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سوزوكي
اس كروس
العبور
إلى المغامرة

تتوفر االس كروس
في لبنان بسعر يبدأ من
 21.900دوالر وباإلمكان
االستفادة من تسهيالت
في الدفع تمتد لـ 5
و 6سنوات كما تعطي
الشركة كفالة على
السيارة لغاية  3سنوات أو
 100.000كلم.
الوكيل الحصري في لبنان
شركة ج .أ .بازرجي وأوالده
البوشرية ــ بولفار
سن الفيل
الموقع اإللكتروني:
http://www.gabazerji.com
الهاتف01883450:

تـمـكـنــت س ــوزوك ــي م ــن ج ــذب أنـظــار
وأســر قلوب من يبحثون عن الراحة
والـتــوفـيــر فــي س ـيــارة ج ــدي ــدة .فبني
العملية والبساطة من جهة ،وشغف
املغامرة مــن جهة أخــرى ،تتيح "اس
ك ــروس" الـجــديــدة إمكانية االنــدمــاج
أكثر مــع متطلبات الحياة اليومية،
م ـ ــا ي ـخ ـل ــق شـ ـ ـع ـ ــورًا بـ ــالـ ــراحـ ــة ل ــدى
السائق والركاب.
ورغ ــم أن س ــوزوك ــي الـيــابــانـيــة ،منذ
إنـشــائـهــا ع ــام ُ ،1909عــرفــت بــإنـتــاج
الـ ـسـ ـي ــارات االق ـت ـص ــادي ــة الـصـغـيــرة
واملتوسطة الحجم .غير أن الشركة
مـيــزت سيارتها الـجــديــدة بباقة من
املــواصـفــات ،والتجهيزات اإلضافية
واألنـ ـظـ ـم ــة ال ـح ــدي ـث ــة .ف ـق ــدم ــت "اس
كروس" ،سيارة هاتشباك ،ذات أربعة
أب ــواب ،تـنــدرج ضمن إطــار املركبات
الرياضية املتعددة األغراض.
صحيح أن حجمها متوسط ،لكنها
تتمتع بانسيابية فريدة في الحركة،
وتـتــألــق بلمسات إبــداعـيــة مــن حيث
تصميم الشبكة واملصابيح األمامية
وم ـص ــاب ـي ــح الـ ـضـ ـب ــاب ،إض ــاف ــة ال ــى
مقصورة واسعة متسمة بمواصفات
مطلوبة في السوق .وتمكنت الشركة
مــن خــال "اس ك ــروس" الـجــديــدة من
أن ترفع مستوى العالمة التجارية،
فقدمت إمكانيات جــديــدة ،وتمتعت
هذه السيارة بالديناميكية الجذابة
لتنافس ضمن فئة سيارات "كروس".

إرضاء الزبائن
عن السياسة التي تتبعها سوزوكي،
ي ـف ـيــد م ــدي ــر ال ـت ـســويــق ف ــي ال ـشــركــة
مارتن كنعان "أن سوزوكي تحرص
على إرض ــاء زبائنها .مــن هنا تقدم
ل ـه ــم سـ ـي ــارة ع ـم ـل ـيــة ،ت ـت ـمــاشــى مــع
ط ـب ـي ـعــة وم ـت ـط ـل ـب ــات الـ ـط ــرق ــات فــي
لبنان ،أكان في الجبل أم في املدينة.
كذلك تتميز سوزوكي بقدرتها على
توفير الــوقــود ،وخاصة في زحمات
الـسـيــر الـخــانـقــة .فـمــن خ ــال املـحــرك
امل ـط ــور ،انـخـفــض اس ـت ـهــاك الــوقــود
وتـ ـح ـ ّـس ــن أداء الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارة" .وت ــاب ــع:
"تـ ـسـ ـع ــى الـ ـش ــرك ــة جـ ــاهـ ــدة ل ـت ـقــديــم
مــا يـتـنــاســب مــع جـمـيــع املـيــزانـيــات،
وتتوفر سيارات سوزوكي ابتداء من
 9.900دوالر ،وبـهــذا تـقــوم بتوسيع
مـ ـج ــال املـ ـن ــافـ ـس ــة وت ـ ـقـ ــدم خـ ـي ــارات
مختلفة ترضي كــل األذواق ،وتلبي
كــل ال ـحــاجــات .وأضـ ــاف "إن الـشــركــة
أط ـل ـق ــت ح ـم ـل ــة إع ــانـ ـي ــة تـســويـقـيــة
ك ـب ـيــرة ،األم ــر ال ــذي انـعـكــس إيـجــابــا
ع ـلــى نـسـبــة امل ـب ـيــع ،ك ـمــا زاد الـطـلــب
على اس كروس الجديدة".

