
 

 

 
 
 

 
 

 

 1028 فورميال -أوتوماك معرضالجديدة في  C-Classمرسيدس بنز تطلق عائلة 

 
 والعشرينة الخامس الدورة في مشاركتها خالل 9102لعام  اموديالته أحدث ايجيبت بنز-مرسيدس استعرضت-6102سبتمبر  62 القاهرة في

 سبتمبر 01 حتى  96من  الفترة مركز مصر للمعارض الدولية في في أيام 4مدار  على العام هذا يقام الذي 9108فورميال -أوتوماك لمعرض

 الرقمية جهيزاتتلبالعديد من ا زود  م متطورا و كان الجناحعن موديالتها الرائعة، حيث  وتميزا   فخامة بنز-جناح مرسيدسلم يقل و. 9108

في  األولى بنز باعتبارها العالمة -مرسيدسعالمة هذا العام تعكس المكانة القوية التي تتمتع بها  معرضبنز في -مشاركة مرسيدس . إن  الجديدة

 .2017 لعام الفاخرة العالم في فئة السيارات

 
 الجديدة. C-Classعائلة  اإلطالق، وهي على مبيعا  األكثر  موديالتها عنخالل المعرض  بنز-مرسيدس كشفت المصري في السوق مرة وألول

خاصة  الجديدة، SUV سياراتال إلى باإلضافة،  E-Class Cabrioletو Sedan  E-Class الجديدتا سياراتها الشركة كما استعرضت

 فئة طرحت حيث ،سياراتها  افخمأيضا  ايجيبت  بنز-مرسيدس عرضتكما است. GLC Coupéو   GLC SUV الرائدتان لتلك الفئةتان السيار

S-Class تضمنت فئة السيارات  آخرا ، وليس أخيرا  و. اختيارات فردية للعمالء لتجهيزات السيارة خالل من ,العام هذا من سابق وقت في

 . GLAو CLA الجديد العامموديالت  خالل المعرضالمدمجة التي تم استعراضها 

 

 نعطي العام، هذا أوتوماك معرض في القوية مشاركتنا خاللايجيبت: " بنز-مرسيدس لشركة التنفيذي الرئيس -زورن توماس/السيد ويقول

العالمة األولى في هنا اليوم لالحتفال بكوننا  نحن. المصري للسوق بنز-مرسيدسعن ما ستقدمه  لمحة الفضية النجمة عشاق وجميع الحضور

 أفضل من مجموعة نمتلك كذلك فورميال.-أوتوماك لمعرضوكذلك لالحتفال باليوبييل الفضي   2017 العالم في فئة السيارات الفاخرة لعام

 لتقديم خاللها من نسعى التي المبتكرة المبادرات من لعديدلياجات السوق المصري، باإلضافة التي تم اختيارها بعناية لتناسب احت السياراتوأقوى 

 للعمالء" تجربة أفضل

 

 تطّور دائماً  –C-Classعائلة 

 

      ،Coupéو، Sedanفي السوق المصري، حيث تتوافر بثالث فئات  9102الجديدة موديل   C-Classبنز عائلة-أطلقت مرسيدس

 الجديدة C-Class . تتميزعلى المستوى العالمي ساحقاها نجاحقد كان على اإلطالق، فباعتبارها من أكثر الموديالت مبيعا  و. Cabrioletو

 باإلضافة إلى شاشة ،Energizing Comfortونظام  الذكية، لقيادةوالتي تُمثل الجيل الجديد ل المتطورة القيادةخصائص و الرياضي بالتصميم

 الخلفية للمصابيح تصميم جديد مع ،جديدة وخلفيةإكصدامات أمامية الجديدة ب C-Class سيارات تتميز كما كليا . الجديدة الرقمية العرض

زر التشغيل  ،منها المتميزة طويراتصميم الداخلي العديد من التتضمن التيكما . لرؤية فائقة الوضوح المبهر األداء ذات LED ومصابيح

 بتصميمه الرياضي الجديد الذي يعكس القوة التي تتميز بها السيارة. 

