رولز-روي�س موتور كارز
جمموعة الأك�س�سوارات

�ص ّممت
ُ

من دون م�ساومة

فانتوم

�أه ًال و�سه ًال بكم

�ص ّممت جمموعة امللحقات هذه بدون �أي م�ساومة وهي ت�ستمد �إلهامها من
ُ
عامل الفنون والت�صميم والهند�سة لت�ضيف �إىل �سيارتكم من رولز-روي�س
مل�سات جمالية رائعة .فكل عن�رص من عنا�رص الت�صميم ي�ضفي مل�سة
�سيارتكم لت�شكّ ل تعبري ًا فريد ًا عنكم �أنتم بامتياز.
�شخ�صية �إىل ّ

جو�ست

كتيب «جمموعة امللحقات» هذا املهارات والرباعات التي يتم ّتع
ن�ستعر�ض يف ّ
احلرفيون يف دار رولز-روي�س موتور كارز يف جودوود .كل قطعة
بها
ّ
مت اختيارها بعناية �شديدة تن�ضح باملزايا التي لطاملا �شكلت �أ�س�س ًا لتقاليد
ّ
رولز-روي�س و�إبداعاتها على امتداد �أكرث من  100عام.

رايث

3

�إ�ضفاء اللم�سات ال�شخ�صية

HOME

الت�صميم اخلارجي
الت�صميم الداخلي
ال�سياحة والتكنولوجيا

فانتوم
بطلّته القوية و�أبعاده ال�شهرية ،ي�شكّ ل طراز فانتوم جوهر عالمة
ال�سيارة احلديثة الفارهة
رولز-روي�س ،فهو خري تعبري عن ّ
التي ال تت�أثر مبرور الزمن .وتهدف «جمموعة امللحقات» �إىل منح
تكمل جماليتها فيت�س ّنى لكم ابتكار قطعة
�سيارتكم مل�سات مبدعة ّ
فنية خا�صة بكم.

العناية بال�س ّيارة وحمايتها
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عتبات �أبواب بلم�سات �شخ�صية
اختاروا الر�سالة �أو ال�شارة ال�شخ�صية التي ترغبون يف
قمة يف
�أن ت�ستقبلكم �إىل �سيارتكم لنقوم بحفرها ب�شكل ّ
الأناقة على عتبات مداخل الأبواب.
هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.

�إ�ضفاء اللم�سات ال�شخ�صية
�سيارة رولز-روي�س ميكنكم طلب �إجراء
طوال فرتة امتالككم ّ
أدق التفا�صيل فيها .من الأحرف
التعديالت عليها وتغيري � ّ
املنقو�شة على عتبات الأبواب �إىل الزخرفات ال�شخ�صية على
�صندوق الق ّفازات ،ميكنكم اختيار كل ما ينا�سبكم جلعل فانتوم
تعب عنكم.
�سيارة فريدة ّ
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عتبات �أبواب م�ضاءة بلم�سات �شخ�صية
�إمنحوا �سيارتكم مل�سة م�ضيئة عند عتبات الأبواب مبا
يتما�شى مع �إ�ضاءة املق�صورة .ولإ�ضفاء مل�سة �شخ�صية،
بدقة
ميكنكم �إ�ضافة ر�سالة �أو �شعار خا�ص بكم ُينق�شان ّ
وعناية وب�شكل �أنيق جد ًا على عتبات الأبواب.
هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.

غطاء ل�صندوق الق ّفازات مزخرف بتطريز
ح�سب الطلب
مطرزة داخل
ميكنكم �إ�ضافة ر�سالة �شخ�صية ب�أحرف ّ
غطاء �صندوق الق ّفازات.
هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.

مطرزة
م�ساند للر�أ�س ّ
مزينة ب�أحرف ّ
ح�سب الطلب
عبوا عن �أ�سلوبكم اخلا�ص من خالل تطريز م�ساند
ّ
ملون يتما�شى مع
بخيط
اختياركم
من
أحرف
�
ب
أ�س
�
الر
ّ
لون امل�سند �أو لون متباين من اختياركم .وميكنكم �أي�ض ًا
نق�ش ح ّتى �سبعة �أحرف ،واالختيار من بني ثالثة �أ�شكال
حروف.

و�سادات بلم�سات �شخ�صية
بات من املمكن تزيني مق�صورة ال�س ّيارة بو�سادات ناعمة
حم�شوة بري�ش ّ
البط ،مز ّينة ب�أجود �أنواع اجللود ومتاحة
ّ
مبجموعة من الألوان والدرزات والنق�شات ال�شخ�صية.
هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.

هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.
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م�صممة ح�سب الطلب
لل�سيارة
�أغطية داخلية
ّ
ّ

م�صممة ح�سب الطلب وم�صنوعة يدوي ًا
لل�سيارة
هذه الأغطية الداخلية
ّ
ّ
�سيارتكم .وميكن االختيار من
وفق ًا لأعلى املعايري لتتنا�سب مع انحناءات ّ
بني  18لون ًا على �أن ُي�صنع كلّ غطاء من ٍ
لون واحد �أو لونني .ولإ�ضفاء
�أعلى م�ستوى من اللم�سات ال�شخ�صية ،ميكنكم تطريز الأحرف �أو الأ�سماء
�أو ال�شعارات �أو العالمات �أو َ
حرف  RRعلى �أي جهة من جه َتي الغطاء.
هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.
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�شعار روح ال�سعادة – مطلي بالذهب عيار  24قرياط ًا
ال�سيارات تغيريات
التميز يف عامل ّ
لقد �شهد هذا ال�شعار ال�شهري الذي يرمز �إىل ّ
مر التاريخ بيد �أن غمو�ضه الآ�رس مل يت�ضاءل يوماً .وقد بات هذا
طفيفة على ّ
املثل ال�ساطع للجمال والت�ألّق متوافر ًا بطالء ذهبي عيار  24قرياطاً.
هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.

الت�صميم اخلارجي
�سيارة فانتوم وت�صميمها الالفتني
ميكنكم تعزيز ح�ضور ّ
باعتماد هذه اخليارات رائعة الت�صميم لإ�ضفائها �إىل ت�صميم
ال�سيارة اخلارجي .وميكنكم بالتايل اختيار ما ينا�سبكم من
ّ
جمموعة من التفا�صيل احل�رصية جد ًا التي ميكن �أن ي�ضيفها
الوكيل املعتمد ،مبا ي�شكّ ل امتداد ًا لأ�سلوبكم اخلا�ص.
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الف�ضة
�شعار روح ال�سعادة – م�صنوع من ّ
اخلال�صة
لقد بات �شعار رولز-روي�س ال�شهري متاح ًا بالف�ضة الإ�سرتلينية
اخلال�صة ،لإ�ضفاء مل�سة من الإتقان والأناقة.
هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.

�شعار روح ال�سعادة – ال�شعار املُ�ضاء
ملتحف بغطاء من اجلليد،
يرتاءى هذا ال�شعار امل�ضاء لناظره وك�أنه
ٌ
وي�ضاء ال�شعار عند ت�شغيل
فيرتك انطباع ًا ملفت ًا تل ّفه هالة من النورُ .
ال�سيارة.
�ضوء الرتحيب بال�سائق �أثناء ّ
توقف ّ
هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.

رزمة امللحقات من الفوالذ املفروك
املحرك و�إطار الزجاج الأمامي م�صنوعني من
ميكن اختيار غطاء
ّ
الفوالذ املفروك اجلذاب ،ملنح ال�سيارة مل�سة ملفتة ومفعمة باحلركة.
هذا امللحق متوافر لطرازَ ي فانتوم دروبهيد كوبيه وفانتوم كوبيه.
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مر�آتان بحلة جديدة

العادم الظاهر

تندمج هاتان املر�آتان بح ّلتهما اجلديدة ب�سهولة وروعة مع
وتو�سع
مظهر �سيارتكم اخلارجي ،فت�ضفي مل�سة معا�رصة
ّ
جمال ر�ؤية ال�سائق مقارنة بطرازات فانتوم ال�سالفة.

ي�ضيف هذان العادمان املغ ّلفان بالكروم ح�ضور فانتوم
الديناميكي والقوي ،لكن �صوتهما يكاد ال ُي�سمع حر�ص ًا
على منح ال�سائق والركاب جتربة جتمع �أف�ضل ما يف العاملني.

م�صممة لتالئم لوحات رقم ال�سيارة
مل�سة نهائية راقية،
ّ
الأمامية القيا�سية ولوحات رقم ال�س ّيارة الأمريكية
القيا�سية.

الرجاء مراجعة وكيلكم املعتمد للت� ّأكد من تال�ؤم هذا امللحق مع �س ّيارتكم.

الرجاء مراجعة وكيلكم املعتمد للت� ّأكد من تال�ؤم هذا امللحق مع �س ّيارتكم.

هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.

�إطار لوحة رقم ال�سيارة

�سطح خلفي من خ�شب ال�ساج
ي�ستم ّد ال�سطح اخللفي ت�صميمه من عامل اليخوت،
�صنع يدوي ًا من خ�شب ال�ساج عرب جمع �أكرث
وقد ُ
من  30قطعة منفردة وحمايتها مبزيج خا�ص من
ّ
ال�سطح الرائع مع خيار
الزيوت .ويتما�شى هذا
«�أر�ضية �صندوق الأمتعة اخل�شبية»ُ ،يرجى مراجعة
ال�صفحة ّ 32
لالطالع على التفا�صيل.
هذا امللحق متوافر لطراز فانتوم دروبهيد كوبيه.

16

جمموعة ملحقات فانتوم – الت�صميم اخلارجي

17

HOME

عملت رولز-روي�س على
ت�صميم جمموعة من
اخليارات البديلة للم�سات
النهائية التي ميكن اختيارها
للعجالت ،مما مينحكم حرية
حتديث �إطاللة �س ّيارتكم
وتعديل موا�صفاتها اجلمالية.

