
ديسكڤري سبورت الجديدة



القدراتالتصميم

صفحة ٦ صفحة ٢



المواصفاتالمزايا العملية

صفحة ١٦صفحة ١٣

١



 ديسكڤري سبورت الجديدة هي المركبة األولى من جيل جديد من تصميم مركبات الدفع الرباعي من الند روڤر. 
وهي مركبة حديثة وعملية وجذابة، تتميز بأبعادها المدمجة والمتناسقة وتصميمها الهادف. حيث يجتمع مظهرها المميز 

وأسطحها الرائعة لتقّدم مركبة تعشقها بمجّرد النظر إليها. 
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تمتد جاذبية التصميم الخارجي إلى المقصورة بخطوط أفقية ورأسية جريئة. وتعّززها األسطح الملساء، اللمسات النهائية 
الراقية والجلود الفاخرة لتعزز المزايا العملية للمركبة. كما تتناغم التصاميم الداخلية والخارجية بسالسة في مركبة تجري في 

عروقها دماء ديسكڤري، وتتطلع للمستقبل بعزيمة وثبات. 
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طالما كانت الند روڤر مرادفة للقدرة وكذلك فإن ديسكڤري سبورت الجديدة كليًا ترتقي إلى أعلى التوقعات وتتخطاها، 
فهي واثقة وحازمة وسريعة االستجابة. وتتعزز تجربة القيادة بفضل حيز تحرك العجالت الواسع والتقنيات المبتكرة للقيادة 

*.TMعلى الطرق الوعرة مثل نظام االستجابة للتضاريس® ونظام استشعار عمق التخويض االختياري

7* متاح للمركبات ذات الـ 5 مقاعد فقط.



 تمنحك المركبة أفضل أداء حتى في أكثر الظروف تحّديًا، حيث يقوم نظام االستجابة للتضاريس® بتكييف استجابة
 المحرك وعلبة التروس والترس التفاضلي المركزي ونظم الهيكل لتحسين القيادة وتعزيز الراحة. وفي الواقع، فقد تم اختبار

هذه التقنيات ألكثر من ١8 شهرًا في أشد الظروف قسوة وفي أكثر من ٢0 بلدًا. لتتخطى بمركبتك أبعد الحدود.
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 تتميز ديسكڤري سبورت الجديدة بجميع التقنيات المتقدمة التي تحتاجها لجعل القيادة متعة حقيقية. وتشمل نظم
القيادة االختيارية خط القيادة النشط*، وعزم الدوران المعزز بفضل نظام المكابح والديناميكيات التكيفية* مع نظام 
™MagneRide وتجتمع جميعها لتقّدم تجربة القيادة األكثر ثقة وأمانًا على اإلطالق. ومع عرض معلومات النظام 

باستمرار على الشاشة اللمسية قياس ثماني بوصات، ستشعرك بالسيطرة الكاملة مدى الطريق. 

* متاح للمركبات ذات الـ 5 مقاعد فقط. ١0





 هل ترغب أسرتك وأصدقاؤك في الخروج واالستمتاع بكل يوم جديد؟ لقد تم تصميم ديسكڤري سبورت الجديدة وهندستها
لمواجهة جميع التحديات. مع حيز تخزين تصل سعته إلى ١٦98 لترًا وخيارات متعددة للمقاعد، فعند وضع المقاعد بشكل 

مسطح، تحصل على سطح تخزين بطول مركبة رينج روڤر، وبهذا تستطيع المركبة استيعاب الركاب وأدواتهم بكل سهولة. 
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عند إلقاء نظرة واحدة، ستدرك أن هذا ليس هو وضع المقاعد أو حيز التخزين المعتاد. فالصف الثاني من المقاعد مريح 
ورحب، وذلك بفضل إمكانية تحرك المقاعد إلى األمام والخلف ١٦0 ملم؛ وفي الواقع، عندما تكون المقاعد في الخلف 
ألقصى درجة، يكون حيز األرجل في الصف الثاني مماثاًل لنظيره في مركبة رينج روڤر. كما أن الصف الثالث االختياري، 

 المنقسم بنسبة 50:50، يمكن اعتماده بكل سهولة وبيد واحدة، وقد تم دمجه دون المساس بالتصميم الخارجي.
حتى تتمكن من تحقيق االستفادة القصوى من وجود خيارات لحيز التخزين والمقاعد أكثر من أي وقت مضى.

١4





حان وقت االختيار ... 

محرك ديسكڤري سبورت
صفحة 18

الخطوة ١
اختيار الطراز

صفحة 20

الخطوة ٢
اختيار اللون

صفحة 32

مقارنة المزايا القياسية واالختيارية على 
كل طراز. 

تتوافر مجموعة كبيرة من األلوان 
تمكنك من التعبير عن نفسك.

الخطوة ٣
اختيار العجالت

صفحة 36

تتوافر مجموعة من التصاميم، كل منها 
مصمم لتعزيز اإلطاللة الخارجية الجريئة.

تقدم لك ديسكڤري سبورت الجديدة 
خيارات عديدة ومرونة كبيرة إلضافة 

طابعك الشخصي على المركبة. 
وتأخذك الصفحات التالية في سلسلة 
من الخطوات المنطقية لجعل المركبة 

تتناسب مع أسلوب حياتك. هناك 
العديد من الخيارات: من اختيار الطراز 

إلى األلوان الخارجية وألوان المقصورة، 
وتصاميم العجالت، والتشطيبات 

واللمسات النهائية إلضفاء الطابع 
 الشخصي على مركبتك.

إن كنت ترغب في مشاهدة خياراتك 
بشكل حيوي ومباشر، انتقل إلى خيارات 
تهيئة المركبة على موقعنا على اإلنترنت 

landrover-me.com
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المزايا الرئيسية
صفحة 50

المواصفات الفنية
صفحة 54

اإلكسسوارات
صفحة 56

الخطوة 4
اختيار المقصورة

صفحة 38

ألوان مختارة بعناية تعززها 
 أفضل المعادن. يمكنك 

 إضفاء طابعك الشخصي 
على مقصورتك. 

 أحدث االبتكارات التي تجعل 
قيادة مركبتك متعة حقيقية.

 المواصفات الفنية ومعلومات 
حول األبعاد واألداء والمواصفات.

 هذه المجموعة من اإلكسسوارات 
 األنيقة والعملية يمكن تخصيصها 

لتناسب أي أسلوب حياة.
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محرك ديسكڤري سبورت
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يقترن محرك البنزين الرائع بالتصميم الرائد مع ناقل حركة أوتوماتيكي متطور بتسع سرعات. 

خط القيادة وأداء المحرك واستهالك الوقود

 األرقام المقدمة هي نتيجة لالختبارات الرسمية للشركة المصنعة وفقًا لقوانين االتحاد األوروبي. وقد يختلف استخدام الوقود الفعلي عن النتائج المحرزة في هذه االختبارات، 
وتخدم هذه األرقام أغراض المقارنة فقط. التحذير من تدني كمية الوقود عند مستوى 9 لترات تقريبًا.

