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منشور إعالمي

سبایدر تطرح للمرة األولى في الشرق األوسط في معرض دبي 4-610المبورغیني ھوراكان إل بي 
2015الدولي للسیارات 

بمعرض دبي الدولي للسیارات طرح شھد جناح المبورغیني دبي –2015-10-1سانت أغاتا بولونیز/دبي، 

سبایدر للمرة األولى في الشرق األوسط. وھذه النسخة المكشوفة من ھوراكان 4-610المبورغیني ھوراكان إل بي 

، تجمع بین 2015، التي كشف عنھا النقاب في معرض فرانكفورت الدولي للسیارات في سبتمبر 4-610إل بي 
طلق وبین قوة وأداء ھوراكان كوبیھ، المعروضة ھي األخرى بالمعرض. جاذبیة نمط القیادة في الھواء ال

أفینتادور إل بي  عن طرازي ھوراكان ھناك أیضاً V12ً 4-700وفضالً حیا كوبیھ ورودستر، واللذان یقدمان مثاالً
. “Ad Personam”على ما توفره المبورغیني من خیارات واسعة من خالل برنامج المواءمة الشخصیة 

لخیارات برنامج  ، حیث یمكن للعمالء استعراض الخیارات Ad Personamویتضمن جناح المبورغیني معرضاً

عن المجموعة  بالفعل من التجھیزات لكبیرةاالواسعة للمواءمة الشخصیة لالمبورغیني، من الداخل والخارج، فضالً

القیاسیة الداخلیة والخارجیة. 

مھمة”ة المبورغیني للسیارات ومدیرھا التنفیذي: یقول ستیفان وینكلمان، رئیس شرك یمثل الشرق األوسط سوقاً

من الطرازات المطلوبة بشدة ھنا في اإلمارات، وفي V10وھوراكان V12من أفینتادور ٌلكوتعد . لالمبورغیني

في قصة ن4-610سائر دول مجلس التعاون الخلیجي. وتمثل ھوراكان إل بي  جدیداً جاح طراز سبایدر فصالً

ھوراكان المزود بمحرك یعمل بسحب الھواء الطبیعي، حیث تجمع بین االبتكار واألداء والجاذبیة لطراز ھوراكان 

كوبیھ، وبین التكنولوجیات الجدیدة والبعد الوجداني المضاف. وكانت سابقتھا، غایاردو سبایدر، أفضل الطرازات 
في تاریخ المبورغیني: ونح ً “.ألوجھان نتوقع أن تتفوق ھوراكان سبایدر على سابقتھا من جمیع مفتوحة السقف مبیعا

. 2، ویقع في القاعةSS100ویحمل جناح المبورغیني دبي رقم 
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شركة المبورغیني للسیارات

، في سانت أغاتا بولونیز، شمال شرقي إیطالیا. 1963یقع المقر الرئیسي لشركة المبورغیني للسیارات، التي تأسست عام 
للمرة األولى في معرض جنیف للسیارات 4-610وتأتي المبورغیني ھوراكان إل بي  ً 2014ً، التي طرحت عالمیا ، خلفا

لغایاردو، حیث تعید تعریف مفھوم قیادة السیارات الریاضیة السوبر الفاخرة بفضل تقنیتھا المبتكرة وأدائھا المذھل. وتضع 
سوبر فیلوتشھ وسوبر فیلوتشھ رودستر 4-750وأفینتادور إل بي 4-700إل بي النسختان الكوبیھ والرودستر من أفینتادور 

في عالم السیارات الریاضیة السوبر الفاخرة المزودة بمحرك  جدیداً ً قیاسیا حول 135. ومن خالل V12معیاراً توكیالً
من من السیارات الحلم،العالم، قامت شركة المبورغیني للسیارات، على مدى نصف قرن، بتصنیع سلسلة غیر منقطعة

جي تي، میورا، إسبادا، كاونتاش، دیابلو، مورسییالغو، واإلصدارات المحدودة مثل ریفنتون، سیستو إلیمنتو 350بینھا 
بمرور  50ًوأفینتادور جیھ. وتم تصنیع فینینو كوبیھ وإیغویستا وفینینو رودستر، احتفاالً على میالد الشركة في عام عاما

2013.

ع على مواد تصویریة ومرئیة أخرى، یرجى زیارة مواقعنا اإللكترونیة: لالطال

www.media.lamborghini.com وwww.thenewsmarket.com/lamborghini

للحصول على المزید من المعلومات عن شركة المبورغیني، تفضلوا بزیارة موقعنا على اإلنترنت: 
www.lamborghini.com

http://lam.bo/RHcXkنا على الوسائط االجتماعیة: وتابع