موديل  422قيا�س  21بو�صة
عجالت م�صنوعة من ال�سبائك
املطروقة
متوافرة �أي�ض ًا كعجالت م�صقولة بالكامل� ،أو
مطلية بطالء داكن

موديل  173قيا�س  21بو�صة
عجالت م�صنوعة من ال�سبائك
املغ ّلفة بالكروم

موديل  471قيا�س  21بو�صة
عجالت م�صنوعة من ال�سبائك
امل�صقولة جزئي ًا

موديل  267قيا�س  21بو�صة
عجالت م�صنوعة من ال�سبائك
امل�صقولة بالكامل

موديل  289قيا�س  21بو�صة
عجالت م�صنوعة من ال�سبائك
املطلية بطالء داكن

متوافرة �أي�ض ًا كعجالت مطلية

متوافرة �أي�ض ًا كعجالت مطروقة� ،أو مطلية بطالء داكن

�إطار ّ
بخط جانبي
�أ�ضفوا مل�سة من الأناقة �إىل �س ّيارتكم مع هذه الإطارات
ّ
اخلط اجلانبي الناعم امل�ستوحاة من عامل
الأنيقة ذات
ّ
املو�ضة ،والتي ت�شكل �أروع ترجمة ع�رصية لت�صميم
كال�سيكي.
هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.

متوافرة �أي�ض ًا كعجالت مطلية� ،أو م�صقولة جزئي ًا� ،أو
م�صقولة بالكامل� ،أو مطلية بلون داكن

متوافرة �أي�ض ًا كعجالت مطلية� ،أو م�صقولة جزئي ًا� ،أو
م�صقولة كلي ًا

منوذج عن العجالت امل�صنوعة من ال�سبائك املطلية
جمموعة ملحقات فانتوم – الت�صميم اخلارجي

19

HOME

املر�صعة ب�أ�ضواء
بطانة ال�سقف Starlight
ّ
حتاكي النجوم
املر�صعة
حولوا �سقف �س ّيارتكم �إىل �سقف ي�شبه �سماء الليل
ّ
ّ
بالنجوم� ،إذ تو ّلد هذه البطانة املم ّيزة �أجواء خيالية م�ستعينة
مبئات الأ�ضواء التي تعمل بتقنية الألياف الب�رصية .وت�سمح
ّ
التحكم يف مق�صورة الركاب بتعديل �سطوع
لكم �أدوات
اجلو املالئم.
“النجوم” ملنح املق�صورة ّ
� ّأما �ألواح البطانة الأمامي ُة ،فم�صنوعة من اجللد الأ�سود
لتتما�شى مع بطانة ال�سقف.

ُيرجى مراجعة وكيلكم املعتمد للت� ّأكد من تال�ؤم هذا اخليار مع �س ّيارتكم.

الت�صميم الداخلي
�رس اجلمال .جتتمع العناية البالغة بالتفا�صيل مع
الب�ساطة ّ
الت�صميم الباهر لتبدع الت�صميم الداخلي الفاخر الذي تتّ�سم به
�س ّيارة فانتوم .ميكنكم بالتايل تعزيز مالذكم اخلا�ص مبا يل ّبي
امل�صممة خ�صي�ص ًا لت�ساعد على
متطلباتكم بف�ضل هذه القطع
ّ
منحكم �أجواء عمل �أو ت�سلية وا�سرتخاء على ال�سواء.
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واجهة ّ
مغطاة بالكامل بك�سوة خ�شبية
ميكن تغطية الق�سم العلوي من الواجهة بالك�سوة
اخل�شبية ذاتها كما يف باقي �أنحاء ال�س ّيارة ،مبا يف ذلك
حميط فتحات الهواء على اجلهة اخللفية من لوحة
جتهيزات ال�سائق.
هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.

�أ�ضالع عجلة القيادة بك�سوة من اخل�شب
ملظهر وملم�س �أ�صيلني وعريقني ،ميكن تلبي�س �أ�ضالع
عجلة القيادة بك�سوة �أنيقة تتنا�سق مع الت�صميم
الداخلي لل�س ّيارة.
هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.

عجلة قيادة �أكرث �سماكة
جتمع عجلة القيادة هذه املتوافرة بع ّدة �ألوان بني
القب�ضة الأكرث �سماكة وبني املوا�صفات اجلمالية
الديناميكية ،فت�ضيف على املق�صورة �أجواء ريا�ضية.
هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.

علبة حلفظ ال�سيجار يف �صندوق الق ّفازات
يتّ�سم ت�صميم علبة حفظ ال�سيجار ّ
املبطنة باخل�شب
بتطعيمات جميلة منها الأملنيوم امل�صقول واجللد،
وهي حمفوظة بدقّ ة داخل �صندوق القفّازات.
هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.
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جمموعة ال�ستائر اخللفية
متنح هذه ال�ستائر الكهربائية التي تق�سم �إىل �ستائر للزجاج اخللفي و�ستائر للبابني الركاب يف
امل�صممة ح�سب الطلب منف�صلة
املقعدين اخللفيني خ�صو�صية عالية .وب�إمكانكم اختيار هذه ال�ستائر
ّ
لتكمل ت�صميم �سيارتكم الداخلي.
�أم جمتمعة مع جمموعة من الألوان التي ميكن االنتقاء بينها ّ
الرجاء مراجعة وكيلكم املعتمد للت� ّأكد من تال�ؤم هذا امللحق مع �س ّيارتكم.

�سجادات الأر�ض امل�صنوعة من �صوف اخلروف
ّ

ا�ستمتعوا بنعومة �صوف اخلروف الفاخر حتت قدميكم مع
امل�صممة ح�سب الطلب .ميكنكم االختيار من
هذه الأر�ضيات
ّ
بني جمموعة �ألوان تنا�سب ت�صميم �سيارتكم الداخلي .وتعر�ض
�سجادة ل�صندوق الأمتعة م�صنوعة من �صوف
رولز-روي�س �أي�ض ًا ّ
اخلروف ،ملزيد من التفا�صيلُ ،يرجى مراجعة ال�صفحة .37
هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافّ ة.

املخ�صلة
�سجادات الأر�ض
ّ
ّ
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�سجادات الأر�ض امل�صنوعة من قنب ال�سيزال
ّ

امل�صممة ح�سب الطلب بني
�سجادات الأر�ض هذه
جتمع ّ
ّ
الراحة واملتانة ،وهي متوافرة مبجموعة من الألوان
املتنا�سقة مع ت�صميم �سيارتكم الداخلي.

�سجادات الأر�ض امل�صنوعة من قنب ال�سيزال
ُ
�ص ّممت ّ
خ�صي�ص ًا لطراز دروبهيد كوبيه ،لت�ضفي �إليه �أجواء
كال�سيكية م�ستوحاة من عامل البحار.

هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.

هذا امللحق متوافر لطرازَ ي فانتوم دروبهيد كوبيه وفانتوم كوبيه.
جمموعة ملحقات فانتوم – الت�صميم الداخلي
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املفرز
حامل للك�ؤو�س م�صنوع من الأملنيوم ّ

يتّ�سم حامل الك�ؤو�س هذا ب�شكله اجلميل و�سهولة اال�ستخدام ،وهو م�صنوع
املفرز وامل�صقول .متوافر فقط لل�س ّيارات التي ت�شمل �صندوق
من الأملنيوم ّ
تربيد للمقاعد اخللفية.
الرجاء التن ّبه �إىل � ّأن الك� َأ�سني هما للعر�ض فقط وغري مرفقني بحامل الك�ؤو�س.
هذا امللحق متوافر لطراز فانتوم ولطراز فانتوم بقاعدة العجالت املمت ّدة.

خزانة زجاجية للمقعدين املنفردين
املموج ،بني
تقع اخلزانة الزجاجية ،امل�ؤ ّلفة من ق�سمني واملغ ّلفة باجللد ّ
املقعدين اخللفيني املنفردين يف �س ّيارة فانتوم.
متوافر لطراز فانتوم ولطراز فانتوم بقاعدة العجالت املمت ّدة.

�صندوق التربيد للمقعدين املنفردين
�إذا رغبتم يف اال�سرتخاء �أو االحتفال ،ف�صندوق التربيد هذا هو خياركم الأن�سب
ويتّ�سع لقارورتني �أو ما يعادلهما .وي�سهل للراكبني يف اخللف الو�صول �إىل هذا
ال�صندوق ،الذي يحفظ حمتوياته بحرارة  4درجات مئوية وي�ضيء عند فتحه.

تطريز َ
حرف  RRعلى كل م�ساند الر�أ�س

ب�إمكانكم طلب تطريز َ
حرف  RRاملتداخلني على م�ساند الر�أ�سّ � ،إما بخيط
بنف�س لون امل�سند �أم بخيط متباين اللون.
هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.

متوافر لطراز فانتوم ولطراز فانتوم بقاعدة العجالت املمتدة.
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ّ
املظلت
حتميكم هذه ّ
املظلت اجلميلة امل�صنوعة باليد
من ال�شم�س وت�ضفي يف الوقت ذاته مل�سة من
الأناقة �إىل كل املنا�سبات .وت�شمل غطاء من قما�ش
التويل القطني العاجي مع �أطراف متباينة باللون
الرمادي املائل �إىل البني.
هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.

ال�سياحة والتكنولوجيا
ندعوكم هنا �إىل الغو�ص يف عامل التجارب واال�ستك�شاف.
جتمع جمموعة ملحقات ال�سياحة والتكنولوجيا بني الهند�سة
املبدعة والت�صميم اجلميل لرتتبط ب�سال�سة ب�أ�سلوب حياتكم،
حتّى ّ
ت�شكل امتداد ًا �سه ًال وبديهي ًا لعاملكم.
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ت�صميم جميل
�س ّلة النزهات

مع �سلة النزهات من رولز-روي�س� ،أ�صبح الرتفيه ممتع ًا بقدر القيادة� ،إذ �أنّها
جت�سد ع�رص النزهات الذهبي وتناول الطعام يف الهواء الطلق� .آنذاك حني كانت
ّ
جمرد حمطة خالل الرحالت الطويلة.
النزهة منا�سبة ممتعة ،ولي�س ّ
ت�شمل �سلة النزهات ك�ؤو�س ًا من الكري�ستال الر�صا�صي ،و�أوانٍ فخارية من عالمة
«ودجوود»  ،Wedgewoodولوازم املائدة ،وهي م�صنوعة باليد من خ�شب ال�ساج،
وتت�ضمن كل ما يلزم لأف�ضل نزهة لأربعة �أ�شخا�ص.
واجللد البني ،والأملنيوم،
ّ
هذا امللحق متوافر للطرازات كافة.
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�صندوق �أمتعة مز ّين بتطعيمات من اجللد

يتّ�سم ت�صميم �صندوق الأمتعة ،مبا يف ذلك الأغطية املف�صلية ،باملهارة
احلرفية يف كل تف�صيل ،وهو مز ّين بتطعيمات من اجللد متنا�سقة مع
�ألوان التطعيمات الداخلية يف طراز فانتوم.
الرجاء مراجعة وكيلكم املعتمد للت� ّأكد من تال�ؤم هذا امللحق مع �س ّيارتكم.