يرجى زيارة landrover-me.com للحصول على مزيد من المعلومات.

محرك بنزين Si4 سعة ٢ لتر 
ت)أوتوماتيكي(

ور
سب

ي 
ڤر

سك
دي

ك 
حر

م

محرك بنزين Si4 سعة 2 لتر )أوتوماتيكي( 

دفع رباعيخط القيادة
١7٦.5 / ٢40القوة ))كيلو واط/ حصان( 
٣40عزم الدوران )نيوتن متر( 
١750أقصى عزم دوران )د/د( 

١999السعة )سنتيمتر مكعب( 
4عدد االسطوانات

i4تموضع االسطوانات

استهالك الوقود

5 / 5+٢المقاعد

 ١0.8٢ )٢٦.١( / لتر /١00 كلم )ميل / جالون(لمدينة
)٢5.١١.١٦ )٣

 ٦.7٢ )4٢.0( / لتر /١00 كلم )ميل / جالون(الطرق السريعة 
)40.7( ٦.94

 8.١8 )٣4.5( / لتر /١00 كلم )ميل / جالون(معدل 
)٣٣.4( 8.45
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الخطوة ١ اختيار الطراز
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يرجى زيارة landrover-me.com للحصول على مزيد من المعلومات.

الطرازات بحسب المحرك

SSEHSEHSE LUXURY

4444محرك بنزين Si4 أوتوماتيكي سعة ٢.0 لتر
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الخطوة ١ اختيار الطراز  – الخيارات
 كل طراز لديه خيارات من المزايا الفريدة. وسيساعدك هذا الدليل 

 على تحديد مزايا ديسكڤري سبورت المثالية بالنسبة لك. 
وفي الصفحات التالية، سترى المزايا القياسية لكل طراز. 

S ديسكڤري سبورتSE ديسكڤري سبورت

–  مدخل هواء بلون برونيل مع هاالت بلون أسود نارفيك
–  فتحات تهوية على المصد بلون برونيل

–  مقابض أبواب بلون المركبة
– أغطية للمرايا بلون أسود نارفيك

– شعار ديسكڤري بلون برونيل على غطاء المحرك والباب الخلفي 
–  أغطية لفتحة القطر بلون أنثراسيت

–  تشطيبات للباب الخلفي بلون أسود نارفيك
–  مصابيح هالوجين أمامية 

–  عجالت خالئطية قياس ١7 بوصة بخمسة قضبان "تصميم 5٢٢"
–  مقاعد مكسوة بالقماش

–  مدخل هواء بلون أطلسي داكن مع هاالت بلون أسود نارفيك
–  فتحات تهوية على المصد بلون أطلسي داكن

–  مقابض أبواب بلون المركبة
–  أغطية للمرايا بلون المركبة

– أغطية لفتحة القطر بلون فضي تكنو داكن
– شعار ديسكڤري بلون برونيل على غطاء المحرك والباب الخلفي 

–  تشطيبات للباب الخلفي بلون أسود نارفيك
–  مصابيح زينون أمامية مع تقنية LED المعهودة

–  عجالت خالئطية قياس ١8 بوصة بتسعة قضبان منقسمة "تصميم ١09"
–  مقاعد مكسوة جزئيًا بالجلد
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HSE ديسكڤري سبورتHSE LUXURY ديسكڤري سبورت

–  مدخل هواء بلون برونيل مع هاالت بلون أسود نارفيك
–  فتحات تهوية على المصد بلون أطلسي 

–  مقابض أبواب بلون المركبة
– أغطية للمرايا بلون المركبة

– أغطية لفتحة القطر بلون أبيض فضي 
– شعار ديسكڤري بلون برونيل على غطاء المحرك والباب الخلفي 

–  تشطيبات للباب الخلفي بلون أسود نارفيك
–  مصابيح زينون أمامية مع تقنية LED المعهودة 

–  عجالت خالئطية قياس ١9 بوصة بخمسة قضبان منقسمة "تصميم 5٢١"
–  مقاعد مكسوة بالجلد المعّرق

–  مدخل هواء بلون أطلسي مع هاالت بلون أسود نارفيك
–  فتحات تهوية على المصد بلون أطلسي 

–  مقابض أبواب علوية وسفلية مطلية بلون نوبل
– أغطية للمرايا بلون المركبة

– أغطية لفتحة القطر بلون أبيض فضي 
– شعار ديسكڤري بلون أطلسي على غطاء المحرك والباب الخلفي 

– تشطيبات للباب الخلفي بلون أطلسي
–  مصابيح زينون أمامية مع تقنية LED المعهودة 
–  هاالت محيطة بمصابيح الضباب بلون أطلسي

–  عجالت خالئطية قياس ١9 بوصة بخمسة قضبان "تصميم 90٢"
–  مقاعد مكسوة بجلد وندسور
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SSEHSEHSE LUXURYرقم الخيار

علبة التروس والتعليق وديناميكيات القيادة
4444علبة تروس أوتوماتيكية بتسع سرعات مع نظام تحويل البداالت

027CY8888الديناميكيات التكيفية )١(

4444نظام االستجابة للتضاريس®

)HDC®( 4444نظام التحكم بنزول الهضاب

4444دفع رباعي مع خط قيادة نشط

)ABS( 4444نظام منع غلق المكابح

)EPAS( 4444نظام توجيه معزز كهربائيًا

)ETC( 4444نظام التحكم اإللكتروني بالسحب

4444نظام مساند االنطالق على الهضاب

)DSC( 4444نظام التحكم الديناميكي بالتوازن

)RSC( 4444نظام التحكم بانحناء المركبة

)EPB( 4444مكبح ركن كهربائي

)EBA( 4444نظام مساعد الكبح الطارئ

)EBD( 4444توزيع إلكتروني لقوة المكابح

التصميم الخارجي والتشطيبات
التصاميم الخارجية

–––4مدخل هواء بلون برونيل مع هاالت بلون أسود نارفيك

–––4فتحات تهوية على المصد بلون برونيل

––4–مدخل هواء بلون أطلسي داكن مع هاالت بلون أسود نارفيك

––4–فتحات تهوية على المصد بلون أطلسي داكن

44––مدخل هواء بلون أطلسي مع هاالت بلون أسود نارفيك

44––فتحات تهوية على المصد بلون أطلسي 

–444مقابض أبواب بلون المركبة

4–––مقابض أبواب علوية وسفلية مطلية بلون نوبل

–––4أغطية للمرايا بلون نارفيك

444–أغطية للمرايا بلون المركبة

–444تشطيبات للباب الخلفي بلون أسود نارفيك

4–––تشطيبات للباب الخلفي بلون أطلسي

–444شعار ديسكڤري بلون برونيل على غطاء المحرك والباب الخلفي 

4–––شعار ديسكڤري بلون أطلسي على غطاء المحرك والباب الخلفي 

–––4أغطية لفتحة القطر بلون أنثراسيت

––4–أغطية لفتحة القطر بلون فضي تكنو داكن

44––أغطية لفتحة القطر بلون أبيض فضي 

041CX8844فتحة سقف بانورامية ثابتة تشمل ستائر معززة كهربائيًا

080AN–888سقف بلون متباين – أسود سانتوريني

080AD–888سقف بلون متباين – رمادي كوريس

الخطوة ١ اختيار الطراز – المزايا القياسية واالختيارية

يرجى زيارة landrover-me.com للحصول على مزيد من المعلومات.

