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Suzuki  تطلق سيارةVitara ، الجديدة في تونس 

  الدفع  السيارات الرباعيةفي قطاع  تقّدمـاكسب تو

 

،  Car Proبدعوة من  رواق قمرت فضاء في مارس 6مساء يوم التونسية  اإلعالموسائل جميع  التقت

 الجديدة. Vitara SUZUKIفال بإطالق في تونس ، لالحت SUZUKIالوكيل الرسمي لعالمة 

 ... SUZUKIعودة إلى القصة المذهلة لـ 

SUZUKI... قصة تشبه األسطورة : 

 Michio أسسعندما  إلى بداية القرن العشرين اويعود تاريخه ،1960 سنة منذ SUZUKIماركة  ُعرفت

SUZUKI  1909الشركة سنة  SUZUKI Looms Works  تصنيع آالت  ، المتخصصة فيفي اليابان

، قرر تصميم بعض النماذج األولية للمركبات وكذلك المحركات  1936 سنةفي و الخياطة والنسيج. 

بفضل دراجاتها  جيدةالصغيرة سمعة  الشركة، اكتسبت  1952 سنةالمخصصة للدراجات النارية. في 

 SUZUKI Motor تطلقأ،  سنتينبعد ذلك بفي ذلك الوقت. ضجة  دثتحأوالتي  Free Powerالبخارية 

Co. Ltd  ، سيارتها األولىSuzulight  ... و  باخراتتقدم محركات الأصبحت الشركة تدريجيا ، و

  العالم. في األسماء الكبيرة في صناعة السيارات إحدى تصبحأووالدراجات النارية  الشاحنات الصغيرة

مليار يورو  31.48لغت ، وحققت مبيعات إجمالية ب شخصالف  68أكثر من حاليا  SUZUKI توظف

 مليون سيارة. 3.4وأنتجت ، لنفس الفترة ، أكثر من  2018/2019لسنة المالية خالل ا

SUZUKI VITARA الجديدة ، مصممة لجميع المغامرات 

الدفع. في الواقع ، في الرباعية الجديدة تكسب نقاًطا في فئة سيارات  SUZUKI VITARAمازالت 

( قيمة مضافة خيول 7قوتها ) تبلغ  SUZUKI VITARA تقدّم ن في تونس ،إصدارها الجديد المتوفر اآل

 بكفاءةمعدات السالمة و االتصال  وتتمتع ، أكثرفي محركها قوة و نجد ،  نقاء كثر حداثة واألفي تصميمها 

 .بفضل أناقتهامن الدرجة األولى القيادة تعتبر مقصورة  كما أنأكثر 

دراج من الكروم باإلضافة إلى مصابيح أب ةمزخرفالتي أصبحت  الجديدةـة األمامية شبكالأعيد تصميم 

LED ،مما يمنح السيارة قدًرا كبيًرا من األناقة. العمودية،رسم شكاًل جمياًل للغاية من األعمدة التي ت 

رامية بفضل فتحة السقف البانو المفتوحةإمكانية القيادة حيث توفر السيارة  متعةميزة جديدة ال تقل  كما نجد

 القابلة للسحب تماًما.



لتر ، والذي  1.4سعة بأسطوانات  4 ذيالقوي  BoostJetمحرك  من خالل ـااهتمامالسيارة محرك و يلقى 

  9.30ساعة في في الكم  100سرعة بالوصول إلى  ايسمح لهمما ،  CV DIN 140الشحن التوربيني بيعمل 

 بست سرعات. وماتيكي صندوق أوتبناقل الحركة  يزيتمبينما ثواني فقط. 

 والمريحة،من األناقة الفسيحة  ما جديداالجديدة عال SUZUKI Vitaraالداخلي لسيارة  مالتصمي يعتبر

و ذات باللمس شتغل تتيح الشاشة التي تكما . اتطلبال يستجيب لجميعحتوي على مواد ذات جودة عالية يحيث 

االستخدام االتصال الهاتفي دون  ودة )الصوت بوصة التحكم السهل في وظائف الوسائط المتعد 7قياس 

 الهاتف الذكي(.رنت مع نتنظام اإلبحار عبر اال و يواليد

 800 بسعر ةالجديد VITARA SUZUKIعرض و ست،  2020مارس  9يوم ابتداء من  النموذجهذا توفري
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