ेस रलीज

भारतीय र यांवरील गे या 6 वषातील सवात सुरि त वाहन हणून
‘म हं ा ए सयू ही300’ला ‘ लोबल एनसीएपी’कडू न मा यता
•

‘म हं ा ए सयू ही300’ला आणखी एक जागितक सुर ा मा यता

दान

•

2014-2020 दर यान चाचणी घेतले या सव वाहनांम ये सवािधक

वासी सुरि तता मानांकन

मुंबई, 15 जुल,ै 2020 : ‘ लोबल एनसीएपी’ या सहा वषा या सुर ा

मवारीत ‘म हं ा’ची

‘ए सयू ही300’ ही ‘कॉ पॅ ट एसयू ही’ अ वल ठरली आहे. ‘ लोबल एनसीएपी’ने 2014 ते 2020 या
कालावधीत चाच या घेतले या सव वाहनांम ये ‘ए सयू ही300’ ही सवात जा त सुरि त अस याचा हा
िनवाळा आहे. 19.4 अ ज उलाढाल असले या म हं ा समुहातील म हं ा अड म हं ा िल. या कं पनीने
आज ही मािहती

िस

के ली.

‘ लोबल एनसीएपी’ने (जीएनसीएपी) या कालावधीत 38 न अिधक वाहनां या सुरि ततेचे मू यांकन
के ले. यांत ‘ए सयू ही300’ने सवात जा त सुर ा मानांकने िमळिवली. ‘ए सयू ही300’ने संयु
सुरि तता

ेणीम ये सवािधक मानांकने िमळवली. याम ये

ौढ

वासी

वासी सुरि ततेसाठी ‘ लोबल

एनसीएपी 5- टार’ मानांकन आिण लहान मुलां या सुरि ततेसाठी ‘4- टार’ मानांकन या मॉडेलला
िमळाले आहे. हे लहान मुलां या सुरि ततेसाठीचे मानांकन भारतात

थमच एखा ा वाहनाला िमळालेले

आहे.
या जागितक सुर ा मा यतेवर भा य करताना म हं ा अँड म हं ा िल.चे ऑटोमो टव िवभागाचे मु य
कायकारी अिधकारी वीजय नाकरा हणाले, “आम यासाठी हा अिभमानाचा

ण आहे. या वषा या

सु वातीस, ‘ए सयू ही300’ला ‘जीएनसीएपी’ने भारतातील सवात सुरि त वाहन
होते आिण आता गे या 6 वषातील हे सवात सुरि त वाहन
सुरि ततेसाठीची आमची दृढ वचनब ता

तीत होते.

हणून मानांकन दले

हणून ओळखले गेले आहे. यातून

वदेशात िवकसीत झालेला एक

ँड सुरि ततेम ये

जागितक पातळीवर अ वल ठर याने भारतीय वाहन उ ोगासाठी ही मोठीच कामिगरी ठरली आहे.
म हं ा समुहात आम या सव वाहनां या अगदी

दयात सुर ा वसलेली आहे. भिव यातही आम या सव

वाहनांम ये आ ही सुर ेचे वाढीव िनकष लागू क ."
‘म हं ा ए सयू ही300’म ये
सेगमटम ये

ाहकांना सुर ािवषयक 50 वैिश

े िमळतात. यातील काही वैिश

थमच दे यात आलेली आहेत; उदा. सात एअरबॅ ज, सव चार चाकांवर िड क

पा कग से सस आिण हीटेड ओआर हीएम, आदी. या अनो या वैिश

े या

क
े , ंट

ांमुळे या वाहनाला एखा ा

क यासारखी सुर ा िमळते.
आज, ‘ए सयू ही300’ने वाहन सुर े या दृ ीने एक नवीन बचमाक
सुर ा चाचणी सं थांम ये म यवत

थािपत के ला आहे.