�أر�ضية خ�شبية ل�صندوق الأمتعة
ميكنكم �إ�ضافة مل�سة فريدة وكال�سيكية �إىل �صندوق الأمتعة يف �س ّيارتكم
من طراز فانتوم دروبهيد كوبيه �أو فانتوم كوبيه مع هذه الأر�ضية
اخل�شبية الفاخرة امل�صنوعة من خ�شب ال�ساج ،وهي خري رفيق ل�سطح
خ�شب ال�ساج ،الذي ورد و�صفه يف ال�صفحة .17
الرجاء مراجعة وكيلكم املعتمد للت� ّأكد من تال�ؤم هذا امللحق مع �س ّيارتكم.

حقيبة تربيد حممولة مز ّينة بتطعيمات من اجللد

ت�أخذ حقيبة التربيد املحمولة هذه يف عني االعتبار كل املزايا
املريحة لكم يف �أي م�شوار قد ترغبون يف القيام به .تزدان هذه
احلقيبة بتطعيمات اجللد املتنا�سقة مع ت�صميم املق�صورة،
وتعمل هذه احلقيبة بو�صلها عرب مقب�س �شحن بقوة  12فلط يف
�صندوق الأمتعة.
هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.
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تن ّقل ب�أناقة مطلقة
�أمتعة فانتوم

�أمتعة رولز-روي�س فانتوم م�صنوعة يدوي ًا يف �ستوديو الت�صميم يف جودوود،
وال تُ�ستخدم يف ت�صنيعها �إال �أجود اجللود باللون البني الكال�سيكي.

جمموعة م�ؤلفة من  6قطع:
ت�شمل  4حقائب �صغرية وحقيبة للأك�س�سوارات وحقيبة للأحذية
جمموعة م�ؤلفة من  5قطع:
ت�شمل  4حقائب �صغرية وحقيبة للأك�س�سوارات

كما تظهر يف ال�صورة املقابلة.

جمموعة م�ؤلفة من  4قطع:
ت�شمل  4حقائب �صغرية
متوافرة للطرازات كافة

حقيبة الأك�س�سوارات
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الأمان �أثناء التن ّقل

�شبك �صندوق الأمتعة
احم الأغرا�ض غري املق ّيدة �أو ال�صغرية بحفظها ب�أمان
ِ
داخل هذه ال�شبكات املربوطة بالأر�ض وبجوانب �صندوق
الأمتعة.
هذا امللحق متوافر لطراز فانتوم ولطراز فانتوم بقاعدة عجالت مم ّددة.

مئزر حلماية م�ص ّد الكدمات

�سجادة م�صنوعة من �صوف اخلروف
ل�صندوق الأمتعة
لتكمل
ت� ّؤمن هذه ال�سجادة الناعمة الفاخرة،
امل�صممة ّ
ّ
ال�سجادات امل�صنوعة من �صوف اخلروف� ،سطح ًا يحمي
الأغرا�ض الدقيقة .الرجاء مراجعة ال�صفحة  25لتفا�صيل
عن ال�سجادات امل�صنوعة من �صوف اخلروف.

�سجادة مطاطية ل�صندوق الأمتعة
ّ

ت� ّؤمن �سجادة الأر�ض املطاطية هذه املقاومة لالنزالق حماية
�إ�ضافية لأر�ضية �صندوق الأمتعة ولأمتعتكم.
هذا امللحق متوافر لطراز فانتوم ولطراز فانتوم بقاعدة عجالت مم ّددة.

هذا امللحق متوافر لطراز فانتوم ولطراز فانتوم بقاعدة العجالت املمت ّدة.

يحمي هذا املئزر امل�صنوع يدوي ًا م�ص ّد الكدمات والطالء اخللفي
من الأ�رضار الناجتة عن التحميل ،وميكن تو�ضيبه ب�سهولة �أثناء
عدم ا�ستخدامه.

الرجاء مراجعة وكيلكم املعتمد للت� ّأكد من تال�ؤم هذا امللحق مع �س ّيارتكم.
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البقاء على اتّ�صال
على الرغم من الت�صميم الداخلي ّ
املنظم واخلايل من التعقيدات يف �س ّيارة فانتوم ،تخ ّبئ لكم ال�سيارة
م�صممة لتعمل بتناغم ،ولتمنحكم حتكم ًا
كم ًا هائ ًال من التقنيات مبتناول يديكم .وكل التقنيات فيها
ّ
�سه ًال وح�س ًا ديناميكي ًا من االت�صالية �أثناء التنقّل على الطرقات ،لت�صبح القيادة متعة �سهلة .وتتيح
لكم رولز-روي�س باقة من خيارات حت�سني الت�صميم الداخلي لت�صبح كل رحلة جتربة ممتعة.

ّ
للتحكم عن بعد
جهاز �شامل
ّ
ّ
واملركبة
التحكم ال�سهلة للغاية
ت�سمح لكم �أزرار
على مر�آة الر�ؤية اخللفية ،بربجمة جمموعة من
ّ
التحكم عن بعد ،ومنها فتح باب املر�آب �أو
وظائف
البوابة و�إغالقهما ،وت�شغيل الأ�ضواء �أو غريها من
ّ
الأجهزة �أو �إطفا�ؤها.
الرجاء التنبه �إىل � ّأن بع�ض القيود قد تنطبق على ا�ستخدام
ّ
التحكم عن بعد يف بع�ض الدولُ .يرجى مراجعة وكيلكم املعتمد
للت� ّأكد من تال�ؤم هذا امللحق مع �س ّيارتكم.
هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.

مهايئ �أنيق للهاتف

كابل مهايئ للو�سائط

املتحرك بالهوائي اخلارجي
ي�صل هذا املهايئ ال�سهل الهاتف
ّ
فيح�سن اال�ستقبال وي�شحن بطارية الهاتف يف الوقت ذاته.
لل�س ّيارة،
ّ
متوافر ملجموعة من الهواتف ،منها �أجهزة *.Apple

ب�إمكانكم و�صل هاتف * Apple iPhoneبالنظام ال�سمعي يف �س ّيارة
ّ
التحكم املركزي .وي�شحن
فانتوم عرب و�صلة  USBال�سمعية يف لوحة
الكابل �أي�ض ًا اجلهاز �أثناء ا�ستخدامه.
هذه الو�صلة متوافرة ملجموعة من طرازات *.iPhone

الرجاء مراجعة وكيلكم املعتمد للت� ّأكد من تال�ؤم هذا امللحق مع �س ّيارتكم.

الرجاء مراجعة وكيلكم املعتمد للت� ّأكد من تال�ؤم هذا امللحق مع �س ّيارتكم.

*عالمة جتارية ل�رشكة Apple Computers Inc
Image for reference only.
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العجالت والإطارات ال�شتوية
ال داعي للم�ساومة على الراحة والأناقة ،حتّى يف �أ�صعب الظروف ال�شتوية.
املتطور ي� ّؤمن ثبات ًا �أف�ضل على الطريق
فت�صميم ال�سطح اخلارجي للإطار
ّ
بن�سبة ت�صل �إىل  %20عند ال�سري يف ّ
ظل حرارة دون  7درجات مئوية� ،إىل جانب
متا�سك �أكرب على الوحل ،واجلليد ،والثلج اجلديد �أو الذائب .وتخفّف هذه
الإطارات �أي�ض ًا من خطر االنزالق على الطرقات املبللة.
هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.

العناية بال�س ّيارة وحمايتها

ت�ستفيد كل �س ّيارة رولز-روي�س من العناية واخلربة التي يق ّدمها
�أكرث من  60حرفي ًا وعام ًال فني ًا ماهر ًا .وهذا االنتباه ال�شديد �إىل
امل�صممة
التفا�صيل هو م�صدر الإيحاء الأ�سا�سي خلف منتجاتنا
ّ
حلماية �س ّيارتكم والعناية بها.
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غطاء ال�سيارة الداخلي

َ
حلرف RR
وي�ضم تطريز ًا
�ص ّمم غطاء ال�سيارة الداخلي ليحمي طالء ال�سيارة،
ُ
ّ
على اجلهة الأمامية .وتتوافر �أي�ض ًا �أغطية داخلية حتمل تفا�صيل �شخ�صية.
الرجاء مراجعة ال�صفحة .10

هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.

ال�سال�سل املعدنية للثلج

�ضابط ل�شحن البطارية

حت�سن �سال�سل رولز-روي�س املعدنية متا�سك ال�سيارة،
ّ
وتق�ص م�سافة الكبح ،وتزيد ثبات القيادة عند ال�سري
ّ
على الثلج �أو اجلليد ،لت�صبح جتهيز ًا �رضوري ًا لرحالت
التز ّلج �أو لأ�سلوب احلياة يف املناخ البارد.

ي�شغَّ ل �ضابط �شحن البطارية بالتيار الكهربائي يف
املنزل ويحر�ص على احلفاظ دائم ًا على م�ستوى �شحن
مثايل.

الرجاء مراجعة وكيلكم املعتمد للت� ّأكد من تال�ؤم هذا امللحق مع �س ّيارتكم.

هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.

