
 3وجي أس  7بيع خط سياراتها الرياضية جي أس بفي مفصل رئيسي في الصناعة، جي أيه سي تبدأ 

 

السيارات شركة صناعة أصدرت  --/ بي آر نيوزواير /  2017آب/أغسطس،  28، الصين، ووجن
ذات  7في السوق، سيارة جي أس  سيارتي دفع رباعي جديدتينالصينية األسرع نموا، جي أيه سي موتور، 

في ووترتاون ووجن، بمقاطعة جيانغ  3جي أس ألول مرة السوق التي دخلت مقاعد، والسيارة الجديدة  ةالخمس
ان من الجيل التالي، الرياضيت وتستعد هاتان السيارتان .ةالجديد اتاالبتكار القديمة بالصين حيث تقابل التقاليد 

اللتان ترثا الجينات الممتازة من عائلة جي أيه سي موتور، لتعزيز النمو الممتاز للشركة ودفع خططها للتوسع 
 العالمي.

مكانا للبدء في إعادة تعريف سيارات الدفع الرباعي مدينة ووجن موتور  جي أيه سياختارت شركة و 
كار، وبسبب ومكانتها كمركز للتكنولوجيا الفائقة واالبتللمستهلكين الشباب بسبب التاريخ الغني لمدينة المياه، 

 بالموديلين  نيمع المستهلكين الشباب المستهدفستقبلية، وهو ما يتناسب المميولها شغفها األنيق والمذهل و 
شخصيات مشهورة ذب تللمؤتمر العالمي لإلنترنت، الذي يج اموطنووجن ظلت ، 2014الجديدين. ومنذ عام 

 .بلدا 120نت من اإلنتر في عالم 
 

من إلى الخط المتنوع وذات الجودة العالية من سيارات الدفع الرباعي  3جي أس  و 7جي أس  وستضيف
 .موتور جي أيه سييو جون، رئيس كما يقول موتور،  جي أيه سيإنتاج 

 
 : موديل سواقة خال من القلق 7جي أس 
 ،7الموضة وخالية من المشاكل، جي أس  علىللمستهلكين الذين يريدون تجربة ركوب خصيصا  تإذ صمم

  معرض أميركا الشمالية الدولي للسيارات فيطرحت للمرة األولى الدفع الرباعي متوسطة الحجم التي  ةسيار 
 :يناير، تشمل الميزات الرائدة التاليةكانون الثاني/في  2017

 كيلوواط 148 تبلغ من الطاقةالذي يوفر أقصى قدر  320Tالجديد  لسلسلة جي جي أيه سمحرك تأتي ب  •
 أن أم. 320يصل إلى دورة في الدقيقة وعزم دوران ذروة  1750وبـ ( حصان 201.28)
 .ثانية 9.5ميال في الساعة( في غضون  60-0)كيلومتر  100 -0التسارع من   •
المتعدد ماكفيرسون  نظام تعليقو  في الوقت الحقيقي ونظام دفع رباعي ، أيه تي 6 علبة تروسبمجهزة   •

 .ضمان األداء األمثل في جميع ظروف الطريقالروابط ل



ية عبر وحدات الهندسهندسة ال)سي بي أم أيه -جي موتور جي أيه سيتمت صناعتها على منصة   •
 ا آليا قويا. وتحكم اذكيتسلية ، ونظام اومريح اكبير حيزا وفر موقفا قويا، تي تالالمنصات( 

والشحن الالسلكي، ونظام دخول بدون ، بوصة تعمل باللمس 10تأتي مجهزة بشاشة مركزية بمساحة   •
 الذي طور حديثا. الذكي  أتش أم آي "إنجوي"مفتاح ونظام 

، في شنطة السيارة لترا من المساحة الجذابة 822متر مربع، و  1.35فتحة سقف بانورامية تبلغ مساحتها   •
 .لمخفي، مما يجعل المساحة الداخلية واسعةوالكثير من التخزين ا

 
حيفة من قبل صالشعبية جدا" "الجيل الجديد من سيارات الدفع الرباعي على أنها سيارة  7يد بجي أس وقد أش