)١( متاح للمركبات ذات الـ 5 مقاعد فقط.   )٢( متوافر فقط مع رزمة بالك باك

4 قياسي   8 اختياري   – غير متوافر
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SSEHSEHSE LUXURYرقم الخيار

التصميم الخارجي والتشطيبات )تابع(
الزجاج والمرايا الخارجية

040AK8888زجاج أمامي مدفأ

047AH8444لوح زجاج أمامي مخفف ألشعة الشمس

4444زجاج خلفي مدفأ

–030NB444مرآتان خارجيتان معززتان كهربائيًا ومدفأتان مع طي كهربائي 

030NM–884مرآتان خارجيتان معززتان كهربائيًا ومدفأتان مع طي كهربائي ووظيفة الذاكرة

المصابيح األمامية واإلضاءة
–––064DE4مصابيح هالوجين أمامية

064CW8444مصابيح زينون أمامية مع تقنية LED المعهودة

064DI–888مصابيح زينون أمامية تكيفية مع تقنية LED المعهودة )تشمل نظام غسل المصابيح األمامية(

064HI8444مصابيح أمامية أوتوماتيكية مع مساحات مستشعرة للمطر

064AP8444مصابيح ضباب أمامية

القطر
4444نظام التحكم بثبات المقطورة

)TSA( 4444مساعد التحكم بثبات المقطورة

4444خطافات استرداد أمامية وخلفية

ألوان الطالء
024BC4888طالء غير معدني

024AZ8444طالء معدني

024BR8888طالء معدني فاخر

العجالت وخيارات العجالت
029UC4888قياس ١7 بوصة بخمسة قضبان "تصميم 5٢٢"

–––029QL8قياس ١7 بوصة بعشرة قضبان "تصميم ١05"

––029UE88قياس ١8 بوصة بخمسة قضبان منقسمة "تصميم 5١١"

029TX8888قياس ١8 بوصة بخمسة قضبان منقسمة "تصميم 5١١" مع تشطيبات رمادية بالساتان الملمع 

029UD–488قياس ١8 بوصة بتسعة قضبان منقسمة "تصميم ١09"

––029TY88قياس ١8 بوصة بخمسة قضبان "تصميم 5١8"

–029MG–84قياس ١9 بوصة بخمسة قضبان منقسمة "تصميم 5٢١"

029UA–888قياس ١9 بوصة بخمسة قضبان منقسمة "تصميم 5٢١" مع تشطيبات بلون أسود لماع )٢(

029MA–884قياس ١9 بوصة بتسعة قضبان منقسمة "تصميم 90٢"

029UB–––8قياس ١9 بوصة بتسعة قضبان منقسمة "تصميم 90٢" مع تشطيبات ماسية

029SB–888قياس ٢0 بوصة بخمسة قضبان منقسمة "تصميم 5١١"

029TW––88قياس ٢0 بوصة بخمسة قضبان منقسمة "تصميم 5١١" مع تشطيبات بلون أسود لماع )٢(

050AQ4444عجلة احتياطية بحجم كامل

029NZ8888عجلة احتياطية مؤقتة بحجم صغير

055AC8888عزقات لقفل العجالت

4 قياسي   8 اختياري   – غير متوافر
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الخطوة ١ اختيار الطراز – المزايا القياسية واالختيارية

SSEHSEHSE LUXURYرقم الخيار

المقاعد ومزايا المقصورة والتشطيبات
المقاعد

–––033TI4مقاعد مكسوة بالقماش

––033JC84مقاعد مكسوة جزئيًا بالجلد

–033JE–84مقاعد مكسوة بالجلد المعّرق

033HJ–––4مقاعد مكسوة بجلد وندسور

المزايا العملية للمقاعد األمامية
045AS–844كونسول وسطي مع مساند أذرع منزلقة

033BV8888مقاعد أمامية مدفأة

033KO–888مقاعد أمامية مكيفة

033GQ–888مقاعد أمامية مكيفة ومقاعد خلفية مدفأة

033EQ8888مقاعد أمامية وخلفية مدفأة

–––0033TI4مقاعد قابلة للتعديل يدويًا مقعد السائق بستة أوضاع / مقعد الراكب األمامي بستة أوضاع

مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا مقعد السائق بثمانية أوضاع / مقعد الراكب األمامي بثمانية 
–033TY–44أوضاع

مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا مع وظيفة الذاكرة لمقعد السائق بعشرة أوضاع / مقعد الراكب 
033TZ–884األمامي بعشرة أوضاع

وظائف المقاعد الخلفية
–––033CY4مقاعد ثابتة في الصف الثاني منقسمة بنسبة ٦0:40

033CW8444مقاعد قابلة لالنزالق واالنحناء في الصف الثاني منقسمة بنسبة ٦0:40

033BI8888مقاعد 5+٢ 

033DB8884مسند الرأس الوسطي في مقاعد الصف الثاني

–––033LM8مسند ذراع وسطي خلفي مع حاملي أكواب

بطانة السقف
4444بطانة من جلد المورزيني )سحابي( )١(

44––بطانة من جلد المورزيني )عاجي( )١(

032BU8888بطانة من جلد المورزيني )أبنوسي( 

سكات جانبية للمجموعة الوسطى
–––4طالء بلون أبنوسي

063BC8444ألومنيوم ملمع بالساتان )٢(

4–4–ألومنيوم ملمع جليدي )٣(

)١( تعتمد البطانة على مجموعة األلوان المختارة   )٢( غير متوفر مع المقصورة الجليدي / القمري   )٣( متوفرة مع المقصورة الجليدي / القمري فقط.

4 قياسي   8 اختياري   – غير متوافر ٢٦



SSEHSEHSE LUXURYرقم الخيار

مزايا المقصورة
–––022AM4تكييف الهواء

022AX8444نظام التحكم في المناخ بنطاقين

067BN–888نظام التحكم في المناخ بنطاقين مع استشعار جودة الهواء 

030FB8444نظام التحكم في المناخ مع فتحات تهوية عالية القدرة على الصف الثاني من المقاعد

022EB8888نظام التحكم في المناخ مع فتحات تهوية عالية القدرة على الصف الثالث من المقاعد مع منفذ USB واحد