غطاء لل�س ّيارة يعمل بنظام دفق الهواء

حافظوا على �س ّيارة رولز-روي�س بحالتها الأ�صلية يف بيئة مقاومة للغبار
والأو�ساخ والرطوبة .ي� ّؤمن هذا الغطاء املتني القابل للنفخ مناخ ًا جاف ًا� ،إذ تعمل
مروحتان اثنتان على ت�أمني تيار هوائي دائم ًا حول ال�س ّيارة.
هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.

غطاء ال�س ّيارة اخلارجي

احموا �س ّيارتكم من عوامل الطبيعة ،يف الطق�س املاطر �أو امل�شم�س ،مع غطاء
َ
حلرف  ،RRفيما مي�سك �رشيط
ت�ضم كل جهة نق�شة ناعمة
ال�س ّيارة اخلارجي.
ّ
التثبيت الغطاء ب�إحكام.
هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.
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ع ّدة «�سوي�سول»  Swissolللعناية بال�س ّيارة منتجات تنظيف فريدة لطراز دروبهيد
كوبيه*
مت اختيار ع ّدة «�سوي�سول»  Swissolللعناية بال�سيارة
ّ
ت�ضم كل ما يلزم للحفاظ على املواد الدقيقة
بدقّ ة ،وهي
ّ
يف �س ّيارة رولز-روي�س .وكل الأغرا�ض حمفوظة يف
حقيبة حتمل نق�ش حريف .RR

هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.

�ص ّممت هذه املجموعة خ�صي�ص ًا للمحافظة على
ُ
العنا�رص الفريدة يف طراز دروبهيد كوبيه ،وت�شمل
ّ
منظف ًا خل�شب ال�ساج والفوالذ وال�سقف الن�سيجي.

مطف�أة احلريق
مطف�أة احلريق حمفوظة يف مكان خمفي داخل ال�س ّيارة،
لكن ي�سهل الو�صول �إليها يف حال وقع حادث م�ؤ�سف.
الرجاء مراجعة وكيلكم املعتمد للت� ّأكد من ال�رشوط اخلا�صة مبطف�أة
احلريق يف بلدكم.

هذا امللحق متوافر لطراز فانتوم دروبهيد كوبيه.

*تنطبق بع�ض القيود على اال�ستخدام يف بع�ض الدول .الرجاء مراجعة وكيلكم املعتمد للت� ّأكد من تال�ؤم هذا امللحق مع �س ّيارتكم.
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�إ�ضفاء اللم�سات ال�شخ�صية

HOME

الت�صميم اخلارجي
الت�صميم الداخلي
ال�سياحة والتكنولوجيا

جو�ست
يتّ�سم طراز جو�ست ب�أناقة �آ�رسة وطباع هادئة تخفي خلفها
وقوة فائقة باهرة .وهذه الفل�سفة
قمة يف
التطور ّ
ّ
قدرات تقنية ّ
عينها تنعك�س يف جمموعة امللحقات حيث تن�ضح ّ
كل قطعة
بجودة عالية ودقة متناهية مانحة �إياكم �إمكانية و�ضع مل�ساتكم
ّ
بتحكم مطلق.
ال�شخ�صية على �سيارتكم

العناية بال�س ّيارة وحمايتها
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�إ�ضافة اللم�سات ال�شخ�صية
الت�صميم مزيج من الوظيفة واملظهر والعاطفة .من الأحرف
املنقو�شة على عتبات الأبواب �إىل م�ساند الر�أ�س والو�سادات
املطرزة ب�أناقة ،ت�سمح لكم جمموعة امللحقات ذات الطابع
ت�صمموا �س ّيارتكم كما
ال�شخ�صي اخلا�صة بطراز جو�ست �أن
ّ
يحلو لكم ،وذلك بغية الو�صول �إىل الدقة العالية يف التفا�صيل التي
ت�شتهر بها رولز-روي�س.

عتبات �أبواب بلم�سات �شخ�صية
ميكنكم تعديل مدخل ال�سيارة عرب �إ�ضافة ر�سالة �أو �شعار �شخ�ص ّيني
ُينق�شان بدقّ ة وعناية وب�شكل غري بارز على عتبات الأبواب يف ال�س ّيارة.
وميكن �إ�ضافة �رشائح من الفوالذ امل�صقول لإ�ضفاء مل�سة نهاية جميلة
ومعا�رصة .الرجاء مراجعة ال�صفحة .48
هذا امللحق متوافر لطرازات جو�ست كافة.
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و�سادات بلم�سات �شخ�صية
بات من املمكن تزيني مق�صورة ال�س ّيارة بو�سادات ناعمة
حم�شوة بري�ش ّ
البط ،مز ّينة ب�أجود �أنواع اجللود ومتاحة
ّ
مبجموعة من الألوان والدرزات والنق�شات ال�شخ�صية.
هذا امللحق متوافر لكافة الطرازات.

�رشائح من الفوالذ امل�صقول على مواطئ
القدم
و�سادات بلم�سات �شخ�صية

ي�ضفي الفوالذ امل�صقول مل�سة معا�رصة وجميلة على
الت�صميم الداخلي ل�س ّيارتكم وعلى غطاء عتبة �صندوق
الأمتعة .وللم�سة نهائية �شخ�صية جد ًا ،ب�إمكانكم �إ�ضافة
مل�ساتكم ال�شخ�صية على مواطئ القدم ،لتح�سني مزايا
جو�ست الديناميكية �أكرث .الرجاء مراجعة ال�صفحة .47
هذا امللحق متوافر لطرازات جو�ست كافة.

مطرزة ح�سب
م�ساند للر�أ�س
ّ
ت�ضم �أحرف ّ
الطلب

48

�رشائح من الفوالذ امل�صقول على مواطئ القدم

مطرزة ح�سب الطلب
م�ساند للر�أ�س
ّ
ت�ضم �أحرف ّ

م�صممة ح�سب الطلب
�أغطية داخلية لل�س ّيارة
ّ

عبوا عن �أ�سلوبكم اخلا�ص من خالل تطريز م�ساند
ّ
ملون يتما�شى مع
الر�أ�س ب�أحرف من اختياركم بخيط ّ
لون امل�سند �أو لون متباين من اختياركم .وميكنكم �أي�ضاً
نق�ش حتّى �سبعة �أحرف ،واالختيار من بني ثالثة �أ�شكال
حروف.

م�صممة ح�سب الطلب وم�صنوعة باليد وفق ًا لأعلى
هذه الأغطية الداخلية لل�س ّيارة
ّ
املعايري للتنا�سب مع انحناءات �س ّيارتكم .وميكن االختيار من بني  18لون ًا ،وتعر�ض
الأغطية بلون واحد �أو لونني .ولإ�ضفاء �أعلى م�ستوى من اللم�سات ال�شخ�صية،
ب�إمكانكم تطريز الأحرف �أو الأ�سماء �أو ال�شعارات �أو العالمات �أو َ
حرف  RRعلى �أي جهة
من جهتَي الغطاء.

هذا امللحق متوافر لطرازات جو�ست كافة.

هذا امللحق متوافر لطرازات جو�ست كافة.
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الت�صميم اخلارجي
جت�سد جوهر رولز-روي�س كما تفعل
ما من �س ّيارة �أخرى ّ
�س ّيارة جو�ست .وتهدف ملحقات رولز-روي�س اخلارجية �إىل
�إبراز الطابع الديناميكي غري املتك ّلف لهذا الطراز الكال�سيكي،
الذي يفي�ض بقوة الب�ساطة.
الطالء الف�ضي الالمع
ي�شمل الطالء الف�ضي الالمع ،الدراماتيكي واملت�أ ّلق يف �آن ،غطاء
املحرك والنافذة الأمامية و�إطار ال�شبك الأمامي ،فيعك�س ب�أناقة
ّ
طابع جو�ست الديناميكي.
الرجاء مراجعة وكيلكم املعتمد للت� ّأكد من تال�ؤم هذا امللحق مع �س ّيارتكم.
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HOME

راق
�شعار �أنيق ٍ

�شعار روح ال�سعادة – م�صنوع من
الف�ضة اخلال�صة
ّ

�شعار روح ال�سعادة – مطلي بالذهب
عيار  24قرياط ًا

لقد بات �شعار رولز-روي�س ال�شهري متاح ًا بالف�ضة
الإ�سرتلينية اخلال�صة ،لإ�ضفاء مل�سة من الإتقان
والأناقة.

لقد �شهد هذا ال�شعار ال�شهري الذي يرمز �إىل التم ّيز يف
مر التاريخ .بيد
عامل ال�س ّيارات تغيريات طفيفة على ّ
�أن غمو�ضه الآ�رس مل يت�ضاءل يوم ًا .وقد بات هذا
املثل ال�ساطع للجمال والت�أ ّلق متوافر ًا بطالء ذهبي
عيار  24قرياط ًا.

هذا امللحق متوافر لطرازات جو�ست كافة.

هذا امللحق متوافر لطرازات جو�ست كافة.

�شعار روح ال�سعادة – �إ�ضاءة �سفلية
يو ّلد �شعار روح ال�سعادة ب�إ�ضاءة �سفلية هالة ّ
خلبة
ي�شع من القاعدة التي يتمركز
من النور الأبي�ض الذي ّ
عليها �شعار ال�سيدة املح ّلقة .و ُي�ضاء ال�شعار عند
ت�شغيل �ضوء الرتحيب بال�سائق �أثناء توقّ ف ال�س ّيارة.

هذا امللحق متوافر لطرازات جو�ست كافة.

�شعار روح ال�سعادة – ال�شعار املُ�ضاء
ٌ
ملتحف بغطاء
يبدو هذا ال�شعار امل�ضاء لناظره وك�أنه
من اجلليد ،فيرتك انطباع ًا ملفت ًا تلفّه هالة من النور.
و ُي�ضاء ال�شعار عند ت�شغيل �ضوء الرتحيب بال�سائق
�أثناء توقّ ف ال�س ّيارة.
هذا امللحق متوافر لطرازات جو�ست كافة.
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موديل  615قيا�س  21بو�صة
عجالت م�صنوعة من ال�سبائك
امل�صقولة جزئي ًا

متوافرة �أي�ض ًا كعجالت مطلية �أو م�صقولة بالكامل

موديل  603قيا�س  21بو�صة – عجالت م�صنوعة من ال�سبائك
امل�صقولة جزئي ًا باللون الأ�سود
مع هذه العجالت �سباعية الأ�ضالع قيا�س  21بو�صة امل�صنوعة من ال�سبائك امل�صقولة
جزئي ًا ميكنكم �إ�ضافة عن�رص ت�صميم جديد �إىل �س ّيارة رولز-روي�س التي متلكونها.

