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سيارات مستعملة 

CERTIFIED BY BENTLEY
نفخر بماضينا العريق الذي يشكِّل هويتنا، ولكن ال نقف عنده 

طويالً، بل ننطلق نحو المستقبل بخطى واثقة. وحتى أنت فربما 
تكون إحدى سيارات Bentley المستعملة بمثابة نقطة انطالق 

لك إلى مرحلة جديدة من رحلتك االستثنائية نحو المستقبل.

ال شك أن شراء سيارة مستعملة معتمدة من برنامج 
Certified by Bentley ُيعد خياًرا مضمونًا يمنحك راحة بال ال 

مثيل لها. وأيًّا كانت السيارة التي يقع عليها اختيارك، فأنت على 
.Bentley ثقٍة تامٍة بأنها مصممة ومصنَّعة ومعتمدة من قِبَل شركة

فائقة الجودة برنامج 
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سيارة استثنائية دائًما
تتفرد العالمة اإلنجليزية العريقة Bentley بتقديم توليفة مميزة 
منقطعة النظير تجمع بين األداء الفائق والفخامة المعهودة في 
سياراتها الفاخرة. كما تتفوق Bentley على منافسيها بالخبرة 

الطويلة والمهارة الفنية البارعة؛ ما يتيح لها تصنيع سيارات 
استثنائية تحتفظ برونقها وأدائها الفائق على الدوام.

تحظى كل سيارة معتمدة من برنامج 
Certified by Bentley بباقة من المزايا التالية:

 فحص فني كامل وشهادة أصالة

 ضمان لمدة 12 شهًرا 

 استخدام قطع غيار أصلية من مصنع كرو

 االنضمام إلى عالم سيارات Bentley االستثنائي، 
بما في ذلك الفرص التي ال تتكرر والتجارب النادرة 
المتالك سيارات تحمل العالمة اإلنجليزية الفاخرة



•

•

.

خبرة متناھیة
 اختیار  كن نإت تبحث عن ةرسيا Bentley، ايزب كنصحنرة وكیل 

 صصخل متمع  Bentley اعدسي نأفضل م وه؛ فكمنطقت يفك يف
المحأيق  وخط نمات رةلح  سیارة فر كخدمت ييث ستجد فح .ك

 رياث.ل الماياز المقد :قدمةيم لك حتات ماجه نم دوكل خط يف معة
ألما البحث حتى تىلصل إ الخ

 اهتماب مالغ بالتفاصيل فيما يتلمعب قلعيافلا تحص 
وسجل صيانة سلايارة.

 ةدان فني تخدماي Bentley ادملرنيب 
الست .ضاھىُافم ال ت وعتمتي ومان به خبر نمة فنیة 

الن  امضن ياغ عطق بركيتر يالمع يكرو ف عمصن نية ملصأت   مز
إلاة ونصياع الحصول على الدعم الم الص  عبيل Bentley. الم ،تاح

امسقل ادماخل يسرئيلت دعب ما ايف
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راحة بال ال حدود لها
نعمل على توفير أقصى درجة من راحة البال لك أثناء سفرك 
على الطريق، أينما كانت الوجهة التي تقصدها. فكن مطمئًنا 

للغاية؛ حيث ستحظى بالرفاهية الفائقة واألداء العالي في 
مزيج فريد تتميز به سيارتك على الدوام، وذلك بفضل تجربة 

امتالك سيارة Bentley االستثنائية. المزايا المقدمة:

 ضمان لمدة 12 شهًرا كحد أدنى

 مسافة غير ُمحددة

 تتجدد الثقة على نحو دائم مع إمكانية تمديد تغطية الضمان 
باختيار ما يناسبك من بين مجموعة من خيارات الضمان متنوعة.

يرجى االستفسار من الوكيل الذي تتعامل 
معه عن خيارات الضمان المتاحة.
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عالمٌ استثنائٌي.
الا نإ  Bentley ديةٌ فربجرتة؛ٌ   ةرسيا كمت

فر نم هقدمت املص اهة، منيصرح:

 ايةليومتل رطق دعمتدة رشلاء اياسلرة ااهب ملحت يتل 
Bentley ال من تخدما لخ

إلضافة أحدال ثتقنيات وكملااليات إلى سياكتر ال تتكرر   فرصة 

الستثنائبم  النضمام إلى عامل سياا Bentley تار  إمكانية ا
ي،ا في ذك اللدعوات الشخصیة لزياملا ةرصنع وّالفعالياخلت ااصة 

الء  لاتُت يقامعلل م

الشتراي مجلة Bentley Magazineو   Bentley  ف كا
Network الشتراي تطبيق ف كا

الل ليبوك اعلامةل الرائدة في كطقتنم،   يرجى اصات
www.BentleyPreOwned.com وأتقمو ةاريفضل بزع 

•
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