031CE8444مرايا زينة مضاءة

–––031BR4مرآة داخلية بإمكانية االنحناء إلى الداخل يدويًا

031CG8444مرآة داخلية بوظيفة التعتيم األوتوماتيكي

–064FB844إضاءة لطيفة للمقصورة 

064FM–884إضاءة لطيفة للمقصورة بحسب رغبة العميل

048BD–888صفائح لعتبات األبواب من األلومنيوم الملمع

–079AJ844سجاد أرضية أمامي وخلفي

079CA–––4سجاد أرضية فاخر أمامي وخلفي

4444حجرة تخزين أمامية وسطية مع حاملين لألكواب

4444مقابض علوية

094AA8888رزمة المدخنين – الصف األول من المقاعد

094AD8888رزمة المدخنين – الصف الثاني من المقاعد

المقود 
–––4مقود مصنوع من مادة البوليوريثين

032BV8444مقود مكسو بالجلد مع ضوابط متعددة الوظائف

032DV8888مقود مدفأ مكسو بالجلد مع ضوابط متعددة الوظائف

٢7

راز
ط

 ال
يار

خت
1 ا

ة 
طو

لخ
ا



الخطوة ١ اختيار الطراز – المزايا القياسية واالختيارية

SSEHSEHSE LUXURYرقم الخيار

السالمة واألمان
الوسائد الهوائية )وسائد هوائية للسائق ولركبتيه ووسائد هوائية للراكب األمامي وستائر 

4444وسائد هوائية ووسائد هوائية جانبية(

4444وسائد هوائية للسائق والراكب األمامي

4444ستائر وسائد هوائية للرأس على الصف الثاني للمقاعد

4444جهاز إنذار محيطي مع إنذار خطر عن بعد

4444إنذار مسموع ألحزمة المقاعد

4444تشغيل أضواء التحذير عند الكبح الشديد

4444أقفال معززة كهربائيًا لألطفال 

 ISOFIX 4444نقاط لربط مقعد الطفل من نوع

4444نظام قفل أوتوماتيكي وفتح أوتوماتيكي في حالة االصطدام

مزايا الراحة وحيز التخزين
مزايا المقصورة

4444تشغيل / إيقاف بالضغط على زر

043BB8888نظام التحكم في المناخ مع توقيت 

066AC–888نظام الدخول دون مفتاح

065AB8444مثبت السرعة

086GH8888نظام "مراقبة النقطة العمياء" واستشعار المركبات المقتربة )١(

086GF8888نظام "مراقبة النقطة العمياء" واستشعار المركبات المقتربة واستشعار المركبات عند الرجوع للخلف )١(

086EH8444مساعد الركن الخلفي

086EG8844مساعد الركن األمامي

086FA8444كاميرا الرؤية الخلفية

086GC8888نظام الكاميرا المحيطي )١(

086GZ8888نظام مساعد الركن – الركن بالتوازي 

086HA8888نظام مساعد الركن – الركن بالتوازي والركن العمودي

مزايا حيز التخزين
063AH8444غطاء حيز التخزين

070AV8888باب خلفي معزز كهربائيًا

135AH8888سكات تخزين في حيز التخزين

)١( متاح للمركبات ذات الـ 5 مقاعد فقط. )٢( في حين تواصل الند روڤر العمل عن كثب مع واضعي معايير التلفاز في جميع أنحاء العالم، فال يمكننا ضمان توافر ميزة التلفاز في جميع البلدان طوال الوقت.

4 قياسي 8 اختياري – غير متوافر ٢8
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نظام المعلومات واالتصاالت والترفيه
–––4نظام صوت الند روڤر مع ست سماعات

––025MF84نظام صوت الند روڤر مع عشر سماعات

–025KM–84نظام صوت الند روڤر مع ١١ سماعة ومضخم صوت

025LN–884نظام صوت ميريديان المحيطي مع ١7 سماعة ومضخم صوت 

029AA–888تلفاز )٢(

129AH––88نظام ترفيه المقعد الخلفي

087AM–888شاشة لمسية بتقنية العرض المزدوج 

–025OA844نظام المالحة

025FB–884نظام مالحة بتقنية القرص الصلب

015AB8888منفذ USB واحد في الصف األول مع شاحن على الرف 

015BB8888منفذ USB واحد في الصف األول مع شاحن في الكونسول الوسطي 

054AH8888منفذا USB في الصف الثاني مع شاحن 

054AI8888منفذا USB في الصف الثالث مع شاحن 

4444البث السمعي عبر تقنية بلوتوث®

4444شاشة لمسية قياس ثماني بوصات

عالمة وكلمة ®Bluetooth وشعاراتها مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc وأي استخدام لمثل هذه العالمات من جانب شركة الند روڤر مخول بموجب ترخيص.
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الخطوة ١ اختيار الطراز – المزايا القياسية واالختيارية

)١( متاح للمركبات ذات الـ 5 مقاعد فقط.

4 قياسي   8 اختياري   – غير متوافر

الرزم االختيارية
SSEHSEHSE LUXURYرقم الخيار

 S / SE 021رزمة تحسين مستوى التطعيمات لطرازيBO

–––8جلد جزئيًا

)TD4 مع S 8جلد معّرق )ال يتوافر في طراز–––

–––8مقود مكسو بالجلد

–––8مثبت السرعة

–––8سكات جانبية للمجموعة الوسطى - ألومنيوم ملمع

–––8سجاد أرضية أمامي وخلفي

041CBرزمة المساعدة على الرؤية )1(

––88مصابيح ضباب أمامية

––88مصابيح زينون أمامية مع تقنية LED المعهودة

88––مصابيح زينون أمامية تكيفية مع تقنية LED المعهودة 

88––نظام الكاميرا المحيطي

074OCرزمة الصف الثالث من المقاعد

–––8مقاعد قابلة لالنزالق واالنحناء في الصف الثاني منقسمة بنسبة ٦0:40

8888مقاعد 5+٢

8888نظام التحكم في المناخ مع فتحات تهوية عالية القدرة على الصف الثالث مع منفذ USB واحد

–888إضاءة لطيفة للمقصورة بحسب رغبة العميل

017AQرزمة مساعدة السائق

–––8مساعد الركن الخلفي

–––8مساعد الركن األمامي

–––8كاميرا الرؤية الخلفية

017ARرزمة مساعدة السائق – الرزمة التكنولوجية )1(

8888نظام مساعد الركن - الركن بالتوازي والركن العمودي

8888نظام الكاميرا المحيطي

8888نظام "مراقبة النقطة العمياء" واستشعار المركبات المقتربة واستشعار المركبات عند الرجوع للخلف 

TM8888نظام استشعار عمق التخويض

٣0



4 قياسي   8 اختياري   – غير متوافر

الرزم االختيارية )تابع(
SSEHSEHSE LUXURYرقم الخيار

016ACرزمة الترفيه

–88–نظام صوت ميريديان المحيطي مع ١7 سماعة ومضخم صوت 

888–تلفاز

888–شاشة لمسية بتقنية العرض المزدوج

–88–نظام مالحة بتقنية القرص الصلب

016AJرزمة الترفيه، مع نظام ترفيه المقعد الخلفي

–8––نظام صوت ميريديان المحيطي مع ١7 سماعة ومضخم صوت 

88––تلفاز

88––شاشة لمسية بتقنية العرض المزدوج

–8––نظام مالحة بتقنية القرص الصلب

88––نظام ترفيه المقعد الخلفي

032GAرزمة بالك باك – مجموعة العجالت الخالئطية قياس 19 بوصة

888–رزمة بالك باك

888–سقف بلون متباين – أسود سانتوريني

عجالت خالئطية قياس ١9 بوصة بخمسة قضبان منقسمة "تصميم 5٢١" مع تشطيبات 
888–بلون أسود لماع