موديل  274قيا�س  20بو�صة
عجالت م�صنوعة من ال�سبائك
باللون الأ�سود الالمع
متوافرة �أي�ض ًا كعجالت مطلية مغ ّلفة بالكروم

موديل  273قيا�س  19بو�صة
عجالت م�صنوعة من ال�سبائك
املطلية

موديل  420قيا�س  20بو�صة
عجالت م�صنوعة من ال�سبائك
امل�صقولة بالكامل
متوافرة �أي�ض ًا كعجالت م�صقولة جزئي ًا

هذا امللحق متوافر لطرازات جو�ست كافة.
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مر�آتان بحلة جديدة
تامة مع مظهر �س ّيارتكم
تندمج املر�آتان بح ّلتهما اجلديدة ب�سهولة ّ
ّ
وت�شكل هاتان
اخلارجي ،حمافظة على جمال ر�ؤية وا�سع جد ًا.
املر�آتان بالقيا�سات اجلديدة بدي ًال للمرايا القيا�سية يف طرازات جو�ست
امل�صممة قبل �سبتمرب .2011
ّ

الرجاء مراجعة وكيلكم املعتمد للت� ّأكد من تال�ؤم هذا امللحق مع �س ّيارتكم.

العادم الظاهر
يعزّ ز هذان العادمان املطليان بالكروم ح�ضور فانتوم الديناميكي
والقوي ،لكن �صوتهما يكاد ال ُي�سمع ،للحر�ص على اال�ستمتاع
ب�أف�ضل ما يف العاملني.
هذا امللحق متوافر لطرازات جو�ست كافة.

موديل  603قيا�س  21بو�صة
ف�ضي ،م�صقولة جزئي ًا
عجالت م�صنوعة من ال�سبائك بلون ّ
ميكنكم حت�سني ديناميكية �س ّيارة جو�ست مع العجالت امل�صنوعة من ال�سبائك
الف�ضي الالمع ذات الأ�ضالع ال�سبعة قيا�س  21بو�صة.
باللون ّ
هذا امللحق متوافر لطرازات جو�ست كافة.
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�سجادات الأر�ض امل�صنوعة من
ّ
�صوف اخلروف
ا�ستمتعوا بنعومة �صوف اخلروف الفاخر
امل�صممة
حتت قدميكم مع هذه ال�سجادات
ّ
ح�سب الطلب .وميكنكم االختيار من بني
جمموعة �ألوان تنا�سب ت�صميم �سيارتكم
الداخلي.
هذا امللحق متوافر لطرازات جو�ست كافة.

الت�صميم الداخلي
�إ�صعدوا �إىل �سيارة جو�ست و�أم�سكوا بزمام الأمور.
يتّ�سم الت�صميم الداخلي املعا�رص مبزايا الراحة يف كل ناحية من
نواحي ال�س ّيارة لتحقيق م�ساحة من الرقي والهدوء .ت�ضمن لكم
خيارات الت�صميم الداخلي التابعة ملجموعة امللحقات اال�سرتخاء
ب�أناقة مهما اختلفت وجهتكم.

�سجادات الأر�ض امل�صنوعة من �صوف اخلروف
ّ
املخ�صلة
�سجادات الأر�ض
ّ
ّ

�سجادات مالئمة لظروف الطق�س كافة
ّ

املخ�صلة
�سجادات الأر�ض
ّ
ّ

امل�صممة ح�سب الطلب
جتمع هذه ال�سجادات
ّ
بني الراحة واملتانة ،وهي متوافرة مبجموعة
من الألوان املتنا�سقة مع ت�صميم �سيارتكم
الداخلي.

هذا امللحق متوافر لطرازات جو�ست كافة.

�سجادات مالئمة لظروف الطق�س
ّ
كافة
ال�سجادات هذه حلماية مق�صورة
�ص ّممت
ُ
ّ
�سيارتكم الفاخرة واملعا�رصة واحلفاظ عليها،
وتتّ�سم بت�صميمها ذات اجلوانب املرتفعة
حلب�س الأو�ساخ �أو املياه �أو الثلج الذائب،
فت�ضمن �أف�ضل رعاية بال�س ّيارة طوال العام.
هذا امللحق متوافر لطرازات جو�ست كافة.

58

جمموعة ملحقات جو�ست – الت�صميم اخلارجي

59

HOME

م�ساحة من الرقي والهدوء

جمموعة ال�ستائر اخللفية

ب�إمكانكم منح الركاب �شعور ًا �أف�ضل
باخل�صو�صية يف املقعدين اخللفيني مع هذه
ّ
التحكم بها
ال�ستائر الكهربائية ،التي ميكن
ب�سهولة من البابني اخللفيني �أو باب ال�سائق.
تتوافر هذه ال�ستائر على �شكل �ستارة للنافذة
اخللفية� ،أو �ستائر كاملة للمق�صورة اخللفية،
ت�شمل النافذتني اجلانبيتني.
جمموعة ال�ستائر اخللفية

هذا امللحق متوافر لطرازات جو�ست كافة.

تطريز َ
حرف  RRعلى كل م�ساند
الر�أ�س

ب�إمكانكم طلب تطريز َ
حرف  RRاملتداخلني على
م�ساند الر�أ�سّ � ،إما بخيط بنف�س لون امل�سند �أم
بخيط متباين اللون.
هذا امللحق متوافر لطرازات جو�ست كافة.

�صندوق التربيد
أهم
ُيعترب �صندوق التربيد �أحد امللحقات ال ّ
من رولز-روي�س موتور كارز ،ويتم ّيز ب�أنه
وي�ضم مر�آة وب�أنه قادر على ا�ستيعاب
ُم�ضاء
ّ
قاروتني ب�سعة  0.75ليرت ويحفظ ك�أ�سني.
وحتفظ �إعدادات التربيد امل�ؤلفة من م�ستويني
الطعام وال�رشاب عند احلرارة املثالية .وملزيد
من الراحة ،ب�إمكانكم تثبيت حامل للك�ؤو�س
بحام َلي الأكواب يف م�سند الذراع اخللفي.
هذا امللحق متوافر لطرازات جو�ست كافة.
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�صندوق التربيد

تطريز َ
حرف  RRعلى كل م�ساند الر�أ�س

طاوالت النزهات
للطي بجلد متنا�سق مع الفر�ش ،وتعترب
تت�أ ّلق طاوالت النزهات القابلة ّ
خيار ًا ممتاز ًا للعمل ولتناول ّ
املرطبات .و�سي�ستفيد ركاب املقعد اخللفي
من هذا امللحق الذكي و�سهل اال�ستخدام.
الرجاء التن ّبه �إىل � ّأن نظام الت�سلية اخللفي غري مرفق بالطاوالت.
الرجاء مراجعة وكيلكم املعتمد للت� ّأكد من تال�ؤم هذا امللحق مع �س ّيارتكم.
جمموعة ملحقات جو�ست – الت�صميم الداخلي
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ال�سياحة والتكنولوجيا
متغي �أبد ًا ،بب�ساطته
ي�شقّ طراز جو�ست م�ساره هادئ ًا يف عامل ّ
غري املتك ّلفة وتقنياته املتطورة .ويف وقت �أ�صبحت فيه
�صممنا جمموعة ملحقات
التكنولوجيا �أذكى من �أي وقت م�ضىّ ،
ال�سياحة والتكنولوجيا لتعزيز �إمكانيات جو�ست يف �أي منا�سبة.

�سماعات ر�أ�س ال�سلكية
ّ

�سماعات الر�أ�س هذه خ�صي�ص ًا لنظام الرتفيه اخللفي يف طراز جو�ست ،وت� ّؤمن جودة �صوت وراحة ممتازتني
ُ
�ص ّممت ّ
املتطورة ،ميكن �ضبط ال�صوت واختيار
التكنولوجيا
وبف�ضل
العالية.
اجلودة
ذات
الوزن
خفيفة
أذنني
ل
ا
بطانات
بف�ضل
ّ
�سماعة علبة �صلبة مزخرفة لتحميها �أثناء عدم ا�ستخدامها.
الإذاعة مبا�رشة من
ال�سماعات ،وت�شمل كل ّ
ّ

�سماعات الر�أ�س التي
�سماعات الر�أ�س الال�سلكية الرقمية متوافقة مع طرازات جو�ست املنتجة اعتبار ًا من �شهر �سبتمرب  ،2013فيما ّ
الرجاء التن ّبه �إىل � ّأن ّ
تعمل بالأ�شعة حتت احلمراء متوافرة لطرازات جو�ست املنتجة قبل �سبتمرب .2013
الرجاء مراجعة وكيلكم املعتمد للت� ّأكد من تال�ؤم هذا امللحق مع �س ّيارتكم.
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مهايئ �أنيق للهاتف

كابل مهايئ للو�سائط

املتحرك بالهوائي
ي�صل هذا املهايئ �سهل اال�ستخدام الهاتف
ّ
فيح�سن اال�ستقبال وي�شحن بطارية
اخلارجي لل�س ّيارة،
ّ
الهاتف يف الوقت ذاته .متوافر ملجموعة من الهواتف ،منها
�أجهزة *.Apple

ب�إمكانكم و�صل هاتف * Apple iPhoneبالنظام ال�سمعي يف
ّ
التحكم
�س ّيارة جو�ست عرب و�صلة  USBال�سمعية يف لوحة
املركزي .وي�شحن الكابل �أي�ض ًا اجلهازَ �أثناء ا�ستخدامه .هذه
الو�صلة متوافرة ملجموعة من طرازات *.iPhone

الرجاء مراجعة وكيلكم املعتمد للت� ّأكد من تال�ؤم هذا امللحق مع �س ّيارتكم.

هذا امللحق متوافر لطرازات جو�ست كافة.

