Rolls-Royce
សេចក្តីប្បកាេព័ត៌មាន
រថយនត Rolls-Royce Cullinan េនាថានឹងបំពាក្់ក្ន្នែងអងគុយលអបំផុត
ទីប្ក្ុង Goodwood ថ្ថៃទី ២២ ក្ុមៈភ ឆ្នំ ២០១៨
សៅខណៈន្ដលការមក្ដល់ថ្នរថយនត Rolls-Royce មូន្ដល Cullinan កាន់ន្តខិតចូលជិតស
បន្តងចុងសប្កាយក្ំពុងន្តប្បប្ពឹតតសៅ ស
ស

ើយសៅេប្ដា

៍សនោះ ប្ក្ុម

ោះ ការសរៀបចំតុ

ុនរថយនត Rolls-Royce ផាល់ឱកាេឲ្យប្ដន

ើញនូវក្ន្នែងអងគុយដ៏លប
អ ំ ផុត ។
សលើេពី រថយនត SUV ឬ Crossover ឬ រថយនតេប្មាប់ជិោះក្នុងផែូវលំប្ដក្សផេងសទៀត បុន្នត រថយនត Rolls-

Royce មូន្ដល Cullinan នឹងកាែយជារថយនតន្ដលសបើក្បរសោយមិនប្ដច់ប្បឹង និងសៅប្រប់ទីក្ន្នែង សោយផាល់នូវ
ប្បណីតភាពប្រប់ទិេទី ន្ដលមាាេ់របេ់ខួនចង់
ែ
សធវើដំសណើរសៅ។ ប្បណីតភាពគ្មានន្ដនក្ំណត់ន្បបសនោះ នឹងប្តូវ
ប្ដនបសងកើនន្ថមសទៀតតាមរយៈឈុតសប្រឿងបំពាក្់ប្បណីតៗ ន្ដលមានន្តអនក្រច

មូត េិបបក្រ និងនិងវ ិចិ ប្តក្រ

សៅសោងចប្ក្របេ់រថយនត Rolls-Royce បុស្ណោះន្ដលអាចនឹងស្មានដល់ និ ងបសងកើតប្ដន។
សប្រឿងបំពាក្់ ប្បណីតពិតៗដំបូងសរស្ោះ រឺក្ន្នែងអងគុយទេេ

សទេភាព (Viewing Suite) របេ់រថយនត

Rolls-Royce Cullinan។

ក្ន្នែងអងគុយរបេ់រថយនត Rolls-Royce សនោះប្តូវប្ដនរច

និងផលិតស

ើងសៅសោងចប្ក្របេ់ Rolls-Royce

ក្នុងទីប្ក្ុង Goodwood ស ើយក្ន្នែងអងគុយសនោះនឹងមានដំសណើរការសោយេវ័យប្បវតតិ សោយប្គ្មន់ ន្តចុចសលើបូតុង
មួយបុស្ណោះ។ ពូក្ចំនួនពីរន្ដលន្បរសៅសប្កាយ សធវើពីន្េបក្ប្បណីតបំផុត និងមានលក្ខណៈទំសនើបទាន់ េម័យ
ស្េេ់ស្មអត ប្ពមជាមួយនឹងតុោក្់ ស្ស្ម បង្ហាញខែួនេនេឹមៗយងេមេួនសចញពី ន្ផនក្ខាងសប្កាយរបេ់រថយនត
Cullinan។

ជាមួយនឹងក្ន្នែងអងគុយប្បណីត និងមានផាេុក្ភាពសនោះស

ទេេនី យភាពដ៏ស្េេ់ប្តកាលរបេ់ពិភពសោក្

ឬទេេ

ើយ ន្ដលមាាេ់រថយនត Cullinan អាចរយរន់

ក្មាវ ិធីក្ីឡា

ក្ីឡាក្នុងស្មោសរៀនរបេ់សរ។
មិនថា អនក្សៅទី ្ស
ជាពូក្អងគុយដ៏លប
អ ំផុត។

ោះសទ ក្ន្នែងអងគុយរយរន់ សទេភាព របេ់រថយនត Rolls-Royce Cullinan ធា

សនោះជាវ ិធីស្មស្តេតដំបូងសរស
ស

ឬសមើលក្ូនៗរបេ់ខួែចូលរួមក្នុងទិវា

ើយេប្មាប់ ឧេា

ក្មាយនយនត ក្៏ដូចជាឧេា

ថា

ក្មាផលិតផលប្បណីត

ើយសក្ើតសចញពី ការយល់ដឹងយងេុីជសប្ៅអំពីរសបៀបរបបរេ់សៅ និងការរ ំពឹងទុក្របេ់អតិថិជន ន្ដលយល់

ដឹងបំផុតសៅក្នុងពិភពសោក្ រឺអតិថិជនរបេ់រថយនត Rolls-Royce។
អរគ

យក្ប្បតិបតតិរបេ់ប្ក្ុម

តាំងពីថ្ថៃដំបូងន្ដលសយើងរិតស

ុនរថយនត Rolls-Royce សោក្ Torsten Müller-Ötvös ប្ដនន្ថែងថា៖ “ចាប់

ើញអំពីរថយនត Cullinan សយើងប្ដនសផាាតសលើការផាល់នូវរថយនត Rolls-Royce ន្ដល

មានភាពបរ ិេុទធ និងប្បណីតពិតៗ ដល់អតិ ថិជនរបេ់សយើងតាមរយៈសប្រឿងបំពាក្់ ដ៏ស្េេ់ប្តកាល និងរួរឲ្យ
រ ំសភើប