032GBرزمة بالك باك – مجموعة العجالت الخالئطية قياس 20 بوصة

88––رزمة بالك باك

88––سقف بلون متباين – أسود سانتوريني

عجالت خالئطية قياس ٢0 بوصة بخمسة قضبان منقسمة "تصميم 5١١" مع تشطيبات 
88––بلون أسود لماع

032GFرزمة بالك باك – مجموعة العجالت الخالئطية قياس 19 بوصة

888–رزمة بالك باك

عجالت خالئطية قياس ١9 بوصة بخمسة قضبان منقسمة "تصميم 5٢١" مع تشطيبات 
888–بلون أسود لماع

032GGرزمة بالك باك – مجموعة العجالت الخالئطية قياس 20 بوصة

88––رزمة بالك باك

عجالت خالئطية قياس ٢0 بوصة بخمسة قضبان منقسمة "تصميم 5١١" مع تشطيبات 
88––بلون أسود لماع

074OGرزمة التصاميم 1

–88–سقف بلون متباين – أسود سانتوريني أو رمادي كوريس

–88–صفائح مضيئة لعتبات األبواب من األلومنيوم 

–88–إضاءة لطيفة للمقصورة بحسب رغبة العميل

074OHرزمة التصاميم 2

888–سقف بلون متباين – أسود سانتوريني أو رمادي كوريس

888–قياس ٢0 بوصة بخمسة قضبان منقسمة "تصميم 5١١"
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رمادي كوريس متباين

لون سقف اختياري
أسود سانتوريني متباين

يرجى زيارة landrover-me.com للحصول على مزيد من المعلومات.

أحمر فرينزي
)معدني(

رمادي سكوتيا
)معدني(

رمادي كوريس
)معدني(

فضي إندوسي
)معدني(

لون المركبة

الخطوة ٢ اختيار اللون

 أبيض فوجي
)غير معدني(

أبيض يولونغ
)معدني(

٣٢



أخضر اينتري
)معدني(

لون سقف اختياري

لون المركبة

أسود سانتوريني متباين

رمادي كوريس متباين

أسود بارولو
)معدني فاخر(

صخري كايكورا
)معدني(

أسود سانتوريني
)معدني(

أزرق لوار
)معدني(
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الخطوة ٢ اختيار اللون – رزمة بالك باك

٣4



يرجى زيارة landrover-me.com للحصول على مزيد من المعلومات.

إضفاء الطابع الشخصي على التصميم الخارجي
 إلبراز تأثير مركبة ديسكڤري سبورت الجديدة الخاصة بك، يمكن إضفاء الطابع الشخصي برزمة بالك باك االختيارية.* وإلبراز اإلطاللة الواثقة 

والحازمة للمركبة، وتقوم حزمة بالك باك بإضفاء طابعك الشخصي على مركبة ديسكڤري سبورت الجديدة الخاصة بك.

تتاح رزمة بالك باك مع جميع خيارات األلوان الخارجية وتشمل ما يلي: سقف بلون متباين أسود سانتوريني** ومدخل هواء وفتحات تهوية 
على المصد وأغطية مرايا بلون أسود نارفيك، مع شعار DISCOVERY باللون األسود على غطاء المحرك والباب الخلفي. وتتوافر عجالت 

خالئطية قياس ٢0 بوصة بتشطيب أسود لماع.

* غير متوافر على طرز S.   ** المركبات بلون أسود بارولو تتوافر مع سقف بلون أسود بارولو 
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قياس 18 بوصة بخمسة قضبان منقسمة
"تصميم 511" مع تشطيبات رمادية بالساتان الملمع

قياس 17 بوصة بخمسة قضبان
"تصميم 522"

قياس 18 بوصة بتسعة قضبان منقسمة
"تصميم 109"

قياس 18 بوصة بخمسة قضبان منقسمة
"تصميم 511"

الخطوة ٣ اختيار العجالت

SSEHSEHSE LUXURYرقم الخيار

العجالت
029UC4888قياس ١7 بوصة بخمسة قضبان "تصميم 5٢٢"

–––029QL8قياس ١7 بوصة بعشرة قضبان "تصميم ١05"

––029UE88قياس ١8 بوصة بخمسة قضبان منقسمة "تصميم 5١١"

 قياس ١8 بوصة بخمسة قضبان منقسمة "تصميم 5١١" 
029TX8888مع تشطيبات رمادية بالساتان الملمع 

029UD–488قياس ١8 بوصة بتسعة قضبان منقسمة "تصميم ١09"

––029TY88قياس ١8 بوصة بخمسة قضبان "تصميم 5١8"

4 قياسي   8 اختياري   – غير متوافر

قياس 17 بوصة بعشرة قضبان
"تصميم 105"

قياس 18 بوصة بخمسة قضبان
"تصميم 518"

٣٦



قياس 19 بوصة بخمسة قضبان منقسمة
"تصميم 521" مع تشطيبات بلون أسود لماع*

قياس 19 بوصة بتسعة قضبان منقسمة
"تصميم 902" تم تنسيق حوافها بواسطة رؤوس ماسية 

قياس 19 بوصة بخمسة قضبان منقسمة
"تصميم 521"

قياس 20 بوصة بخمسة قضبان منقسمة
"تصميم 511"

قياس 20 بوصة بخمسة قضبان منقسمة
"تصميم 511" مع تشطيبات بلون أسود لماع*

قياس 19 بوصة بتسعة قضبان
"تصميم 902"

SSEHSEHSE LUXURYرقم الخيار

العجالت
–029MG–84قياس ١9 بوصة بخمسة قضبان منقسمة "تصميم 5٢١"

029UA–888قياس ١9 بوصة بخمسة قضبان منقسمة "تصميم 5٢١" مع تشطيبات بلون أسود لماع*

029MA–884قياس ١9 بوصة بتسعة قضبان "تصميم 90٢"

029UB–––8قياس ١9 بوصة بتسعة قضبان "تصميم 90٢" تم تنسيق حوافها بواسطة رؤوس ماسية

029SB–888قياس ٢0 بوصة بخمسة قضبان منقسمة "تصميم 5١١"

029TW––88قياس ٢0 بوصة بخمسة قضبان منقسمة "تصميم 5١١" مع تشطيبات بلون أسود لماع*

يرجى زيارة landrover-me.com للحصول على مزيد من المعلومات.

* تتوافر فقط كجزء من مجموعة بالك باك
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الخطوة 4 اختيار المقصورة 
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تجسد مقصورة ديسكڤري سبورت الجديدة أرقى مظاهر الحياة المعاصرة. فالخطوط األفقية والرأسية الجريئة والمستويات 
الرائعة من الراحة تخلق مكانًا تريد أنت وأسرتك وأصدقاؤك قضاء الوقت فيه. وتتوافر مجموعة واسعة من المواد 

واأللوان وكسوة المقاعد لتناسب جميع األذواق.
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مقاعد قابلة لالنزالق واالنحناء في الصف الثاني منقسمة بنسبة 60:40
هذه المقاعد قابلة للتحرك لألمام وللخلف بمقدار ١٦0 ملم؛ مما يسمح بمرونة حقيقية في استخدام 

المساحة لألمتعة أو لزيادة حيز أرجل الركاب، كما يمكن للمقاعد االنحناء لتوفير مزيد من الراحة. 