ّ
التحكم عن بعد بنظام الرتفيه اخللفي يف
جهاز
طراز جو�ست
ّ
التحكم عن بعد بنظام الرتفيه اخللفي جتربة
ي� ّؤمن جهاز
مريحة للركاب ،فيعمل بالوظائف ذاتها كما جهاز التحكمّ
الدوار املدمج ،في�سمح لكم با�ستخدام نظام الرتفيه اخللفي
ّ
زر.
بلم�سة ّ
هذا امللحق متوافر لطرازات جو�ست كافة.

ّ
للتحكم عن بعد
جهاز �شامل
ّ
التحكم ال�سهلة للغاية واملو�ضوعة على مر�آة الر�ؤية اخللفية بربجمة
ت�سمح لكم �أزرار
ّ
البوابة و�إغالقهما،
جمموعة من وظائف
التحكم عن بعد ،ومنها فتح باب املر�آب �أو ّ
وت�شغيل الأ�ضواء �أو غريها من الأجهزة �أو �إطفا�ؤها.
ّ
التحكم عن بعد يف بع�ض الدول .الرجاء مراجعة
الرجاء التنبه �إىل � ّأن بع�ض القيود قد تنطبق على ا�ستخدام
وكيلكم املعتمد للت� ّأكد من تال�ؤم هذا امللحق مع �س ّيارتكم.
هذا امللحق متوافر لطرازات جو�ست كافة.
*عالمة جتارية ل�رشكة Apple Computers Inc
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حقيبة تربيد حممولة مز ّينة بتطعيمات من
اجللد
ت�أخذ حقيبة التربيد املحمولة هذه يف عني االعتبار كل املزايا
املريحة لكم يف �أي رحلة قد ترغبون يف القيام بها .تزدان هذه
احلقيبة بتطعيمات اجللد املتنا�سقة مع ت�صميم املق�صورة،
وتعمل هذه احلقيبة ب�إمكانية و�صلها عرب مقب�س �شحن بقوة
 12فلط يف �صندوق الأمتعة.
الرجاء مراجعة وكيلكم املعتمد للت� ّأكد من تال�ؤم هذا امللحق مع �س ّيارتكم.

نقطة اتّ�صال ال�سلكية داخل ال�سيارة
عند جلو�سكم يف ال�س ّيارة �أثناء توقّ فها �أو �سريها ،ب�إمكانكم ت�صفّح الإنرتنت وقراءة ر�سائلكم
الإلكرتونية ب�سهولة .فنقطة االت�صال الال�سلكية يف ال�سيارة  Wireless Car Hotspotمو�ضوعة
على م�سند الذراع املركزي الأمامي ،وت�سمح لع ّدة �أجهزة  WLANباالت�صال بها ،وتب ّدل تلقائي ًا بني
ال�شبكات للحر�ص على احل�صول على �أف�ضل اتّ�صال ممكن.
الرجاء التنبه �إىل � ّأن بع�ض القيود قد تنطبق على اال�ستخدام يف بع�ض الدول.
الرجاء مراجعة وكيلكم املعتمد للت� ّأكد من تال�ؤم هذا امللحق مع �س ّيارتكم.
هذا امللحق متوافر لطرازات جو�ست كافة.
جمموعة ملحقات جو�ست – ال�سياحة والتكنولوجيا
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HOME

غطاء لل�س ّيارة يعمل بنظام دوران
الهواء
حافظوا على �س ّيارة رولز-روي�س بحالتها
الأ�صلية يف بيئة مقاومة للغبار والأو�ساخ
والرطوبة .ي� ّؤمن هذا الغطاء املتني القابل للنفخ
مناخ ًا جاف ًا� ،إذ تعمل مروحتان اثنتان على
ت�أمني تيار هوائي دائم ًا حول ال�س ّيارة.
هذا امللحق متوافر لطرازات جو�ست كافة.

العناية بال�س ّيارة وحمايتها

قمة االمتياز يف الهند�سة والأناقة
مي ّثل طراز جو�ست ّ
والديناميكية .واحلفاظ على �أ�صالة �س ّيارتكم �أمر بغاية الأهمية،
وهذا االهتمام ال�شديد بالتفا�صيل هو م�صدر الإيحاء الأ�سا�سي
امل�صممة حلماية �س ّيارتكم والعناية بها.
خلف منتجاتنا
ّ

غطاء لل�س ّيارة يعمل بنظام دوران الهواء
غطاء ال�س ّيارة اخلارجي

غطاء ال�سيارة الداخلي

غطاء ال�س ّيارة اخلارجي

احموا �س ّيارتكم من عوامل الطبيعة ،يف
الطق�س املاطر �أو امل�شم�س ،مع غطاء ال�س ّيارة
وت�ضم كل جهة نق�شة ناعمة
اخلارجي.
ّ
َ
حلرف  ،RRفيما مي�سك �رشيط التثبيت الغطاء
ب�إحكام.
هذا امللحق متوافر لطرازات جو�ست كافة.

غطاء ال�سيارة الداخلي
�ص ّمم غطاء ال�سيارة الداخلي ليحمي طالء
ُ
َ
ً
وي�ضم تطريزا حلرف  RRعلى اجلهة
ال�سيارة،
ّ
ً
الأمامية .وتتوافر �أي�ضا �أغطية داخلية حتمل
تفا�صيل �شخ�صية .الرجاء مراجعة ال�صفحة
.49
هذا امللحق متوافر لطرازات جو�ست كافة.
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HOME

ال�سال�سل املعدنية للثلج
حت�سن �سال�سل رولز-روي�س املعدنية
ّ
وتق�ص م�سافة الكبح ،وتزيد
التما�سك،
ّ
ثبات القيادة عند ال�سري على الثلج �أو اجلليد،
لت�صبح جتهيز ًا �رضوري ًا لرحالت التز ّلج �أو
للعي�ش يف املناخ البارد .متوافرة فقط للعجالت
امل�صنوعة من ال�سبائك قيا�س  19بو�صة.

�ضابط ل�شحن البطارية
ي�شغَّ ل �ضابط �شحن البطارية بالتيار الكهربائي يف
املنزل ويحر�ص على احلفاظ دائم ًا على م�ستوى �شحن
مثايل مع م� ّ
ؤ�ش .LED

هذا امللحق متوافر لطرازات جو�ست كافة.

هذا امللحق متوافر لطرازات جو�ست كافة.

العجالت والإطارات ال�شتوية
ال�سال�سل املعدنية للثلج
العجالت والإطارات ال�شتوية

ع ّدة «�سوي�سول»  Swissolللعناية بال�س ّيارة*

مت اختيار ع ّدة «�سوي�سول»  Swissolللعناية بال�سيارة
ّ
بدقّ
ت�ضم كل ما يلزم للحفاظ على املواد الدقيقة يف
ة ،وهي
ّ
�س ّيارة رولز-روي�س على حالتها الأ�صلية .وكل الأغرا�ض
حمفوظة يف حقيبة نُق�ش عليها احلرفان .RR
هذا امللحق متوافر لطرازات جو�ست كافة.

مطف�أة احلريق

ال داعي للم�ساومة على الراحة والأناقة ،حتّى
يف �أ�صعب الظروف ال�شتوية .فت�صميم ال�سطح
املتطور ي� ّؤمن ثبات ًا �أف�ضل
اخلارجي للإطار
ّ
على الطريق بن�سبة ت�صل �إىل  %20عند ال�سري
يف ّ
ظل حرارة دون  7درجات مئوية� ،إىل جانب
متا�سك �أكرب على الوحل ،واجلليد ،والثلج
اجلديد �أو الذائب .وتخفّف هذه الإطارات
�أي�ض ًا من خطر االنزالق على الطرقات املبللة.
متوافرة للعجالت امل�صنوعة من ال�سبائك
قيا�س  19و 20بو�صة فقط.
هذا امللحق متوافر لطرازات جو�ست كافة.

مطف�أة احلريق
مطف�أة احلريق مو�ضوعة يف ناحية خمفية
داخل ال�س ّيارة ،لكن ي�سهل الو�صول �إليها يف
حال وقع حادث م�ؤ�سف.

*تنطبق بع�ض القيود على اال�ستخدام يف بع�ض الدول .الرجاء مراجعة وكيلكم املعتمد للت� ّأكد من تال�ؤم هذا امللحق مع �س ّيارتكم.
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الرجاء مراجعة وكيلكم املعتمد للت� ّأكد من ال�رشوط
اخلا�صة مبطف�أة احلريق يف بلدكم.
جمموعة ملحقات جو�ست – العناية بال�س ّيارة وحمايتها
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�إ�ضفاء اللم�سات ال�شخ�صية

HOME

الت�صميم اخلارجي
الت�صميم الداخلي
ال�سياحة والتكنولوجيا

رايث
ُيعترب طراز رايث ال�س ّيارة الأكرث ديناميكية من رولز-روي�س
القوة والأناقة والدراما.
جت�سد ّ
على الإطالق� ،إذ ّ
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العناية بال�س ّيارة وحمايتها

امل�صممة من دون
ينطبق ذلك �أي�ض ًا على جمموعة ملحقات رايث
ّ
م�ساومة ،فكل قطعة م�صنوعة ّ
بدقة متناهية ،لت�ضيفوا مل�ساتكم
وتعبوا عن �شخ�ص ّيتكم.
ال�شخ�صية على طراز رايث
ّ

HOME

م�صممة
�أغطية داخلية لل�س ّيارة
ّ
ح�سب الطلب
م�صممة ح�سب
هذه الأغطية الداخلية لل�س ّيارة
ّ
الطلب وم�صنوعة باليد وفق ًا لأعلى املعايري
للتنا�سب مع انحناءات �س ّيارتكم .وميكن
االختيار من بني  18لون ًا ،وتعر�ض الأغطية
بلون واحد �أو لونني .ولإ�ضفاء �أعلى م�ستوى
من اللم�سات ال�شخ�صية ،ب�إمكانكم تطريز
الأحرف �أو الأ�سماء �أو ال�شعارات �أو العالمات
�أو َ
حرف  RRعلى �أي جهة من جهتَي الغطاء.
هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

�إ�ضفاء اللم�سات ال�شخ�صية
ّ
تخطوا التقاليد .ت�سمح لكم هذه املجموعة ب�إ�ضفاء اللم�سات
ال�شخ�صية على �س ّيارتكم ،فيت�سنّى لكم تغيري �أدقّ التفا�صيل يف
�س ّيارتكم وحتديثها.