خيار مناسب للعائالت
"تتميز هــذه الـسـيــارة بقدرتها على
تلبية حاجات جميع الشرائح .وهي
تـتــوجــه ال ــى كــل األع ـم ــار .وق ــد تكون
خيارًا مناسبًا للعائالت ،إذ تؤمن كل

وسائل الراحة والجودة مع أداء قوي
يجعل قيادتها أكثر سالسة ومرونة.
وتحتوي اس كــروس على إضافات
مـتـنــوعــة ،م ــا يجعلها تـتــألــق ضمن
فئتها ،وهي متوفرة بنسخة ثنائية
وأخرى رباعية الدفع" ،يشرح كنعان.
تتمتع "اس كــروس" بمالمح جديدة
وتـصـمـيــم ع ـصــري وواج ـه ــة أمــامـيــة
ذات مصابيح نهارية تعمل بتقنية
 ،LEDإضــافــة الــى مصابيح خاصة
ل ـل ـض ـبــاب وش ـب ـكــة أم ــام ـي ــة م ـط ــورة.
وتتميز هذه املالمح بالقوة والجرأة
والوضوح.
الـ ــى ذل ـ ــك ،ت ـم ـتــاز ال ـس ـي ــارة بـتــوفـيــر
مساحة مريحة جيدة للجلوس مع

حـجـمـهــا امل ــدم ــج ب ـق ــاع ــدة عـجــاتـهــا
التي يصل طولها إلى 2,6م.
ع ــاوة عـلــى ذل ــك ،تـبـلــغ ق ــوة املـحــرك
ال ــذي زودت ســوزوكــي "اس ك ــروس"
ب ــه  120ح ـص ــان ــا .وهـ ــو ب ـس ـعــة 1.6
ليتر ،وأربع أسطوانات ،وهو يتصل
بـنــاقــل حــركــة ي ــدوي ذات  5ســرعــات
أو أوتوماتيكي CVTمتغير النسب
بشكل مستمر يصل الــى  6سرعات،
أكــان الــدفــع ثنائيًا أم على العجالت
األربـ ــع .يــوفــر امل ـحــرك اسـتـهــاكــا أقــل
للوقود مع قوة عزم أكبر للدوران.
ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،ي ــؤك ــد ك ـن ـع ــان "أن
اس كــروس القــت نجاحًا ،وقــد بــدأت
س ـ ــوزوك ـ ــي ت ـل ـم ـس ــه ،ن ـ ـظ ـ ـرًا إلـ ـ ــى مــا
تحتويه هذه السيارة من متطلبات
م ـقــارنــة م ــع سـعــرهــا ال ــذي يـمـكــن أن
يكون بمتناول شريحة كبيرة".
فـ ـ ــامل ـ ـ ـحـ ـ ــرك ي ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــز بـ ــاالس ـ ـت ـ ـهـ ــاك
املنخفض للوقود ،وكونه ذا هندسة
مطورة ،فهو يؤمن دورانــا عاليًا في
ّ
الــدورات املنخفضة ،ويمكن السائق
من التمتع بأداء عال .كما يعزز غطاء
املحرك الجديد العازل للصوت راحة
الــركــاب .فهو يقضي على الضجيج
وااله ـ ـ ـتـ ـ ــزازات ال ـت ــي تـسـبـبـهــا ع ــادة
املحركات.
مــن جهة أخ ــرى ،لــم تغفل ســوزوكــي
جانب السالمة واألمان فزودت االس
كروس بخاصية الثبات اإللكتروني
 ،EBDإضــافــة الــى  8وســائــد هوائية
أمــام ـيــة وجــان ـب ـيــة لـحـمــايــة الـســائــق
والــركــاب .كما تحتوي السيارة على

