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Rolls-Royce  
សេចក្តីប្បកាេព័ត៌មាន 

 
រថយនត Rolls-Royce Cullinan េនាថានឹងបំពាក់្ក្ន្នែងអងគុយលអបំផុត 

ទីប្ក្ងុ Goodwood ថ្ថៃទី ២២ កុ្មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៨ 

សៅខណៈន្ដលការមក្ដល់ថ្នរថយនត Rolls-Royce ម ូន្ដល Cullinan កាន់ន្តខិតចូលជិតស ោះ ការសរៀបចំតុ
បន្តងចុងសប្កាយកំ្ពុងន្តប្បប្ពឹតតសៅ ស ើយសៅេប្ដា  ៍សនោះ ប្ក្ុម  ុនរថយនត Rolls-Royce ផាល់ឱកាេឲ្យប្ដន
ស ើញនូវក្ន្នែងអងគុយដ៏លអបំផុត ។ 

សលើេពីរថយនត SUV ឬ Crossover ឬ រថយនតេប្មាប់ជិោះក្នុងផែូវលំប្ដក្សផេងសទៀត ប ុន្នត រថយនត Rolls-

Royce ម ូន្ដល Cullinan នឹងកាែ យជារថយនតន្ដលសបើក្បរសោយមិនប្ដច់ប្បឹង និងសៅប្រប់ទីក្ន្នែង សោយផាល់នូវ
ប្បណីតភាពប្រប់ទិេទី ន្ដលមាា េ់របេ់ខែួនចង់សធវើដំសណើ រសៅ។ ប្បណីតភាពគ្មា នន្ដនកំ្ណត់ន្បបសនោះ នឹងប្តូវ
ប្ដនបសងកើនន្ថមសទៀតតាមរយៈឈុតសប្រឿងបំពាក់្ប្បណីតៗ ន្ដលមានន្តអនក្រច ម ូត េិបបក្រ និងនិងវចិិប្តក្រ
សៅសោងចប្ក្របេ់រថយនត Rolls-Royce ប ុស ណ្ ោះន្ដលអាចនឹងស្មា នដល់ និងបសងកើតប្ដន។ 

សប្រឿងបំពាក់្ប្បណីតពិតៗដំបូងសរស្ោះ រឺក្ន្នែងអងគុយទេេ សទេភាព (Viewing Suite) របេ់រថយនត 
Rolls-Royce  Cullinan។ 

ក្ន្នែងអងគុយរបេ់រថយនត Rolls-Royce សនោះប្តូវប្ដនរច  និងផលិតស ើងសៅសោងចប្ក្របេ់ Rolls-Royce 
ក្នុងទីប្ក្ុង Goodwood ស ើយក្ន្នែងអងគុយសនោះនឹងមានដំសណើ រការសោយេវ័យប្បវតតិ សោយប្គ្មន់ន្តចុចសលើប ូតុង
មួយប ុស ណ្ ោះ។ ពូក្ចំនួនពីរន្ដលន្បរសៅសប្កាយ សធវើពីន្េបក្ប្បណីតបំផុត និងមានលក្ខណៈទំសនើបទាន់េម័យ
ស្េេ់ស្មអ ត ប្ពមជាមួយនឹងតុោក់្ស្ស្ម បង្ហា ញខែួនេនេឹមៗយ ងេមេួនសចញពីន្ផនក្ខាងសប្កាយរបេ់រថយនត 
Cullinan។  

ជាមួយនឹងក្ន្នែងអងគុយប្បណីត និងមានផាេុក្ភាពសនោះស ើយ ន្ដលមាា េ់រថយនត Cullinan អាចរយរន់
ទេេនីយភាពដ៏ស្េេ់ប្តកាលរបេ់ពិភពសោក្ ឬទេេ ក្មាវធីិកី្ឡា ឬសមើលកូ្នៗរបេ់ខែួចូលរមួក្នុងទិវា
កី្ឡាក្នុងស្មោសរៀនរបេ់សរ។  

មិនថា អនក្សៅទី្ស ោះសទ ក្ន្នែងអងគុយរយរន់សទេភាព របេ់រថយនត Rolls-Royce Cullinan ធា ថា 
ជាពូក្អងគុយដ៏លអបំផុត។  

សនោះជាវធីិស្មស្តេតដំបូងសរស ើយេប្មាប់ឧេា ក្មាយនយនត ក៏្ដូចជាឧេា ក្មាផលិតផលប្បណីត 
ស ើយសក្ើតសចញពីការយល់ដឹងយ ងេីុជសប្ៅអំពីរសបៀបរបបរេ់សៅ និងការរពឹំងទុក្របេ់អតិថិជន ន្ដលយល់
ដឹងបំផុតសៅក្នុងពិភពសោក្ រឺអតិថិជនរបេ់រថយនត Rolls-Royce។ 

