ेस रल ज

‘म हं ा’ने सादर केल नवीन ‘बोलेरो नओ’; . 8.48 लाख या ारं भक कंमतीत
o

कॉ"प$ओ व थार यां&यासाठ( वापर)यात येणा+या ‘थड$ जनरे शन चॅ सस’वर ‘बोलेरो नओ’ची बांधणी, तसेच
स1 अशा ‘म हं ा एमहॉक इंिजन’ची श6ती.

o

ी मयम ‘इटा लयन 8डझाइन इं ट रअस$’.

o दणकट, अ सल व स:म एसयू<ह चे मूळ बोलेरो घटक टकवून ठे वत, आधु नक, दखल घे)याजोगे 8डझाइन.
o ‘म हं ा’&या "वतरकांकडे दे शभरात आजपासून उपलCध.

मुंबई, 13 जुलै, 2021 : भारतातील आघाडी या ऑटोमोबाईल कंप यांपैक एक आ ण सं येनुसार जगातील सवा#त मोठ%
&ॅ (टर कंपनी असले*या ‘म+हं-ा अँड म+हं-ा’ने 'बोलेरो /नओ' ह1 गाडी आज सादर केल1 व आप*या ‘बोलेरो’ या अ3यंत
यश5वी अशा एसयू7ह1 8ेणीम9ये न7याने भर घातल1. भारतात सव#: म+हं-ा या ;वतरकांकडे आजपासन
ू उपल=ध
होणा?या नवीन ‘बोलेरो /नओ’ची ‘एन4’ या Aकारातील मॉडेलची Cकंमत 8.48 लाख E. (ए(स-शोFम ऑल इंHडया) इतक
आहे . ‘बोलेरो /नओ’ सादर झा*यानंतर, ‘बोलेरो एसयू7ह1 पोट# फोKलओ’म9ये आता /नLठावंत Mाहकांसाठ% ;वNयमान
‘बोलेरो’ मॉडेल आ ण न7या ;पढ1 या Mाहकांसाठ% दणदणीत, अ5सल, कोठे ह1 जाPयाची Qमता असलेले आ ण तर1ह1
आध/ु नक व झोकदार असे नवीन ‘बोलेरो /नओ’ मॉडेल, हे दो ह1 Aकार उपल=ध झाले आहे त.
या संदभा#त ‘एम अSड एम’ या ऑटोमो+ट7ह Hडि7हजनचे मु य काय#कार1 अUधकार1 वीजय नाVा Wहणाले, “बोलेरो Xँडला
/नLठावान Mाहकवग# मोYया सं येने लाभला आहे , तसेच या गाडीने दोन दशकांहून अUधक काळ भारतीय र53यांवर
रा[य केले आहे . बोलेरो /नओ या मा9यमातून आWह1 बोलेरो XSडशी Mाहकांची असलेल1 आ3मीयता आ ण 3यांचा
आध/ु नक \Lट1कोन, 7यि(तम33व आ ण आकांQा यांना एक: आणले आहे . नवीन ‘बोलेरो /नओ’चे Hडझाईन, /तची
कामUगर1 व /त यामधील Aगत अKभयां]:क ह1 वैKशL^ये बोलेरो या मूळ गुणस:
ू ांशी 7यवि5थत जुळतात. 3यातून हे
मॉडेल धाडसी व /नभ#य अशा तFण भारतीयांसाठ% उपयु(त ठरते. ‘बोलेरो एसयू7ह1 Xँड पोट# फोKलओ’म9ये ‘बोलेरो /नओ’
समा;वLट झा*यामुळे आWहाला दे शातील सवा#Uधक खपा या 10 अ7वल एसयू7ह1ंम9ये बोलेरो XSड +टकवून ठे वPयास
मदत होईल.”
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आध/ु नक Hडझाइन, शि(तशाल1 तं:`ान आ ण मोहक वैKशL^यांनी

बोलेरो नओ ह गाडी अ सल व तर ह

य(
ु त अशी ‘बोलेरो /नओ’ ह1 न7या ;पढ1 या तEण Mाहकांसाठ% बन;वल1

आधु नक बोलेरो कशी बनते?

