
 

 
 
 

 
BASIN AÇIKLAMASI 

 

Abdul Latif Jameel Motors, Hufof'ta yeni bir satış ve 
müşteri hizmetleri tesisinin açıldığını duyurdu 

 
 Yeni merkez aynı anda 34'ten fazla arabaya servis sunarak birinci sınıf müşteri 

deneyimi sağlayacak 
 Merkez, tüm müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir galeri ve atölyelere sahiptir 

 
Cidde, Suudi Arabistan – 3 Nisan 2018 

Suudi Arabistan'da Toyota'nın yetkili distribütörü olan Abdul Latif Jameel Motors, bugün 
Hufof'ta yeni bir teknoloji harikası Toyota ve Lexus tesisinin açıldığını duyurdu. Bu gelişme, 
Abdul Latif Jameel'in Suudi Arabistan'da önümüzdeki beş yıl için planlanan 7,5 milyar SAR 
yurtiçi yatırımının bir parçasını oluşturuyor. 

 
Abdul Latif Jameel Land tarafından geliştirilen saha, son teknoloji ürünü, müşteri odaklı 
kapalı bir galeri ve onaylanmış kullanılmış Toyota ve Lexus otomobillerini sergileyen bir 
açık alana ev sahipliği yapmakta ve tam bir spektrumda 'satış, servis ve yedek parça' (3S) 
hizmeti sunmaktadır. 

 
Abdul Latif Jameel Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hassan Jameel 
şöyle diyor: “Abdul Latif Jameel Motors, müşterilerimize en iyi hizmeti sunma gayretlerini 
sürdürüyor ve Abdul Latif Jameel Land tarafından geliştirilen bu merkez, misafirlerimizin eşsiz 
bir deneyim yaşamalarını sağlayan yenilikçi bir yapı modeline sahip. 

 
Hufof'daki yüksek kaliteli tesisler, Abdul Latif Jameel'in, Suudi Arabistan genelindeki satış 
ve servis merkezleri ağı aracılığıyla, nerede olurlarsa olsunlar, müşterilerimizin ve 
kullanıcılarımızın deneyimlerini daha da geliştirme konusundaki olağanüstü vurgusuna bir 
örnektir.” 

 
11,931 m2

 Hufof merkezinde 12 araçlık bir galeri, 34 adet çalışma yeri, servis resepsiyonu 
ve atölye, parça perakende ve deposu ve 22 adet kullanılmış Toyota ve Lexus aracını 
sergileyebilen bir açık araç otopark yeri bulunmakta. 

 
Abdul Latif Jameel Land, tüm Abdul Latif Jameel projeleri ve kurumsal tesislerinin ana 
geliştiricisi olmuştur. Projeleri arasında Mayıs 2016'da Riyad'da açılan toplam 41.400 m2 
alana sahip dünyanın en büyük Lexus galerisi ve servis tesisinin yapılması bulunmakta. 
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Abdul Latif Jameel Hakkında 

Abdul Latif Jameel terimi geniş anlamda, otomotiv dağıtımı, oto parçaları üretimi, finansal 
hizmetler, yenilenebilir enerji, çevre hizmetleri, arazi ve gayrimenkul geliştirme, lojistik, 
perakende elektronik ve medya hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren ayrı ve bağımsız 
tüzel kuruluşları ifade eder. Abdul Latif Jameel kendisini en başta Orta Doğu, Kuzey Afrika 
ve Türkiye (MENAT) bölgesi içinde yatırım yapmak için tercih edilen bir iş ortağı olarak 
görmektedir. Daha fazla bilgi almak için www.alj.com adresini ziyaret ediniz. 

 

Daha fazla bilgi için bize media@alj.ae adresinden e-posta gönderin veya +971 4 448 
0906 (+4 GMT - Dubai, BAE) numarasını arayın. 
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