م�صممة ح�سب الطلب
�أغطية داخلية لل�س ّيارة
ّ
مواطئ قدم منقو�شة بلم�سات �شخ�صية

مطرزة ح�سب الطلب
م�ساند للر�أ�س
ّ
ت�ضم �أحرف ّ

مواطئ قدم منقو�شة بلم�سات
�شخ�صية
ميكنكم تعديل مدخل ال�سيارة عرب �إ�ضافة
ر�سالة �أو �شعار �شخ�ص ّيني ُينق�شان بدقّ ة
وعناية وب�شكل غري بارز على مواطئ القدم يف
ال�س ّيارة.
هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

مطرزة
م�ساند للر�أ�س
ّ
ت�ضم �أحرف ّ
ح�سب الطلب
ميكنكم �إبراز �أ�سلوبكم اخلا�ص عرب حت�سني
مطرزة ب�أناقة
مظهر م�ساند الر�أ�س ب�أحرف ّ
بلون يتما�شى مع لون امل�سند �أو لون
وبخيط ّ
متباين من اختياركم .وبالإمكان نق�ش حتّى
�سبعة �أحرف ،واالختيار من بني ثالثة �أ�شكال
حروف.
هذا امللحق متوافر لطراز رايث.
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HOME

الف�ضة اخلال�صة
�شعار روح ال�سعادة – م�صنوع من ّ
لقد بات �شعار رولز-روي�س ال�شهري متاح ًا بالف�ضة الإ�سرتلينية
اخلال�صة ،لإ�ضفاء مل�سة من الإتقان والأناقة.

هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

الت�صميم اخلارجي
بح�ضورها الآ�رس ،جتتذب �س ّيارة رايث الأنظار �إليها وتفر�ض
ح�ضورها املهيب دائم ًا .وب�إمكانكم تعزيز هذا احل�ضور
امل�صممة
الدراماتيكي بف�ضل جمموعتنا من امللحقات اخلارجية
ّ
بروعة ،لإ�ضفاء مل�ستكم اخلا�صة على �س ّيارتكم.
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�شعار روح ال�سعادة – �إ�ضاءة �سفلية
يو ّلد �شعار روح ال�سعادة ب�إ�ضاءة �سفلية هالة ّ
خلبة
ي�شع من قاعدة الركيزة التي
من النور الأبي�ض الذي ّ
يتمركز عليها �شعار ال�سيدة .و ُي�ضاء ال�شعار عند
ت�شغيل �ضوء الرتحيب بال�سائق �أثناء توقّ ف ال�س ّيارة.
هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

�شعار روح ال�سعادة – مطلي بالذهب
عيار  24قرياط ًا
لقد �شهد هذا ال�شعار ال�شهري الذي يرمز �إىل التم ّيز يف
مر التاريخ .بيد
عامل ال�س ّيارات تغيريات طفيفة على ّ
�أن غمو�ضه الآ�رس مل يت�ضاءل يوم ًا .وقد بات هذا
املثل ال�ساطع للجمال والت�أ ّلق متوافر ًا بطالء ذهبي
عيار  24قرياط ًا.
هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

�شعار روح ال�سعادة – ال�شعار املُ�ضاء
ٌ
ملتحف
يرتاءى هذا ال�شعار امل�ضاء لناظره وك�أنه
بغطاء من اجلليد ،فيرتك انطباع ًا ملفت ًا تلفّه هالة من
النور .و ُي�ضاء ال�شعار عند ت�شغيل �ضوء الرتحيب
بال�سائق �أثناء توقّ ف ال�س ّيارة.
هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

موديل  603قيا�س  21بو�صة – عجالت م�صنوعة من ال�سبائك
امل�صقولة جزئي ًا باللون الأ�سود
مع هذه العجالت �سباعية الأ�ضالع قيا�س  21بو�صة امل�صنوعة من ال�سبائك امل�صقولة
جزئي ًا �إ�ضافة عن�رص ت�صميم جديد �إىل �س ّيارة رولز-روي�س التي متلكونها.
هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

76

جمموعة ملحقات رايث – الت�صميم اخلارجي

77

HOME

ت�أثري ب�رصي دراماتيكي

21” Seven spoke Alloy Wheel
Fully Polished

20” Seven spoke Alloy Wheel
Diamond Turned

21” Five spoke Alloy Wheel
Part Polished

موديل  602قيا�س  21بو�صة
عجالت م�صنوعة من ال�سبائك -
م�صقولة جزئي ًا

موديل  462قيا�س  20بو�صة
عجالت م�صنوعة من ال�سبائك
– م�صقولة بوا�سطة الأملا�س
متوافرة �أي�ض ًا كعجالت مطلية مغ ّلفة بالكروم

موديل  593قيا�س  21بو�صة
عجالت م�صنوعة من ال�سبائك -
م�صقولة بالكامل
متوافرة �أي�ض ًا كعجالت مطلية

موديل  603قيا�س  21بو�صة
ف�ضي ،م�صقولة جزئي ًا
عجالت م�صنوعة من ال�سبائك بلون ّ
عزّ زوا ديناميكية �س ّيارة جو�ست مع العجالت امل�صنوعة من ال�سبائك باللون
الف�ضي الالمع ذات الأ�ضالع ال�سبعة قيا�س  21بو�صة.
ّ

All of the wheels featured are designed specifically for Wraith each style is available in a variety of finishes.
For more information, please speak to your appointed Dealer.

هذا امللحق متوافر لطراز رايث.
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تطريز َ
حرف  RRعلى كل م�ساند الر�أ�س

ب�إمكانكم طلب تطريز َ
حرف  RRاملتداخلني على م�ساند
الر�أ�سّ � ،إما بخيط بنف�س لون امل�سند �أم بخيط متباين اللون.
هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

الت�صميم الداخلي
فيما الت�صميم اخلارجي يفي�ض عزم ًا ،تعدنا اخلطوط االن�سيابية
لت�صميم رايث الداخلي مبنح الركاب راحة مطلقة .ويتج ّلى عمل
احلرفيني املاهرين يف كل تف�صيل ،وينعك�س ذلك يف جمموعة
امل�صممة لتعزيز مفهوم الت�صميم الداخلي لطراز رايث.
امللحقات
ّ
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�سجادات الأر�ض امل�صنوعة من �صوف
ّ
اخلروف
ا�ستمتعوا بنعومة �صوف اخلروف الفاخرة حتت قدميكم
امل�صممة ح�سب الطلب .وميكنكم
�سجادات الأر�ض هذه
مع ّ
ّ
االختيار من بني جمموعة �ألوان تنا�سب ت�صميم �سيارتكم
الداخلي.
هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

املخ�صلة
�سجادات الأر�ض
ّ
ّ

امل�صممة ح�سب الطلب بني
�سجادات الأر�ض هذه
جتمع ّ
ّ
الراحة واملتانة ،وهي متوافرة مبجموعة من الألوان
املتنا�سقة مع ت�صميم �سيارتكم الداخلي.
هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

املر�صعة بالنجوم
بطانة ال�سقف Starlight
ّ

املر�صعة بالنجوم،
حولوا �سقف �س ّيارتكم �إىل �سقف ي�شبه �سماء الليل
ّ
ّ
ّ
�إذ تولد هذه البطانة املم ّيزة �أجواء خيالية م�ستعينة مبئات الأ�ضواء
ّ
التحكم يف مق�صورة
املُنارة بالألياف الب�رصية .وت�سمح لكم �أدوات
اجلو املالئم.
الركاب بتعديل �سطوع “النجوم” ملنح املق�صورة ّ
هذا امللحق متوافر لطراز رايث.
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�ألواح من خ�شب «كاناديل»
ي�ساهم هذا اخل�شب الناعم املطلي بطالء
حريري رقيق يف احلفاظ على ملم�س املادة
الطبيعي ،فيزيد روعة على الأجواء املعا�رصة
امل�ضيافة التي مت ّيز طراز رايث .وتتم ّيز ق�رشة
ّ
وتلتف
اخل�شب بالتنا�سق يف �أنحاء ال�سيارة
بلطف لتحت�ضن خطوط الأبواب ،م�ضيفة
مل�سات من اخل�شب ذات امل�سامات املفتوحة يف
�أرجاء املق�صورة اخللفية.
هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

مك�سوة بخ�شب الكاناديل
واجهة
ّ

يحافظ هذا اخل�شب اخل�شن اخلالب على فكرة
االن�سياب الديناميكي الذي تتغنّى به �سيارة
رايث ،ومينحها ت�صميم ًا داخلي ًا هادئ ًا وفاخر ًا.

�أ�سلوب معا�رص م�ضياف
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نقطة ات�صال ال�سلكية داخل
ال�سيارة
عند جلو�سكم داخل ال�س ّيارة �أثناء توقّ فها �أو
�سريها ،ب�إمكانكم ت�صفّح الإنرتنت وقراءة
ر�سائلكم الإلكرتونية ب�سهولة .نقطة االت�صال
الال�سلكية  Wireless Car Hotspotداخل
ال�سيارة موجودة على م�سند الذراع املركزي
الأمامي ،وت�سمح لع ّدة �أجهزة WLAN
باالت�صال بها ،وتب ّدل تلقائي ًا بني ال�شبكات
ل�ضمان احل�صول على �أف�ضل اتّ�صال ممكن.
الرجاء التنبه �إىل � ّأن بع�ض القيود قد تنطبق على
اال�ستخدام يف بع�ض الدول .الرجاء مراجعة وكيلكم
املعتمد للت� ّأكد من تال�ؤم هذا امللحق مع �س ّيارتكم.
هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

مهايئ �أنيق للهاتف

ال�سياحة والتكنولوجيا
�ص ّممت �سيارة رايث من دون م�ساومة ،فهي طراز رولز-روي�س
ُ
تطور ًا من الناحية التقنية على الإطالق .وت�ساهم جمموعة
الأكرث ّ
ملحقات ال�سياحة والتكنولوجيا يف منح ال�سائق كما الركاب جتربة
�أكرث روعة تليق ب�أ�سلوب حياتك.