गेल1 आहे . याम9ये 5टाईKलश नवीन Hडझाइन, इटाKलयन ऑटोमो+ट7ह

 ‘(लाKसक बोलेरो’ची आकृती

Hडझायनर ;प/ननफर1ना यांनी तयार केलेले AीKमयम इं+टaरयर,

आ ण 3याम9ये आधु/नक,

आरामदायी के]बन आ ण सरु Qा तं:`ान (उदा. 5टS डड# bयुअल

अतल
ु नीय, दखल घेPयाजोगे

एअरबॅcस, इले(&ॉ/नक Xेक Hडि5&7युशन (ईबीडी) व कॉन#aरंग Xेक

Hडझाइन; AीKमयम इटाKलयन

कं&ोल (सीबीसी) असलेल1 अँट1-लॉक XेCकंग Kस5टम (एबीएस) व

Hडझाइन इं+टaरयर आ ण

आयसोCफ(स

आरामदायीपणा, सोई-स;ु वधा व

चाई*ड

सीट)

यांचा

समावेश

आहे .

‘था’र

व

‘5कॉ;प#ओ’म9ये वापरPयात येणा?या ‘थड# जनरे शन चॅ Kसस’वर बोलेरो
/नओ बांधPयात आल1 आहे . म+हं-ा एमहॉक इंिजनवर ह1 गाडी चालते.
‘एम अSड एम’ या ऑटोमो+ट7ह Hडि7हजनचे जाग/तक उ3पादन ;वकास
;वभागाचे Aमुख वेलुसामी आर Wहणाले, “5कॉ;प#ओ व थार या
मॉडे*सम9ये वापरPयात येणा?या ‘थड# जनरे शन चॅ Kससव’र बोलेरो /नओ
बांधPयात आल1 असल1, तर1 /त याम9ये काह1 श(तीशाल1 गुणधम#

कने(ट राहPयासाठ%ची वैKशL^ये
 73.5 Cकलोवॅट (100 बीएचपी)
श(ती आ ण 260 एनएम टॉक#
दे णा?या एमहॉक 100 इंिजनची
दमदार कामUगर1.
 5कॉ;प#ओ व थार या मॉडे*ससाठ%

आहे त. 3यामळ
ु े ह1 गाडी वेगळीच ठरते. /तची दणकट बॉडी-ऑन-dेम

वापरPयात येणा?या ‘थड#

बांधणी, Kसe 5वEपाचे ‘म+हं-ा एमहॉक Hडझेल इंिजन’ आ ण ‘म*ट1

जनरे शन चॅ Kसस’वर1ल

टे रेन टे (नॉलॉजी’ यामळ
ु े खडबडीत भागांवरह1 सहजपणे

बांधणीमळ
ु े दणकटपणा व कोठे ह1

जाPयाची /त यात Qमता आहे व ती चालकाला तसा आ3म;वfवासदे ते.

जाPयाची Qमता.

सव# Aमख
ु वैKशL^यांचा समावेश असणार1 बोलेरो /नओ उ3पादनाची

 म*ट1 टे रेन टे (नॉलॉजी (एमट1ट1)

गण
ु व3ता, काय#Aदश#न, एसय7ू ह1चे मळ
ू गण
ु धम# आ ण म*
ू य यांबgलची

 उ*लेखनीय सरु Qा यं:णा आ ण

आमची क+टबeता 7य(त करते."
बोलेरो hलॅ टफॉम#वर1ल गाbया गे*या दोन दशकां या काळात [या

Cकं मतीतह1 कमी
 दे खभाल1चा कमी खच#

;वKशLट गुणधमाiमुळे लोक;Aय झा*या, ते सव# गुणधम# नवीन ‘बोलेरो
/नओ’म9ये नवीन वैKशL^यांबरोबर कायम आहे त. अ3यंत Aभावशाल1 ठे वण, ‘बोलेरो’ची खास ‘बॉडी (लॅ Hडंग’ या बाबी
गाडी या Hडझाईनमधन
ू +दसून येतात; एवढे च न7हे , तर 100 एचपी Qमतेचे एमहॉक इंिजन, दणकट बांधणी, ‘बॉडी-ऑनdेम’ बांधणीमुळे कोठे ह1 जाPयाची गाडीची रचना, aरअर 7ह1ल jाई7ह आ ण कोण3याह1 Aकार या र53यावFन जाPयाची
Qमता यांतूनह1 हे Kसe होते.
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नवीन बोलेरो /नओ एका Aश5त 7-सीटर 5वEपात, तसेच तीन Aकारांम9ये (एन4-बेस, एन8-Kमड, एन10-टॉप) आ ण
सात रं गांम9ये (रॉक बीज, मॅजेि5टक Kस*7हर, हायवे रे ड, पल# 7हाइट, डायमंड 7हाइट, नापोल1 =लॅ क आ ण रॉयल गो*ड
(लवकरच येत आहे ) उपल=ध आहे . म+हं-ा या ;वतरकांकडे ती 13 जल
ु ै 2021 पासून Kमळे ल.
म*ट1 टे रेन टे (नॉलॉजी (मॅ युअल लॉक Hडफरl Kशअल) असलेले ‘एन10-टॉप’ हे पया#यी मॉडेल आगामी काळात सादर
करPयात येणार आहे .