 

 Classic  ,Sport اختيارات ثالث مع بوصة 09.0 بقياس رقمية عدادات لوحة منتألف ي جديد عرض بنظام C-Class السيارة تتمتع

 قيادة عجلة وتتميز بوصة ألول مرة. 01.91اس يبق الجودة عالية شاشةوهي  السيارة تابلوه منتصف فى رقمية شاشة تأتيو. Progressiveو

تقدم  الذكية. كما يأتي مفتاح السيارة أيضا  بتصميم جديد. الهواتف مثل اليد لحركة تستجيب حيث باللمس، تعمل تحكم بأزرار C-Class السيارة

 تجربة قيادة ممتعة عصرية وأنيقة. مع الجديدةال حصر لها   تقدم إمكانيات C-Class عائلة

 

 الذكاء من فنية الجديدتان.. تحفة  E-Class Sedanو E-Class Cabriolet بنز -مرسيدس

في  سيارة األحالم لكل من يرغب تُعد والتي الجديدة E-Class Cabrioletوفي جناحها بالمعرض هذا العام،استعرضت النجمة الفضية 

 والمميزات والجمال ،E-Classتجمع السيارة بين كونها تحفة فنية من الذكاء باعتبارها جزء من عائلة  .االستمتاع بأقصى درجات الرفاهية

 E-Class Sedan من 9102أما عن موديل  الفنية. االبتكارات من لعديدلباإلضافة  ،Grand Coupé سيارات التي تتمتع بها الكالسيكية
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 جديدة محركات E-Classعائلة  ضمنتتوأنظمة المساعدة المريحة.  الذكية القيادة أنظمةمن  الجديد بفضل الجيلتقدم تجربة قيادة استثنائية فهي 

 .والراحة لألمان جديدا   تعريفا   تضعحيث  ،الجديد 9G-TRONIC أوتوماتيكي ناقل مع

 

GLC 250 SUV   وGLC 300 Coupé الطابع الرياضي في أبهى صوره...بنز  -من مرسيدس 

 

لحجز واالستالم. وخالل المعرض لهذا العام  GLCعائلة ديدة في السوق المصري، حيث تُتاح الج GLCبنز ايجيبت عائلة  -أطلقت مرسيدس

ة التي تتمتعان الفريد التصميميم هاومف الرياضيا مشكله زوار جناح مرسيدس بنز من خالل GLC Coupéو GLC SUV تانالسيار أذهلت

 من الرباعي الدفع تسيارا ومزايا األنيق التصميم جانب إلى، التقنيات التي تناسب الطابع الرياضي من متنوعة مجموعةن الموديال. ويقدم بها

 MATIC 4دفع بنظام GLC عائلة تتمتع. ومتميزة فاخرةاالستمتاع بتجربة  GLC عمالءل يتيح مما الداخلية، والمرونة الجلوس، وضع حيث

 حديثة.أمان  و مساعدة وأنظمة

 

 سيارةال تجهيز تم حين فيوسريع،  رائع أداء لضمان حصان 900قدرة بو لتر، 9.1سعة  قوي بمحركمزودة  GLC 250 SUV سيارةال

GLC 300 Coupe’ كال. يضم فقط ثانية 6.4خالل  كم 011 تسارع من صفر إلى لها لتر بما يتيح 9.1سعة و حصان، 941قدرة  بمحرك 

 بنز.-مرسيدس من ةذكيال القيادةنظمة ألباإلضافة  9G-TRONIC أوتوماتيكي حركة ناقل نالموديلي

 

 CLAو GLAبنز تُعيد تعريف فئة السيارات المدمجة من خالل سياراتها -مرسيدس

بفضل شعبية في فئتها  السيارة األكثر GLA تُعد .  CLAو GLA السيارتين فورميال -بنز  التي تم عرضها في أوتوماك-ومن نجوم مرسيدس 

 والعجالت الماسي الشكل ذات األمامية شبكةالو والخلف، األمام في الجديدة التصميم عناصر تدعمه الذي القوي والمظهر الرياضي التصميم

 والباقات الرفيعة العرض شاشة مثل التحسينات من العديد الجديدة المدمجة للسيارات الداخلي التصميم وأنيقة. يضم خفيفة سبائك من المصنوعة

 الفريدة التصميم عناصر من بالمزيد تمتعحيث ت الفئة، هذهل جديدة فتقدم مفاهيما   CLA السيارة بالكروم. أما المطلية والمفاتيح الداخلية

 .فئتها الفريدة ضمن CLA  مكانة على جديد من تؤكد األنيقة التي والتحسينات

 

  -انتهى- 
 

 www.mercedes-benz.com.egبنز ايجيبت يمكنكم زيارة الموقع االليكتروني: -لمزيد من المعلومات حول مرسيدس
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