អរគ យក្ប្បតិបតតិរបេ់ប្ក្ុម  ុនរថយនត Rolls-Royce សោក្ Torsten Müller-Ötvös ប្ដនន្ថែងថា៖ “ចាប់
តំាងពីថ្ថៃដំបូងន្ដលសយើងរិតស ើញអំពីរថយនត Cullinan សយើងប្ដនសផាា តសលើការផាល់នូវរថយនត Rolls-Royce ន្ដល
មានភាពបរេុិទធ និងប្បណីតពិតៗ ដល់អតិថិជនរបេ់សយើងតាមរយៈសប្រឿងបំពាក់្ដ៏ស្េេ់ប្តកាល និងរួរឲ្យ
រសំភើប  ។ េប្មេ់របេ់ក្ន្នែងអងគុយរយរន់សទេភាពរបេ់រថយនត Cullinan ន្ដលមានដំសណើ រការសោយពំុ
ប្ដច់ប្បឹង ផលិតស ើងសោយការផាិតផាង់ សោយបំពាក់្សោយន្េបក្ន្ដលប្បណីតបំផុត ស ើយេីុគ្មន នឹងថ្ផទខាង
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ក្នុងរបេ់រថយនត Cullinan ។ ទំាងអេ់សនោះស ើយ ន្ដលហាក់្បីដូចជាការ ំយក្សប្រឿងេង្ហា រមិស្េេ់ស្មអ តសៅ 
កាន់ទីក្ន្នែងឆ្ៃ យៗបំផុត ស ើយទំាងអេ់សនោះេុទធន្តជាតឹក្តាងបង្ហា ញពីេមតថភាពគ្មា នរូសប្បៀបរបេ់អនក្
រច ម ូត និងេិបបក្រ ន្ផនក្ថ្ចនកុ្មា ង់ន្បប Bespoke សៅឯសោងចប្ក្រថយនត Rolls-Royce។ សនោះជាន្ផនក្មួយដ៏ស្េេ់
ស្មអ តរបេ់សប្រឿងេង្ហា រមិ ស ើយសនោះជាសៅអីអងគុយន្ដលលអបំផុត”។ 

-ចប់- 

េប្មាប់ព័ត៌មានបន្នថម៖ 

សោក្អនក្អាចទទួលប្ដននូវសេចក្តីប្បកាេព័ត៌មាន និងឯក្ស្មរស្មរព័ត៌មាន ក៏្ដូចជារបូភាព និងវនី្ដអូ ន្ដល
មានរុណភាពចាេ់ សៅសលើសរ ទំព័រព័ត៌មានរបេ់ប្ក្ុម  ុន រឺPressClub។ សោក្អនក្ក៏្អាចទាក់្ទងមក្ប្ក្ុម
ការង្ហរទំ ក់្ទំនងរបេ់ប្ក្ុម  ុន  Rolls-Royce Motor Cars សៅសលើសរ ទំព័រ Twitter និង Instagram ។ 

ទំ ក់្ទំនងស្មរព័ត៌មាន 
ប្ក្ងុ Goodwood 

  យក្ន្ផនក្ទំ ក់្ទំនងេក្ល  
Richard Carter  +44 (0) 1243 384060  richard.carter@rolls-roycemotorcars.com 

 

 មន្តនតីន្ផនក្ទំ ក់្ទំនងេក្លេប្មាប់ប្ក្ុម  ុន 
Andrew Ball  +44 (0) 1243 384064 andrew.ball@rolls-roycemotorcars.com  

 

 មន្តនតីន្ផនក្ទំ ក់្ទំនងេក្លេប្មាប់ផលិតផល 
Andrew Boyle +44 (0) 1243 384062 andrew.boyle@rolls-roycemotorcars.com  

 

 មន្តនតីទំ ក់្ទំនងេក្លេប្មាប់រសបៀបរបបជីវតិ 
Emma Rickett +44 (0) 1243 384061 emma.rickett@rolls-roycemotorcars.com 
 

 ប្បធំានទំ ក់្ទំនងឌីជីថល អនឡាញ និងទំ ក់្ទំនងស្មធារណៈេងគម 
Terence Church +44  (0) 7815 245930 terence.church@rolls-roycemotorcars.com 

 
តាមតំបន់ 

 អាេីុប្ដ េីុ វិក្ -ខាងសជើង 
Rosemary Mitchell +81 (0) 3 6259 8888 rosemary.mitchell@rolls-roycemotorcars.com 

 

 អាេីុប្ដ េីុ វិក្ - ខាងតបូង 
Hal Serudin  +65 6838 9675  hal.serudin@rolls-roycemotorcars.com 

 

 ចិន 

Anna Xu  + 86 1084558037 anna.xu@rolls-roycemotorcars.com   
   

 អឺរ  បុ - ខាងសក្ើត 
Frank Tiemann  +49 (0) 89 382 29581  frank.tiemann@rolls-roycemotorcars.com 

 

 អឺរ  បុខាងសជើង និងScandinavia 
Ruth Hucklenbroich +49 (0) 89 382 60064 ruth.hucklenbroich@rolls-roycemotorcars.com 
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 មជឈឹមបូព៌ា អាន្ត វិក្ និងឥ ា្  
Kathleen Burbridge +971(0)56 484 6034 kathleenburbridge@sevenmedia.ae 
 

 ទវីបអាសមរកិ្ 
Gerry Spahn   +1 201 930 8308  gerry.spahn@rolls-roycemotorcarsna.com 

 
 ចប្ក្ភពអង់សរែេ និងអឺរ  បុន្ប ក្ខាងលិច 

Matthew Jones +44 (0) 7815 245929 matthew.jones@rolls-roycemotorcars.com 
 
 
 