مقاعد ثابتة في الصف الثاني منقسمة بنسبة 60:40 )غير معروضة(
تتوافر قياسيًا على طراز S ويتميز ترتيب الـ 5 مقاعد المنقسمة بنسبة ٦0:40 بثالثة أوضاع 

مريحة للمقاعد.

الخطوة 4 اختيار المقصورة – خيارات مقاعد المقصورة

40



مقاعد 5 + 2
 صف ثالث من المقاعد متكامل بدقة يمكن اختياره للحصول على مزيد من المرونة والمزايا العملية. هذه المقاعد مثالية لألطفال واليافعين أو للبالغين 
 في الرحالت القصيرة. يتم الوصول إليها بسهولة عن طريق انحناء وانزالق مقاعد الصف الثاني إلى األمام. وعند طيها، تبقى مقاعد الصف الثالث 

مسطحة على األرضية في مقصورة األمتعة كما هو الحال في طراز الـ 5 مقاعد. 

رة
صو

مق
 ال

يار
خت

4 ا
ة 

طو
لخ

ا

4١



مجموعات األلوان واإلضافات

S / SE يتوافر فقط كجزء من رزمة تحسين مستوى التطعيمات لطرازي * 
** يتوافر على طراز S فقط. 

˘ التوليفة هي اختيار المصمم   6 التوليفة متاحة   – غير متاحة. 

هذا الجدول مصمم كدليل. يرجى االتصال بأقرب وكيل الند روڤر للحصول على مزيد من المعلومات.

 أبنوسي / أبنوسيمجموعات األلوان

)صفحة 44(

 سحابي / قمري

)صفحة 45(

 ثلجي / قمري

)صفحة 4٦(

 لوزي / أبنوسي 

)صفحة 47(

 أسمر / أبنوسي

)صفحة 48(

 عاجي / أبنوسي

)صفحة 49(

ألوان المقصورة
عاجيأسمرلوزيثلجيسحابيأبنوسيلون المقعد

أبنوسيأبنوسيأبنوسيقمريقمريأبنوسيالسجاد

الطراز
–––––S6 )قماش(

–––––*S  6 )جلد جزئيًا(

–––SE666 )جلد جزئيًا(

–––SE666 )جلد معّرق(

––HSE66–6 )جلد معّرق(

HSE Luxury6–6–66 )جلد وندسور(

سكات جانبية للمجموعة الوسطى
 طالء أبنوسي**

6–––––

666–66 ألومنيوم ملمع بالساتان

–––6–– ألومنيوم ملمع جليدي

اللون الخارجي
666666 أبيض فوجي )غير معدني(

6666˘˘ أبيض يولونغ )معدني(

 فضي إندوسي )معدني(
6˘6666

666˘66 رمادي سكوتيا )معدني(

666˘˘˘ رمادي كوريس )معدني( 

66666˘ أحمر فرينزي )معدني(

66˘666 أخضر اينتري )معدني( 

 صخري كايكورا )معدني( 
66666˘

˘66666 أزرق لوار )معدني( 

˘˘˘66˘ أسود سانتوريني )معدني(

6˘6666 أسود بارولو )معدني فاخر(

4٢



الخطوة 4 اختيار المقصورة – الخيارات

اختيارات األلوان

 تتوافر كل مقصورة بما يصل إلى اثنتين
 من توليفات األلوان. يمكنك اآلن استخدام
 هذا القسم لوضع مجموعات األلوان التي

 تختارها في المركبة إلضفاء طابعك الشخصي
على المقصورة الخاصة بك. وتتوافر أيضًا 

خيارات من التشطيبات والتطعيمات.

* تتوافر قياسيًا على طراز S سكات جانبية للمجموعة الوسطى بلون أبنوسي.
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اللون الخارجي

 الجزء العلوي 
من لوحة المؤشرات

 الجزء المتوسط 
من لوحة المؤشرات

 الجزء السفلي مسند الذراعأغلفة األبواب
من الباب

 سكات جانبية 
للمجموعة الوسطى

األلمنيوم الملمع بالستان*أبنوسيأبنوسيأبنوسيأبنوسيأبنوسيأبنوسي / أبنوسي
األلمنيوم الملمع بالستانقمريقمريقمريسحابيقمريسحابي / قمري
األلمنيوم الملمع الثلجيقمريقمريقمريثلجيقمريثلجي / قمري

األلمنيوم الملمع بالستانأبنوسيأبنوسيأبنوسيلوزيأبنوسيلوزي / أبنوسي
األلمنيوم الملمع بالستانأبنوسيأسمرأسمرأبنوسيأبنوسيأسمر / أبنوسي
األلمنيوم الملمع بالستانأبنوسيأبنوسيأبنوسيعاجيأبنوسيعاجي / أبنوسي

123456
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الخطوة 4 اختيار المقصورة – الخيارات
)HSE Luxuryو HSEو SEو S أبنوسي / أبنوسي – )تتوافر على طراز

سكات جانبية للمجموعة الوسطى

المقعد

األلمنيوم الملمع بالستان طالء أبنوسي

أبنوسي

المقصورة المعروضة: مقصورة طراز S بلون أبنوسي / أبنوسي، مع مقاعد مكسوة بالقماش بلون أبنوسي وسكات جانبية للمجموعة الوسطى بلون أبنوسي. 

تتوافر هذه المقصورة بالقماش على طراز S، وبالجلد جزئيًا على طرز S* وSE، وبالجلد المعّرق على طراز HSE وبجلد وندسور على طراز HSE Luxury. لمعرفة خيارات توليفات األلوان يرجى الرجوع إلى صفحة 4٢.

S/SE تتوافر فقط كجزء من رزمة تحسين مستوى التطعيمات لطرازي * 44



)HSEو SE سحابي / قمري – )تتوافر على طراز

سكات جانبية للمجموعة الوسطى 

المقعد

األلمنيوم الملمع بالستان

سحابي

المقصورة المعروضة: مقصورة طراز SE بلون سحابي / قمري، مع مقاعد مكسوة بالجلد جزئيًا بلون سحابي وسكات جانبية للمجموعة الوسطى من األلومنيوم الملمع بالساتان. 

تتوافر هذه المقصورة بالجلد جزئيًا على طراز SE، أو بالجلد المعّرق على طرز SE وHSE. لمعرفة خيارات توليفات األلوان يرجى الرجوع إلى صفحة 4٢.
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الخطوة 4 اختيار المقصورة – الخيارات
)HSE Luxuryو SE ثلجي / قمري – )تتوافر على طراز

سكات جانبية للمجموعة الوسطى 

المقعد

األلمنيوم الملمع بالستان

ثلجي

المقصورة المعروضة: مقصورة طراز SE بلون ثلجي / قمري، مع مقاعد مكسوة بالجلد المعّرق بلون ثلجي مع درزات بلون متباين وسكات جانبية للمجموعة الوسطى من األلومنيوم الملمع الثلجي.  