أميركا  معرض سياراتلإلعجاب" من قبل فوربس في  امثير  اعالمي اجديد اإصدار نيويورك تايمز وباعتبارها "
ذات الدفع الرباعي أس جي  موتور جي أيه سي رات الماضي. وباإلضافة إلى سيارة الشمالية االدولي للسيا

لتجزئة لباعي سيارات الدفع الر االحتياجات المختلفة للمستهلكين في قطاع ستلبي السيارتان النخبويتان ، 8
 .إلى الراقي المتوسط

 
إلى  22،538.19يوان ) 209،800إلى  149،800النطاق السعري من ضمن  7وتتوفر سيارة جي أس 

 .دوالر( 31،565.49
 

 نموذج رياضي: 3الجي أس 
ورة المقصالمتميز بللعائالت الشابة، مع التركيز على تصميم عصري ورياضي،  3سيارة جي أس  تم بناء

ألمان اوقد تم تجهيز سيارة الدفع الرباعي األنيقة فائقة . مثيرةالركوب المريحة، والتكنولوجيا الذكية وتجربة ال
عند  أن أم 202يبلغ أقصى موتور الذي يوفر عزم دوران  جي أيه سيمن   200T الجيل الثاني بمحرك
دورة في الدقيقة. هذا النموذج التنافسي هو في طليعة موجة جديدة من سيارات الدفع الرباعي  1500

 .التي تصل إلى السوق العصريةالرياضية 
 

كاراليف  ميزة التفاعل، بشرالذكية بما في ذلك التفاعل بين السيارات والالتقنيات تأتي مدعومة بكما أنها 
 .دي 3 صوتيةالمالحة النظام و  ة الذكي

 
 .(16،484إلى  $ 10،490يوان ) 110،000إلى  70،000بين  3سيارة الجي أس  ويبلغ سعر



 
 يه سيجي أوشخصية، و  إن المستهلكين لديهم حاجة متزايدة للحصول على منتجات عالية الجودةوقال يو: "

موتور مكرسة لتصميم السيارات ذات المستوى العالمي التي تلبي احتياجاتهم باستخدام استراتيجيتنا الرائدة 
 احتياجاتبالنسبة إلى في السوق في الصين ألن لدينا نظرة عميقة رواد نحن . الموجهة نحو العمالء

إلى  3وجي أس  7جي أس انضمام . ومع يدونالمستهلكين، ونحن نخطط بشكل استباقي لمنحهم ما ير 
ب مجموعة ذتجتقطاعات السوق المتعددة، و  خاطبتشكيلة منتجاتنا هي أكثر شموال وتفإن ، ة سياراتناعائل

 ." واسعة من العمالء
 
. وفي 2017عام السيارة في  500،000موتور على تحقيق هدف مبيعاتها البالغ  جي أيه سيتعمل شركة و 

جديدا بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي موديال  30إلى  20السنوات القليلة القادمة ستقوم الشركة بإطالق 
والسيارات الكهربائية لتحقيق هدفها المتمثل في بيع مليون المتعددة األغراض سيارات الوسيارات السيدان و 

 .2020عام السيارة لكل سنة بحلول 
 

 جي أيه سي موتور نبذة عن شركة
 تطوير وتصنيع سياراتتقوم بي شركة تابعة لشركة جي أيه سي غروب، ، وهشركة جي أيه سي موتور

 96يبلغ  2016في  ، وحققت معدل نمو سنويومحركات وقطع غيار وملحقات سيارات من مستوى عالمي
آلن اشركة جي أيه سي تحتل بالمئة، وهو أعلى معدل نمو بين جميع شركات السيارات في نفس الفترة. 

بين جميع  والمرتبة الخامسةالمرتبة األعلى بين جميع شركات السيارات الصينية للسنة الرابعة على التوالي 
 . الصيني األولي 2016للعام  جي دي باور آلسيا والمحيط الهادىءشركات السيارات العالمية على مؤشر 
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