م ـكــابــح مــان ـعــة ل ــان ــزالق  ABSالــى
جانب توزيع قوة املكابح إلكترونيًا،
وجهاز مراقبة ضغط هواء العجالت
وج ـه ــاز اس ـت ـش ـعــار امل ـط ــر .م ــن هـنــا،
استحقت عــن جــدارة إحــراز  5نجوم
في اختبار السالمة العاملي.
صـمـمــت ال ـس ـيــارة بـتـقـنـيــة مـســاعــدة
بالحاسوب باستخدام فوالذ يتمتع
بـمـقــاومــة عــالـيــة لـكــامــل الـهـيـكــل ،ما
ي ـج ـع ــل مـ ــن االس ك ـ ـ ــروس م ـق ــاوم ــة
للصدمات .أمــا مــن الــداخــل ،فتتمتع
ب ـم ـق ـص ــورة واس ـ ـعـ ــة ،وق ـ ــد صـمـمــت
املقاعد األمامية بشكل يوفر الراحة
التامة لركاب املقاعد الخلفية.

ما بعد البيع
ع ــن خ ــدم ــات م ــا ب ـعــد ال ـب ـي ــع ،يـشــدد
ك ـ ـن ـ ـعـ ــان ع ـ ـلـ ــى "أن هـ ـ ـ ــدف الـ ـش ــرك ــة
األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي هـ ـ ــو إرضـ ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ــزبـ ــائـ ــن
وت ـق ــدي ــم خ ــدم ــة م ـم ـيــزة ل ـه ــم ،وهـنــا
تكمن إحدى أهم النقاط التي تتميز
ب ـه ــا س ـ ــوزوك ـ ــي .ف ـه ــي تـ ـق ــدم خــدمــة
رائعة وبأقل كلفة ممكنة ،علمًا بأن
سيارات سوزوكي مصنعة بتقنيات
عــالـيــة مــا يجعل صيانتها تقتصر
ع ـلــى امل ــراج ـع ــة الـ ــدوريـ ــة الـبـسـيـطــة.
ولتسهيل األمــور أكثر على الزبائن،
اعتمدت الشركة وكالء منتشرين في
جميع املناطق اللبنانية".

كماليات
زودت اس كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروس بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدد م ــن
ال ـك ـم ــال ـي ــات م ـث ــل جـ ـه ــاز رادي ـ ـ ــو مــع
مشغل لألسطوانات املدمجة وMP3
ب ـل ــوت ــوث ،خــاص ـيــة امل ـف ـت ــاح ال ــذك ــي،
إضــافــة ال ــى ن ـظــام "كـ ــروز كــونـتــرول"
ال ــذي يــؤمــن لـلـســائــق ق ـيــادة مريحة
ومنتظمة من خالل تثبيت السرعة.
وتتعدد أهداف "اس كروس" الجديدة،
فهي سيارة عملية عائلية اقتصادية
وش ـ ـبـ ــاب ـ ـيـ ــة مـ ـ ــع ملـ ـ ـس ـ ــات م ـ ـت ـ ـطـ ــورة،
وق ــد سـعــت الـشــركــة مــن خــالـهــا الــى
تـغـيـيــر ب ـعــض امل ـفــاه ـيــم ل ـل ـس ـيــارات
االقتصادية التي ال تساوم على أمان
ال ــرك ــاب وســامـتـهــم .لــذلــك قــد تكون
االس كــروس الجديدة خيارًا صائبًا
ل ـكــل األشـ ـخ ــاص ال ــراغ ـب ــن بــاقـتـنــاء
س ـي ــارة ج ــدي ــدة ،عـمـلـيــة م ــع بصمة
جاذبية بسيطة.

