
BMW الفئة الثالثة الجيل السادس 
باقة من االنجازات واالبتكارات 

بيجو 508 مزودة 
بأفضل التقنيات

 XE جاغوار  
10  إلهام بال حدود 

«هيونداي» ضمن أول 40 
عالمة تجارية عالميًا 
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كريس إيفانس و«توب جير»
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فورد موستانج الرياضّية 
اDكثر مبيعًا في 2015

الفردان للسيارات الرياضية 
GTB  488تطلق فيراري
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*تطبق الشروط وا�حكام
**كل الموديالت صنعت في اليابان بإستثناء مازدا 2.  ضمان لمدة 3 سنوات/ 100,000 كيلومتر (ايهما يأتي اوًال) يطبق على سيارات مازدا 2. www.mazda-qatar.com 

MAZDA CX9
السعر يبدأ من 108,900 ر.ق@ MAZDA 6

السعر يبدأ من 67,900 ر.ق@
MAZDA 2

السعر يبدأ من 42,900 ر.ق@@
MAZDA 3

السعر يبدأ من 53,900 ر.ق@

MAZDA CX5
السعر يبدأ من 89,900 ر.ق@

مزايا
مـازدا الفريدة

تفضلو بزيارة معرض سيارات مازدا اليوم واحصلو على الصفقات ا
ستثنائية

44417859 ,44435965
Email: info@mazda-qatar.com
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مفتوح طوال أيام األسبوع
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Fuel Cell

بنمو 11.3 مليار دوالر

«هيونداي» ضمن أول «هيونداي» ضمن أول 4040 عالمة تجارية عالميًا  عالمة تجارية عالميًا 
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كيا «كوريس»  
السيارة الرئاسية لعام 2015
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JAGUAR-ME.COM/ALFARDAN
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THE ART OF PERFORMANCE
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خالل حفل افتتاح صالة عرض فيراري الحصرية باللؤلؤة

الفردان للسيارات الرياضية تطلق
 فيراريGTB  488 المبهرة
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عمر الفردان : خطوة نحو تعزيز 
الشراكة االستراتيجية بين"فيراري 

والفردان للسيارات الرياضية"
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رائدة في المبيعات العالمّية
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فورد موستانج السيارة الرياضّية ا�كثر 
مبيعًا في العالم 2015

فورد موستانج السيارة الرياضّية ا�كثر 
مبيعًا في العالم 2015
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رولز-رويس «داون » 
تتأّلق في اطاللتها اولى في الشرق اوسط
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320i,330i,340i تُطرح فى السوق القطري بثالثة محركات 

BMW الفئة الثالثة 
الجيل السادس باقة من االنجازات واالبتكارات 
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ملحق اسبوعي
 ا�صدارات الخاصة- الراية


عبد ا بن خليفة العطية


صالح بن عفصان الكواري


مـحمــد عـــالم


درويش عبد الرحيم


محـمـود الخـولي


حـسـين البــاز


كريم حسن


محمد العشري
سماح محمود


تليفون: 44466694
فاكس: 44230080

autoq@raya.com

بيجو 508 الجريئة تتجمل بأفضل التقنيات
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دون
دفعة
أولى

إحصل على افضل عرض من بيجو.

%2.99 فائدة سنوية

QR 79,900 ابتداًءQR 74,900 ابتداًءQR 71,900 ابتداًءQR 59,900 ابتداًءQR 59,900 ابتداًءQR 55,900 ابتداًء QR 69,900 ابتداًءQR 48,900 ابتداًء

@ تطبق الشروط وا�حكام.  .�@ قد تختلف المواصفات عن الظاهرة في الصورة. تم احتساب ا�قساط لمدة ٣٦ شهر

QR 89,900

 facebook.com/peugeot.qatar
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GMC.mannaiautos.com

/GMCQatar1

رفاهية القيادة في متناولك.
وفر ما يصل الى 25،000 ر.ق.

اغتنم الفرصة األن للحصول على عروض رائعة على سيارات جي ام سي 

وقم بزيارة أًي من صاالت عرض جي ام سي اليوم.

استمتع بتوفير حصري على سيارات جي ام سي ٢٠١٥.

أكادياسييرا
تيرين

يوكون

*العرض ينطبق على موديالت محددة من سيارات جي إم سي. تطبق الشروط واألحكام. لمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال بمعرض المناعي 
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GMC  يوكون دينالي الجديدة
 تنطلق على الطرقات بناقل حركة ثماني سرعات
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