نقطة ات�صال ال�سلكية داخل ال�سيارة
مهايئ �أنيق للهاتف

كابل مهايئ للو�سائط

ي�صل هذا املهايئ �سهل اال�ستخدام الهاتف
فيح�سن
املتحرك بالهوائي اخلارجي لل�س ّيارة،
ّ
ّ
اال�ستقبال وي�شحن بطارية الهاتف يف الوقت
ذاته .متوافر ملجموعة من الهواتف ،منها
�أجهزة *.Apple
هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

كابل مهايئ للو�سائط
ب�إمكانكم و�صل هاتف * Apple iPhoneبالنظام
ال�سمعي يف �س ّيارة رايث عرب و�صلة USB
ّ
التحكم املركزي .وي�شحن
ال�سمعية يف لوحة
الكابل �أي�ض ًا اجلهازَ �أثناء ا�ستخدامه.
هذه الو�صلة متوافرة ملجموعة من طرازات
*.iPhone
هذا امللحق متوافر لطراز رايث.
*عالمة جتارية ل�رشكة Apple Computers Inc.
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رفيق ال�سفر املثايل
�أمتعة رايث
امل�صممة لطراز رايث يف �ستوديو الت�صميم يف
تالئم هذه املجموعة
ّ
ً
ً
تذوقا ،وتعك�س القدرات
جودوود متط ّلبات امل�سافر الأكرث تطلبا ّ
الفريدة فع ًال التي مت ّيز العالمة.
ب�إمكانكم �إ�ضفاء اللم�سات ال�شخ�صية على املواد التقليدية واملعا�رصة
امل�شغولة باليد لتتنا�سق مع لون الت�صميم الداخلي ل�س ّيارتكم،
م�صممة ح�رصي ًا
فتبتكرون بذلك �أمتعة خالبة ومريحة ومم ّيزة،
ّ
ل�س ّيارتكم.
ميكنكم التو�صية على �أمتعة رايث منفردة �أو يف املجموعات التالية:
جمموعة م�ؤلفة من  6قطع:
ت�شمل حقيبتني كبريتني و 3حقائب �صغرية وحقيبة مالب�س
جمموعة م�ؤلفة من  5قطع:
ت�شمل حقيبتني كبريتني و 3حقائب �صغرية
هذا امللحق متوافر لكافة الطرازات.

حقيبة مالب�س
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العناية بال�س ّيارة وحمايتها

�ص ّمم طراز رايث من البداية ليكون �س ّيارة مريحة لل�سائق،
ُ
وحتفة فنية عنوانها الب�ساطة الأنيقة التي تزخر قو ًة ورقي ًا.
م�صممة حلماية
ومنتجاتنا املختارة بعناية ت�ضاهيها قوة ،فهي
ّ
�س ّيارتكم والعناية بها.

العجالت والإطارات ال�شتوية
ال داعي للم�ساومة على الراحة والأناقة ،حتّى يف �أ�صعب الظروف ال�شتوية .فت�صميم
املتطور ي� ّؤمن ثبات ًا �أف�ضل على الطريق بن�سبة ت�صل �إىل %20
ال�سطح اخلارجي للإطار
ّ
عند ال�سري يف ّ
ظل حرارة دون  7درجات مئوية� ،إىل جانب متا�سك �أكرب على الوحل،
واجلليد ،والثلج اجلديد �أو الذائب .وتخفّف هذه الإطارات �أي�ض ًا من خطر االنزالق على
الطرقات املبللة .متوافرة للعجالت امل�صنوعة من ال�سبائك قيا�س  19و  20بو�صة فقط.
هذا امللحق متوافر لطراز رايث.
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ال�سال�سل املعدنية للثلج
حت�سن �سال�سل رولز-روي�س املعدنية التما�سك،
ّ
وتق�ص م�سافة الكبح ،وتزيد ثبات القيادة عند
ّ
ال�سري على الثلج �أو اجلليد ،لت�صبح جتهيز ًا �رضوري ًا
لرحالت التز ّلج �أو للحياة يف املناخ البارد .متوافرة فقط
للعجالت امل�صنوعة من ال�سبائك قيا�س  19بو�صة.
هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

غطاء لل�س ّيارة يعمل بنظام دوران الهواء

حافظوا على �س ّيارة رولز-روي�س بحالتها الأ�صلية يف
بيئة مقاومة للغبار والأو�ساخ والرطوبة .ي� ّؤمن هذا الغطاء
املتني القابل للنفخ مناخ ًا جاف ًا� ،إذ تعمل مروحتان اثنتان
على ت�أمني تيار هوائي دائم ًا حول ال�س ّيارة.
هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

غطاء ال�س ّيارة اخلارجي

غطاء لل�س ّيارة يعمل بنظام دوران الهواء
غطاء ال�س ّيارة اخلارجي

غطاء ال�سيارة الداخلي

احموا �س ّيارتكم من عوامل الطبيعة ،يف الطق�س املاطر �أو
وت�ضم كل جهة
امل�شم�س ،مع غطاء ال�س ّيارة اخلارجي.
ّ
َ
نق�شة ناعمة
حلرف  ،RRفيما مي�سك �رشيط التثبيت الغطاء
ب�إحكام.
هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

غطاء ال�سيارة الداخلي
�ص ّمم غطاء ال�سيارة الداخلي ليحمي طالء ال�سيارة،
ُ
َ
حلرف  RRعلى اجلهة الأمامية .وتتوافر
وي�ضم تطريز ًا
ّ
�أي�ض ًا �أغطية داخلية حتمل تفا�صيل �شخ�صية .الرجاء
مراجعة ال�صفحة .73
هذا امللحق متوافر لطراز رايث.
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ع ّدة «�سوي�سول»  Swissolللعناية بال�س ّيارة*

مت اختيار ع ّدة «�سوي�سول»  Swissolللعناية بال�سيارة بدقّ ة،
ّ
ت�ضم كل ما يلزم للحفاظ على املوادالدقيقة يف �س ّيارة
وهي
ّ
رولز-روي�س مع احلفاظ على حالتها الأ�صلية .وكل الأغرا�ض
حمفوظة يف حقيبة نُق�ش عليها احلرفان .RR
هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

العناية ب�ألواح خ�شب «كاناديل»
ّ
منظف خ�شب ال�ساج اخلا�ص برولز-روي�س هو احلل املعتمد
لتنظيف الطالء احلريري املم ّيز على ك�سوات خ�شب الكاناديل.
هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

�ضابط ل�شحن البطارية
ي�شغَّ ل �ضابط �شحن البطارية بالتيار الكهربائي يف املنزل
ويحر�ص على احلفاظ دائم ًا على م�ستوى �شحن مثايل .ومع
املغنطي�سية وم� ّ
ؤ�ش  ،LEDيتّ�صل ب�سهولة بنقطة �شحن رايث
املوجودة داخل �صندوق الأمتعة.

* ّ
منظف خ�شب ال�ساج اخلا�ص برولز-روي�س هو احلل املعتمد لتنظيف الطالء احلريري املم ّيز على ك�سوات خ�شب الكاناديل.
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جميع الر�سومات واملوا�صفات ت�ستند �إىل املعلومات املتوافرة �ضمن �شهر مار�س  .2016ميكن للألوان �أن تختلف.
حتتفظ رولز-روي�س موتور كارز ليميتد بحقّ �إجراء تعديالت على هذا الكت ّيب والتقدميات املوجودة فيه يف � ّأي وقت كان وبدون � ّأي �إ�شعار .وقد تختلف موا�صفات املنتجات بح�سب الدول.
تبذل رولز-روي�س موتور كارز ليميتد ّ
كل جهد ممكن لتوفري البيانات الدقيقة ،ولكن ما من �ضمانة للدقة وال تخ�ضع رولز-روي�س موتور كارز ليميتد ل ّأي م�س�ؤولية .ميكنكم احل�صول على
معلومات �إ�ضافية من الوكيل احل�رصي لرولز-روي�س الذي تتعاملون معه �أو عرب زيارة املوقع الإلكرتوين www.rolls-roycemotorcars.com.
تعرف عن رولز-روي�س �أو �أطراف ثالثة ومنتجاتها وخدماتها هي ملك لعالمة لرولز-روي�س موتور كارز ليميتد �أو � ّأي
�إنّ ا�سم رولز-روي�س ورمزها و�صورها املوجودة يف هذا الكت ّيب والتي ّ
طرف ثالث مرتبط ب� ّأي ا�سم �أو رمز �أو �صورة .حقوق املواد الواردة يف هذا الكت ّيب حمفوظة لرولز-روي�س موتور كارز �أو اجلهات املرخ�صة لهاُ .ينع الن�سخ �أو التعديل �أو التوزيع �أو العر�ض �أو
جزئي �أم كامل لأ�سباب عامة �أو جتارية بدون تفوي�ض خطي من رولز-روي�س موتور كارز .ميكنكم
�إعادة الإنتاج �أو الن�رش �أو الرتخي�ص �أو ا�ستخدام املواد الواردة يف هذا الكت ّيب �أ�سواء ب�شكل
ّ
ا�ستخدام املواد لأغرا�ض �شخ�صية فقط.
املوزّ ع يف الواليات املتّحدة الأمريكية :رولز-روي�س موتور كارز �أمريكا ال�شمالية� ،ش.ذ.م.م ،وودكليف اليك.07677-7731 NJ ،
م�سجلتان ومملوكتان لرولز-روي�س موتور كارز ليميتد وهي
احلقوق حمفوظة لرولز-روي�س موتور كارز �أمريكا ال�شمالية� ،ش.ذ.م.م � .2016إنّ ا�سم رولز-روي�س ورمزها عالمتان
ّ
تُ�ستخدم من قِ بل رولز-روي�س موتور كارز �أمريكا ال�شمالية� ،ش.ذ.م.م مبوجب تفوي�ض.

www.rolls-roycemotorcars.com

