينج من سيارات  2011عام ل

. ة األولىللمر  الجديدة من الندروڥر ورينج روڥر 2011نماذج عام  رؤيةأيضًا  الكويتيجمهور لل المعرض كما سيتيح
 ،رعاتسلتحكم بالنظام جديد لب LR4 من سيارات 2011موديل عام  ويد تم تز فقدوبالحديث عن السيارات الجديدة، 

 .الطرق الوعرةعلى هائلة ال هاقدراتمن عزز لي

قطاع سيارات الدفع الرباعي الفاخرة من خالل طرح إصدار ل ريادتهفيواصل  ،2011لعام روڥر نج ير أما طراز 
لتحقيق  عن تعزيز نظام التجاوب مع التضاريس ، فضالً ا من نوعهة فريدوتفاصيلومزايا  داخليتصميم ب يتمتعمحدود 

  . على حّد سواءبالسائق والركل ماناألقدر أكبر من 



  

 -انتهى-