។ េប្មេ់របេ់ក្ន្នែងអងគុយរយរន់សទេភាពរបេ់រថយនត Cullinan ន្ដលមានដំសណើរការសោយពុំ

ប្ដច់ ប្បឹង ផលិតស

ើងសោយការផាិតផាង់ សោយបំពាក្់ សោយន្េបក្ន្ដលប្បណីតបំផុត ស

Rolls-Royce Motor Cars
The Drive, Westhampnett, Chichester, West Sussex PO18 0SH
Telephone +44 (0)1243 384000
www.press.rolls-roycemotorcars.com

ើយេុីគ្មននឹងថ្ផទខាង

ក្នុងរបេ់រថយនត Cullinan ។ ទាំងអេ់សនោះស ើយ ន្ដលហាក្់បីដូចជាការ ំយក្សប្រឿងេង្ហារ ិមស្េេ់ស្មអតសៅ
កាន់ ទីក្ន្នែងឆ្ៃយៗបំផុត
ស ើយទាំងអេ់សនោះេុទធន្តជាតឹក្តាងបង្ហាញពី េមតថភាពគ្មានរូ សប្បៀបរបេ់អនក្
រច

មូត និងេិបបក្រ ន្ផនក្ថ្ចនក្ុមាង់ន្បប Bespoke សៅឯសោងចប្ក្រថយនត Rolls-Royce។ សនោះជាន្ផនក្មួយដ៏ ស្េេ់

ស្មអតរបេ់សប្រឿងេង្ហារ ិម ស

ើយសនោះជាសៅអីអងគុយន្ដលលអបំផុត”។
-ចប់-

េប្មាប់ព័ត៌មានបន្នថម៖
សោក្អនក្អាចទទួលប្ដននូវសេចក្តីប្បកាេព័ត៌មាន និងឯក្ស្មរស្មរព័ត៌មាន ក្៏ដូចជារូបភាព និងវ ីន្ដអូ ន្ដល
មានរុណភាពចាេ់ សៅសលើសរ
ការង្ហរទំ
ទំ

ក្់ ទំនងរបេ់ប្ក្ុម

ទំព័រព័ត៌មានរបេ់ប្ក្ុម

ុន រឺPressClub។ សោក្អនក្ក្៏អាចទាក្់ទងមក្ប្ក្ុម

ុន Rolls-Royce Motor Cars សៅសលើសរ

ទំព័រ Twitter និង Instagram ។

ក្់ទំនងស្មរព័ត៌មាន
ប្ក្ុង Goodwood





យក្ន្ផនក្ទំ
Richard Carter
មន្តនតីន្ផនក្ទំ

ក្់ទំនងេក្ល
+44 (0) 1243 384060

ក្់ ទំនងេក្លេប្មាប់ ប្ក្ុម

Andrew Ball


richard.carter@rolls-roycemotorcars.com
ុន

+44 (0) 1243 384064

មន្តនតីន្ផនក្ទំ

andrew.ball@rolls-roycemotorcars.com

ក្់ទំនងេក្លេប្មាប់ ផលិតផល

Andrew Boyle

+44 (0) 1243 384062

andrew.boyle@rolls-roycemotorcars.com



មន្តនតីទំ ក្់ ទំនងេក្លេប្មាប់រសបៀបរបបជី វ ិត
Emma Rickett
+44 (0) 1243 384061
emma.rickett@rolls-roycemotorcars.com



ប្បធាំនទំ

ក្់ទំនងឌីជីថល អនឡាញ និងទំ

Terence Church

+44

ក្់ទំនងស្មធារណៈេងគម

(0) 7815 245930 terence.church@rolls-roycemotorcars.com

តាមតំបន់


អាេុីប្ដេុី

ិក្
វ -ខាងសជើង

Rosemary Mitchell


អាេុីប្ដេុី
Hal Serudin







+81 (0) 3 6259 8888

ិក្
វ - ខាងតបូង

rosemary.mitchell@rolls-roycemotorcars.com

+65 6838 9675

hal.serudin@rolls-roycemotorcars.com

Anna Xu

+ 86 1084558037

anna.xu@rolls-roycemotorcars.com

អឺរប
ុ - ខាងសក្ើត
Frank Tiemann

+49 (0) 89 382 29581

frank.tiemann@rolls-roycemotorcars.com

ចិន

អឺរប
ុ ខាងសជើង និងScandinavia
Ruth Hucklenbroich +49 (0) 89 382 60064

ruth.hucklenbroich@rolls-roycemotorcars.com

Rolls-Royce Motor Cars
The Drive, Westhampnett, Chichester, West Sussex PO18 0SH
Telephone +44 (0)1243 384000
www.press.rolls-roycemotorcars.com



មជឈឹមបូពា៌ អាន្ត
Kathleen Burbridge



+971(0)56 484 6034

kathleenburbridge@sevenmedia.ae

+1 201 930 8308

gerry.spahn@rolls-roycemotorcarsna.com

ទវីបអាសមរ ិក្
Gerry Spahn



ិក្
វ និងឥ្
ា

ចប្ក្ភពអង់ សរែេ និងអឺរប
ុ ន្បក្ខាងលិច
Matthew Jones

+44 (0) 7815 245929

matthew.jones@rolls-roycemotorcars.com
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