ाहक कार

थान असले या ‘ लोबल एनसीएपी’ने ‘ए सयू ही300’ला ‘5- टार’

मानांकन दले आहे. खरे तर ‘जीएनसीएपी’कडू न “सेफर चॉईस अवॉड” दे यात आलेली म हं ा ही
भारतातील पिहली आिण एकमेव उ पादक कं पनी आहे. या वषा या सु वातीस जमनीम ये ‘म हं ा
ए सयू ही300’ची लोबल एनसीएपीतफ अिधकृ त चाचणी घे यात आली होती.

‘ए सयू ही300’मधील क यासारखी अभे

सुर ा

-

ए सयू ही300 देते बे ट-इन-सेगमट सुर ा वैिश

े* :

-

या सेगमटम ये

थमच 7 एअरबॅ ज – नी-एअरबॅग,

-

या सेगमटम ये

थमच सव 4 चाकांवर िड क

-

या सेगमटम ये

थमच

-

या सेगमटम ये

थमच हीटेड आउटर रअर

-

ऑटो-िड मंग इनर रअर

ुअल- ं ट, साइड आिण कटन एअरबॅ ज

ेक (सब-4-मीटर कॉ पॅ ट एसयू हीम ये).

ं ट आिण रअर पा कग से सस
यू िमरर (ओआर हीएम)

यू िमरर (आयआर हीएम)

-

डायनॅिमक

टीय रं ग टॉक, हाय ॉिलक

ेक अिस ट, रोल-ओ हर िमटीगेशन आिण

तसेच िहल

टाट अिस टसह इले

ॉिनक

-

कोलॅि सबल

टीअ रं ग आिण साइड इं यूशन बीम

-

सव

-

अनुकूलन मागदशक त वांसह मागील कॅ मेरा

-

अटी थे ट अलाम

ॅ शन कं ोल,

टॅिबिलटी काय म.

कारांम ये एबीएस आिण इबीडी मानक

-

ी-टे शनर आिण लोड-िलिमटरसह सीट बे स

-

ं ट व रअर फॉग लॅ स

-

आयसो फ स चाई ड सीट अँकस

-

टायर- ॉिन स (चाकांतील हवा व तपमान देखरेख

-

सव 5 सी ससाठी सीट बे ट रमाइं डर

-

सव सी सवर 3-पॉ ट सीट बे ट

-

टायर-पोिझशन िड ले

-

ऑटो हेडलॅ स

-

ऑटो वायपर

-

पीड से संग डोअर लॉक

-

भाव से संग डोअर अनलॉक

णाली)

सोशल मीिडया अपडे ससाठी पुढील हॅशटॅ ज, हड स वापरा
#SafetyForAll
#SafeMahindra
#MahindraXUV300
@MahindraXUV300
@MahindraRise

‘म हं ा’िवषयी
म हं ा उ ोग समूह हा 19.4 अ ज डॉलस इतक उलाढाल असले या कं प यांचा महासंघ आहे.
नािव यपूण वाहने बनिवणे,

ामीण

गतीला चालना देणे, शहरी जीवनमान सुधरिवणे, नवीन

वसायांची जोपासना करणे आिण समाजाला सोयी-सुिवधा पुरिवणे हे काय हा समूह करीत आहे.
यु टिलटी मोटारी, मािहती तं

ान, अथसेवा आिण पयटनिवषयक सेवा आदी उ ोगांम ये हा समूह

आघाडीवर आहे .जातात बनिवले

ॅ टर सं येने सवािधक जगात समुहातफ म हं

कृ षी उ ोग, लॉिजि ट स, रअल इ टेट िवकसन अशा इतरही अनेक

.अपारंपरीक ऊजा,

े ांम ये म हं

उ ोगसमूह

आपले पाय रोवून आहे. भारतात मु यालय असले या म हं ा या शंभर देशांम ये िविवध कं प या आहेत
व यांम ये दोन लाख 56 हजारां न अिधक कमचारी काम करतात.
‘म हं ’िवषयक अिधक मािहती जाणून घे यासाठी www.mahindra.com / ि वटर व
फे सबुक @MahindraRise

मीिडया संपक मािहती
मोहन नायर
उपा य

(क युिनके श स)

म हं ा अँड म हं ा िल.
लँडलाईन - + 91 22 28468510
इमेल – nair.mohan@mahindra.com
--

