
ا�كثر تقدم� في فئتها





ACURA أول سيارة يابانية فاخرة في العالم.

المال ACURA تؤمن بالطاقات الكويتية الشبابية، وتدعم ا
فكار
 TLX وا�مكانات لتجعل منها قصة إنجاز وإبداع تشبه سيارة

ا
كثر تقدم� في فئتها،  بقوتها، بفخامتها، باندفاعها نحو المستقبل
وبأمانها الذي نال جوائز عالمية.

acura_yourstory#” هذه قصتي، شاركني قصتك“

ACURA  ل§نضمام إلى حملة المال

الُمال ACURA، اختيار جيل الكويت الواعد 



” أكتشف ا
حجار الثمينة لمجوهراتي بالسفر  حول
“ TLX العالم، وأحب سيارتي تكون ذهبة. لذلك إخترت

أبرار ا�براهيم/ معمارية ومصممة مجوهرات 
  #acura_yourstory   “ هذه قصتي، شاركني قصتك ”



ا�كثر تقدم� في فئتها
•  أضواء أمامية ®JEWEL EYE نوع LED. ا
ولى في العالم

•  نظام فرامل لتخفيف قوة الحوادث

LIMO كثر رحابة وراحة في فئتها مع ميزة الـ
•  مقصورة فخمة بـ 5 مقاعد ا

الُمال ACURA، اختيار جيل الكويت الواعد 



” تشبه تماما شخصيتي القيادية وحبي 
“ TLX للمغامرة والتحدي. لذلك إخترت

علي مخصيد/ بطل الكويت لرياضة رالي الدريفت 
  #acura_yourstory   “ هذه قصتي، شاركني قصتك ”



•  ناقل حركة بـ 9 سرعات. ا
ول في العالم

IIHS مان من منظمة
•  صنفت جميع موديالت  TLX بأعلى درجات ا

•  نظام إلتفاف جميع العجالت ا
مامية والخلفية (®P-AWS). ا
ول في العالم

الُمال ACURA، اختيار جيل الكويت الواعد 

ا�كثر تقدم� في فئتها



” قيادتها مثل سيمفونية الحرية المطلقة.. 
“ TLX تناغم رائع بين االمان والقوة. لذلك إخترت

زكريا الموسوي/ موسيقي وعازف غيتار 
  #acura_yourstory   “ هذه قصتي، شاركني قصتك ”



•  مقصورة داخلية فخمة مزودة بشاشتين GPS و BLUETOOTH. ا
ولى في العالم

•  نظام  ®ELS STUDIO الصوتي الفاخر فائق الجودة مع 10 مكبرات للصوت وكأنك داخل استوديو 

•  نظام الديناميكيات المضمنة (IDS)  4 وضعيات لقيادة أفضل: العادية، االقتصادية، الرياضية والرياضية +

الُمال ACURA، اختيار جيل الكويت الواعد 

ا�كثر تقدم� في فئتها



” يجذبني فيها الجمال وا
صالة التي أجدها 
“ TLX في الفرس العربي. لذلك إخترت

نواف الناصر/ الحائز على بطولة الكويت لجمال الخيل 
  #acura_yourstory   “ هذه قصتي، شاركني قصتك ”



•  حاصلة على أعلى درجات بمواصفات السـالمة العالمية  من                   و

•  تكنولوجيا مساعدة السائق لمنع، تجنب أو تقليل ا
خطار أثناء القيادة

•  ماكينة  3.5L i-VTEC® V6-  بقوة 290 حصانـ� لقيادة أكثر إثارة وأمان

الُمال ACURA، اختيار جيل الكويت الواعد 

ا�كثر تقدم� في فئتها



LED نوع JEWEL EYE® أضواء أمامية
ا
ولى في العالم ا
ول في العالم

ا
ول في العالما
ول في العالم

ا�كثر تقدم� في فئتها



الحاصلة على أعلى درجات مواصفات السالمة من فئة الخمس نجوم في العالم 

أنظمة متطورة للفرامل
قوة  تخفيف  فرامل  نظام  أن  إال  تحدث،  قد  ا�نحرافات 
فقد  تواجهك.  التي  بالصعاب  تنبيهك  يمكنه  الحوادث 
تم برمجته لتنبيهك بالوقت المناسب. وإن لم تستجب 

للتنبيه يقوم بإيقاف السيارة بنفسه.

تطور لسالمة ا�طفال
لذا  كا
طفال،  دوما  سيتصرفون  ا
طفال 
حمايتهم  في  مساعدتك  على  نحرص 
المميزات  من  العديد  عبر  متطور  بشكل 
التي  والعلوية  الجانبية  بالنوافذ  الخاصة 
لمستها  إذا  ا
ساسي  وضعها  إلى  ترتد 

ا
صابع الصغيرة لÁطفال.

بنية مبتكرة
يكمـن خـط الـدفــاع الرئيـســي فــي السـيـــارة ببنيتـــها 
ا
سـاسيـة التـي صمـمـت بأســس هندسـيــة متـقـدمـة 
لمقاومة قــوة ا�صطدام مع مختلف أحجام السيارات.

مواصفات السالمة

حاصلة على أعلى درجات بمواصفات السالمة 
من فـئــة الـخـمـس نـجــوم فـي العالـم مــن

                            و



ا�ستقبال

الصيانة

استقبال الصيانة - التفاعلية

ا�ستقبال

الصيانة

استقبال الصيانة - التفاعلية

أحدث التقنيات العصرية بلمسات فنية
وخرجت ACURA في تصميمها لمركز الخدمة عن المألوف، لتبتكر تصميم أكثر جدوى وإبهارا 
لعمالئها في العالم، ويتجلى ذلك في الجدران الزجاجية المحيطة بورشة العمل التي تمنح 
في   ACURA شركة  تتبعه  مفهوم  وهو  الصيانة،  أثناء  سياراتهم  مشاهدة  فرصة  الضيوف 
معارضها التجارية في جميع أنحاء العالم. كما أن الجدران الزجاجية توفر أقصى قدر من ضوء 

النهار الذي يفتح آفاقا واسعة في ورشة العمل والطابقين ا
رضي وا
ول.

مركز ACURA التحفة المعمارية 
ا�كبر وا�كثر تطور¤ في العالم



قسم التسليم وتجربة القيادة جناح اكورا المتخصص لتدريب الموظفين استقبال الخدمات اللوجستية

أكبر وأحدث صالة عرض ACURA في العالم



acurasales@almullagroup.com
www.acurakw.com