नवीन ‘बोलेरो नओ’ची वै शFGये
आ लशान अंतग$त सजावट :
•

AीKमयम इटाKलयन इं+टaरअर

•

Kस*7हर अॅ(सlटसह सlटर क सोल

•

AीKमयम फॅ]Xक सी^स

•

आरामदायी 7-सीटर

•

+ट*टे बल 5ट1यaरंग

•

उं ची बदलता येणारे jाय7हर सीट

•

पढ
ु *या व मध*या ओळींम9ये आम#रे5ट

•

आकष#क ^;वन पॉड इ 5nमl ट (ल5टर

•

इलेि(&कल1 अॅडज5टे बल ओआर7ह1एम

•

dंट व aरअर पॉवर ;वंडोज

•

Hडफॉगरसह aरअर वॉश व वाईप

•

aरमोट लॉक व क लेस ए &1

•

म5(युलर साईड व aरअर फूट5टे hस

•

Aश5त व वाढ;वता येPयाजोगी बूट 5पेस

बाHय पामIये समकाल न JचKहे :
•

अ5सल एसयू7ह1 Hडझाइन आ ण Aभावशाल1 ठे वण

•

डीआरएलसह 5टॅ +टक बlHडंग हे डलॅ Wप

•

5टाईKलश अलॉय 7ह1*स

•

5पोटo 5पॉईलर
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•

खास बोलेरो बॉडी (लॅ Hडंग

•

कमांHडंग हूड

•

शि(तशाल1 फॉग लॅ Whस

गत तंLMान : संपका$त राहा, मा हती Nया, मनोरं जन मळवा :
•

Aगत 17.8 सेमी (7 ”) टच5V न इ फोटे नमl ट Kस5टम

•

अ3याध/ु नक Vूझ कं&ोल

•

चालकाला मा+हती दे णार1 Aणाल1

•

हाय-टे क 7हॉईस मेसेिजंग Kस5टम

•

=लू से स मोबाइल अॅप

•

इको मोड

•

ईएसएससह (इले(&ॉ/नक 5टाट# -5टॉप) मायVो हाय]Xड तं:`ान

•

इंटेल1पाक# aर7हस# अKस5ट

सुरO:तता : मागा$वर ल Pयेक मैलावर तुQहाला धीर दे णार यंLणा :
•

उ च श(तीचे 5ट1ल बॉडी शेल

•

चालक व सह-चालकासाठ% दहु े र1 एअरबॅग

•

इले(&ॉ/नक Xेक Hडि5&=यूशनसह (ईडीएस) एबीएस

•

5वयंचKलत डोअर लॉक

•

अ/तवेगाचा इशारा दे णार1 यं:णा

•

Hडपl डब
े ल कॉन#aरंग Xेक कं&ोल

•

आयसोCफ(स चाई*ड सीट

•

5टॅ +टक बlHडंग हे डलॅ Whस

•

फॉलो मी हे डलॅ Whस

•

Hडिजटल इWमो]बलायझर

•

सीट बे*ट aरमाpडर
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About Mahindra
Founded in 1945, the Mahindra Group is one of the largest and most admired multinational federation of companies with 260,000
employees in over 100 countries. It enjoys a leadership position in farm equipment, utility vehicles, information technology and
financial services in India and is the world’s largest tractor company by volume. It has a strong presence in renewable energy,
agriculture, logistics, hospitality and real estate.
The Mahindra Group has a clear focus on leading ESG globally, enabling rural prosperity and enhancing urban living, with a goal
to drive positive change in the lives of communities and stakeholders to enable them to Rise.
Learn more about Mahindra on www.mahindra.com / Twitter and Facebook: @MahindraRise/ For updates subscribe to
https://www.mahindra.com/news-room
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