تتوافر هذه المقصورة بالجلد جزئيًا على طراز SE، أو بالجلد المعّرق مع درزات متباينة على طراز SE، أو بجلد وندسور دون درزات متباينة على طراز HSE Luxury. لمعرفة خيارات توليفات األلوان يرجى الرجوع إلى صفحة 4٢.

4٦



)HSE لوزي / أبنوسي – )تتوافر على طراز

سكات جانبية للمجموعة الوسطى 

المقعد

األلمنيوم الملمع بالستان

لوزي

المقصورة المعروضة: مقصورة طراز HSE بلون لوزي / أبنوسي، مع مقاعد مكسوة بالجلد المعّرق بلون لوزي وسكات جانبية للمجموعة الوسطى من األلومنيوم الملمع بالساتان.   

تتوافر هذه المقصورة بالجلد المعّرق على طراز SE. لمعرفة خيارات توليفات األلوان يرجى الرجوع إلى صفحة 4٢.
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الخطوة 4 اختيار المقصورة – الخيارات
)HSE Luxury أسمر / أبنوسي – )تتوافر على طراز

سكات جانبية للمجموعة الوسطى 

المقعد

األلمنيوم الملمع بالستان

أسمر

المقصورة المعروضة: مقصورة طراز HSE Luxury بلون أسمر / أبنوسي، مع مقاعد مكسوة بجلد وندسور بلون أسمر وسكات جانبية للمجموعة الوسطى من األلومنيوم الملمع بالساتان.    

تتوافر هذه المقصورة بجلد وندسور على طراز HSE Luxury. لمعرفة خيارات توليفات األلوان يرجى الرجوع إلى صفحة 4٢.

48



)HSE Luxury عاجي / أبنوسي – )تتوافر على طراز

سكات جانبية للمجموعة الوسطى 

المقعد

األلمنيوم الملمع بالستان

عاجي

المقصورة المعروضة: مقصورة طراز HSE Luxury بلون عاجي / أبنوسي، مع مقاعد مكسوة بجلد وندسور بلون عاجي وسكات جانبية للمجموعة الوسطى من األلومنيوم الملمع بالساتان.     

تتوافر هذه المقصورة بجلد وندسور على طراز HSE Luxury. لمعرفة خيارات توليفات األلوان يرجى الرجوع إلى صفحة 4٢.
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المزايا الرئيسية
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يرجى زيارة landrover-me.com للحصول على مزيد من المعلومات.

نظام "مراقبة النقطة العمياء" واستشعار المركبات القريبة*

هذه األنظمة مصممة لرؤية ما قد يفوتك. وباستخدام أجهزة استشعار مخفية مثبتة على 
المصدين الجانبيين والمصد الخلفي، يقوم نظام مراقبة النقطة العمياء بتحذيرك من خالل 

إضاءة رمز يظهر في مرآة الباب المقابل عندما تدخل مركبة إلى النقطة العمياء.

إذا اقتربت مركبة بسرعة من الخلف عند تغيير الحارات، يقوم جهاز استشعار المركبات المقتربة 
بتحذيرك لوجود أي تهديد خالل مناورة تغيير الحارات، من خالل إضاءة رمز يظهر في مرآة الباب.

نظام استشعار المركبات عند الرجوع للخلف

يتم تفعيل النظام عند الرجوع للخلف، وهذا النظام االختياري يعمل بإخبار السائق عند اقتراب 
مركبة من أي جانب من جانبي المركبة بطريقة قد تمثل تهديدًا من خالل تحذيرات مسموعة 

ومرئية.

مصابيح الزينون األمامية التكيفية

مصابيح الزينون األمامية التكيفية االختيارية بتقنية LED المتميزة، بتصميمها المعهود، تجمع 
بين المظهر المميز والقدرات الحقيقية. وتتحرك مصابيح الزينون لتتبع الطريق، في حين أن 

المصابيح ثابتة االنحناء تضيء حافة الرصيف في المنعطفات الضيقة لمنح السائق شعورًا أكبر 
بالثقة أثناء القيادة لياًل. 

باب خلفي معزز كهربائيًا

هذه المّيزة االختيارية تسمح بفتح الباب الخلفي عن طريق سلسلة المفاتيح؛ أو عن طريق أزرار 
على لوحة المؤشرات أو يمكن تشغيله بشكل مستقل بأزرار في الباب الخلفي نفسه. يوجد زر 

داخل الباب الخلفي يسمح بإغالق الباب الخلفي أوتوماتيكيًا.

السقف البانورامي

السقف البانورامي االختياري الثابت بحجم كامل يزيد اإلحساس بالرحابة في مقصورة المركبة 
ويغمرها بفيض من اإلضاءة الطبيعية. وللحفاظ على درجة حرارة مريحة وإلعطاء إحساس 
بالخصوصية، فقد تمت معالجة الزجاج المقّسى والملون بدرجة داكنة لمنح درجة عالية من 

الحماية من أشعة الشمس. عند الرغبة في المزيد من الظل أو لزيادة الخصوصية، يمكن امتداد 
واقية شمس مصنوعة من القماش المعززة كهربائيًا عبر السطح الكامل للسقف الزجاجي..

الركن بالتوازي، الخروج من الموقف، والركن العمودي

يقوم نظام الركن بالتوازي االختياري بتحديد المكان المناسب للركن ويوجه المركبة أوتوماتيكيًا إلى 
المكان، بينما تقوم أنت بالتحكم في الدواسات. ويقدم الخروج من الموقف نفس المساعدة 

للمناورة للخروج من أماكن الركن الضيقة. ويمكن إضافة الركن العمودي اختياريًا إلى النظام، وهو 
مفيد للغاية في مواقف المركبات وأماكن الركن الضيقة ويقوم أوتوماتيكيًا بتقييم ما إذا كان 

المكان المختار يتسع للمركبة قبل توجيه المركبة مركزيًا إلى المكان، بينما يقوم السائق بالتحكم 
في الدواسات.

* متاح للمركبات ذات الـ 5 مقاعد فقط.
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الوضع البيئي

ميزة اختيارية يحددها السائق وهي تعطي األولوية إلعدادات المركبة األكثر كفاءة بما في ذلك 
التعليق األوتوماتيكي* وخط القيادة النشط* ومزايا الراحة مثل التدفئة وتكييف الهواء من أجل 

تقليل استهالك الوقود. 

مقاعد أمامية مكيفة

تتوافر مقاعد أمامية مكيفة، للحصول على أكبر راحة مهما كانت درجة الحرارة. وهذا الخيار يوفر 
تهوية دافئة أو باردة من خالل ثقوب في المقاعد المكسوة بالجلد. يمكن التحكم في تفضيالت 

السائق والراكب بشكل مستقل عن طريق الشاشة اللمسية.

