
 

 

 مدینة في العالم في لكزس لسیارات مركز أكبر تفتتح للسیارات جمیل اللطیف عبد
  الفارھة السیارات لخدمات جدیدة عالمیة معاییر وُترسي الریاض،

  
  2016 مایو/أیار 15 - السعودیة العربیة المملكة الریاض،

 في لكزس لسیارات مركز أكبر مؤخراً  وافتتحت العالم، في المستقلین السیارات موزعي أكبر من للسیارات جمیل اللطیف عبد تعتبر
 امتالك لخدمات جدیدة عالمیة معاییر أرست كما السیارات، سوق في استثنائیة تجربة بذلك فقّدمت السعودیة، العربیة بالمملكة العالم

  البیع. بعد ما الدعم وخدمات ارھةالف السیارات
  

 للعمالء، واالطمئنان الراحة من ممكن قدر أكبر لضمان ُمصمم المركز أن كما أولویاتھ، قائمة رأس على العمیل الجدید المركز یضع
  السیارات. صیانة خدمات مجال في أكبر وسرعة أعلى كفاءة تقدیم على التركیز مع وذلك

  
 العمالء یستمتع حیث الجدیدة، المركبات لعرض مخصصاً  مربعاً  متراً  2440 منھا مربع، متر 41400 احةمس الجدید المركز یحتل

 البیع، إلعادة الشركة من المعتمدة المستعملة السیارات من كبیرة مجموعة إلى باإلضافة لكزس، سیارات مودیالت أفضل بمشاھدة
  مربعاً. متراً  1950 مساحة على

  
 ذلك جانب وإلى مركبة، 400 من أكثر لعرض یتسع الذي للبیئة الصدیق بموقعھ یتمیز كما العالیة، بكفاءتھ زالمرك تصمیم یتمیز
 ھذه الموسعة االستیعاب قدرة أن بالذكر جدیرٌ  صیانة. خط 74 خالل من یومیاً  وخدمة صیانة وظیفة 150 على یزید ما المركز یوفّر
  العمیل. انتظار مدة متوسط تقلیص على تعمل كما انة،الصی عملیات وتسّرع المنتظرین صفوف من تحد

  
 یضم كما والدھانات. للسمكرة وأخرى السوائل لنقل أقساماً  المركز یتضمن العامة، السیارات وتصلیح صیانة خدمات جانب وإلى

 القطع من العدید یجعل ما وھو غیار، قطعة 12000 إلى یربو ما لتخزین یتسع واإلكسسوارات، الغیار قطع لبیع منفذاً  المركز
  االنتظار. مدة من ویقلل السوق، في المتاحة الغیار قطع من واسعة وخیارات تشكیلة یقدم كما حاالً، ومتوفرة جاھزة

  
 عددٍ  إلى افةباإلض العالمیة، المعاییر أعلى وفق تدریبات تلقوا ممن موظفاً  250 من أكثر من الجدید المركز في العمل طاقم یتألف
 وتنمیة التدریب برامج لتوفیر للتدریب داخلیاً  مركزاً  یضم كما الیابان. في لكزس من المعتمدین والمھندسین الفنیین من كبیر

  للموظفین. الدائمة المھارات
  

 مركز أكبر وجود ن"إ جمیل: اللطیف عبد لشركة المحلیة للعملیات اإلدارة مجلس رئیس ونائب الرئیس نائب جمیل، حسن صّرح وقد
 شركة مع الوطیدة العالقة عمق مدى على واضحاً  مثاالً  یقّدم السعودیة العربیة المملكة أرض على ھنا العالم في لكزس لسیارات
 الضمنیة القیمة الجدید المركز یعزز ذلك، على وعالوة المنطقة. في الفارھة السیارات قطاع قوة على دلیل خیر وُیعد لكزس،

 مستوى على السیارات تقنیات أحدث یتیح ما وھو لدینا، الخدمة بمستوى واالرتقاء الصیانة كفاءة تحسین خالل من زسلك لسیارات
  السعودیة." العربیة المملكة في لكزس لعمالء العالم

  
 بخلق التزامنا عن فضالً  ة،السعودی العربیة المملكة في المستمرة استثماراتنا إطار في الجدید المركز ھذا إطالق "یأتي قائالً: وأضاف

 سیارة امتالك تجربة أفضل لتقدیم تسعى التي أوالً" "الضیف فلسفة على الضوء یسلّط كما الشابة. السعودیة للمواھب عمل فرص
 ناسعی إطار وفي لعمالئنا. المتكاملة الخدمات أفضل تقدیم إلى باإلضافة التورید، خطوات سلسلة من خطوة كل إدارة خالل من ممكنة
 "مركز اسم یحمل جدة في جدیداً  خدمیاً  فرعاً  افتتحنا السعودیة، العربیة المملكة أنحاء مختلف في عمالئنا من مقربة على لنكون الدائم

  الراكة". لكزس "مركز اسم تحت الشرقیة المنطقة في قریباً  آخر مركز الفتتاح نخطط كما النعیم"، لكزس
  

 -انتھى-
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