إضاءة داخلية لطيفة بحسب رغبة السائق

يمكن الوصول إلى مستويات جديدة من الراحة واألناقة وإضفاء الطابع الشخصي للمقصورة 
مع خيار اإلضاءة الداخلية اللطيفة بحسب رغبة العميل. باستخدام مزيج من المصابيح الملونة 

بتقنية LED، وتسمح هذه الميزة للركاب بتعديل مستوى الظل وتغيير أجواء المقصورة 
لتتناسب مع مزاجهم. وهناك خمسة ألوان إجمااًل لتناسب كل األذواق، تتراوح من األبيض 

إلى ضوء القمر واألحمر. 

المزايا الرئيسية

  * في حال اعتماده.  † متاح للمركبات ذات الـ 5 مقاعد فقط
®iPad عالمة تجارية لشركة "أبل" Apple Inc. مسجلة في الواليات المتحدة األمريكية وبلدان أخرى.

نظام الكاميرا المحيطي†

تقوم هذه الميزة االختيارية باستخدام خمس كاميرات رقمية مثبتة بشكل خفي حول المركبة، 
لعرض مشهد محيطي كامل تقريبًا للمركبة على الشاشة اللمسية. وهي تساعد في الركن كما 

 أنها ممتازة لمهام القيادة المعقدة مثل قطر قارب أو صندوق أحصنة.
وإلى جانب إمكانية عرض اتجاهات رؤية مختلفة ومتعددة في نفس الوقت، فإن هذه 

التكنولوجيا المذهلة بإمكانها تقريب الصورة وتحريكها، وضمان رؤية األشياء والزوايا، التي تقع 
عادة دون خط الرؤية.

شاشة لمسية بتقنية العرض المزدوج

هذه التكنولوجيا االختيارية تمّكن السائق والراكب األمامي من مشاهدة محتوى مختلف على 
الشاشة اللمسية. على سبيل المثال، في حين يشاهد السائق إرشادات نظام المالحة، يمكن 

.DVD للراكب في المقعد األمامي مشاهدة

TMنظام صوت ميريديان

نظام صوت ميريديان االختياري يوفر قوة صوت مذهلة والمعروف بروعة الصوت الناتج من 
جميع المصادر - راديو أو مشغل أقراص مدمجة أو جهاز ®iPod أو USB. ويشتمل نظام صوت 

ميريديان المحيطي على ١7 سماعة ومضخم صوت إلصدار صوت محيطي.

5٢



نظام ترفيه المقعد الخلفي

تضمن مجموعة ترفيه المقاعد الخلفية عدم وجود لحظة ملل واحدة للركاب. وتشمل المميزات 
شاشتين قياس ثماني بوصات مثبتتين على مساند الرأس للمقاعد األمامية، وزوجًا من 

السماعات الرقمية الالسلكية من نوع وايتفاير® وجهازًا خاصًا للتحكم عن بعد، حتى يمكن للركاب 
االستمتاع بمشاهدة األفالم أو التليفزيون أو االستماع للموسيقى أو االستمتاع باأللعاب.

USB نقاط شحن بمنافذ

هل تريد شحن جهاز األلعاب أو الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف الذكي الخاص بك أثناء الرحلة؟ 
ديسكڤري سبورت بها خيار نقاط شحن بمنافذ USB لجميع الركاب لجعل شحن األجهزة أمرًا 

سهاًل وبسيطًا.

وايتفاير® هي عالمة تجارية مسجلة لشركة Unwired Technology LLC وأي استخدام لهذه العالمة من قبل الند روڤر يتم بموجب ترخيص.
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األبعاد والقدرات

عمق التخويض

أقصى عمق للتخويض ٦00ملم

العجالت الخلفية ١٦٣0ملمقاعدة العجالت ٢74١ملم
الخلوص من العقبات

ارتفاع القيادة القياسي ٢١٢ملم

الطول اإلجمالي 4599ملم

دائرة االنعطاف 
من الرصيف إلى الرصيف ١١,٦م

من الحائط إلى الحائط ١١,8٦م
لفة المقود 4٣,٢
االلتفاف – 44,٢

الثبات – 4٣,٢

B CA

المحور األمامي ١٦٢١ملم

الطول 
١7٢4ملم

ارتفاع القيادة القياسي
مع هوائي السقف ١7٢4ملم

سعة حّيز التخزين
المقاعد الخلفية بوضعية مستقيمة
االرتفاع 778ملم، العرض ١٣١8ملم

الحجم األقصى لحّيز التخزين 98١ ليتر
عرض حّيز التخزين بين القنطرتين ١١08ملم

أقصى طول للسقف 985ملم

المقاعد الخلفية بوضعية أمامية
االرتفاع 778ملم، العرض ١٣١8ملم

الحجم األقصى لحّيز التخزين ١٦98.١ ليتر
عرض حّيز التخزين بين القنطرتين ١١08ملم

أقصى طول للسقف ١887ملم

المساحة المخصصة للرأس
 االمساحة األمامية القصوى المخّصصة للرأس

مع السقف البانورامي ١0٢١ملم
المساحة الخلفية المخّصصة للرأس 984ملم

ABC

زاوية الخروجزاوية االنحدارزاوية المقاربةارتفاع
٣١ درجة٢١ درجة٢5 درجةالقيادة القياسي

العرض ٢0٦9ملم )المرايا مغلقة( العرض 
٢١7٣ملم )المرايا مفتوحة(

يرجى زيارة landrover-me.com للحصول على مزيد من المعلومات. 54



المواصفات الفنية واألداء والمعلومات األساسية 

Si4 محرك بنزين 
سعة 2.0 لتر )أوتوماتيكي( 

٢/5+5المقاعد 

مواصفات المحرك
١999السعة )سم مكعب(

4عدد االسطوانات
i4لون المقعد

4عدد الصمامات لكل اسطوانة
87.5القطر )ملم(

8٣.١الشوط )ملم( 
+ ١0 / 0.5 -نسبة االنضغاط ):١(

١7٦.5 )٢40( / 5800 القوة القصوى كيلوواط )حصان( 
٣40 / ١750أقصى عزم دوران نيوتن- متر

المكابح
مكابح فردية مانعة لالنزالق نوع المكابح األمامية

٣٢5قطر المكابح األمامية )ملم(
مكابح فردية مانعة لالنزالقنوع المكابح الخلفية

٣00قطر المكابح الخلفية )ملم(

 مكبح الركن الكهربائي مدمجمكبح الركن
في مقبض المكابح

األوزان )كلغ(
١744 / ١84١الوزن من

٢505 / ٢575أقصى وزن للمركبة مع الحمولة
١٣40 / ١٣١0أقصى وزن على كل محور )األمامي(
١٢70 / ١٣٦0أقصى وزن على كل محور )الخلفي(

القطر )كلغ( 
750 / 750مقطورة دون مكابح

٢000 / ٢000أقصى وزن يمكن قطره
١00 / ١50أقصى نقطة اقتران / المقطورة األمامية

4575 / 4505أقصى وزن للمركبة والمقطورة سويًا/ الوزن اإلجمالي للقاطرة

حمولة السقف )كلغ(
75أقصى حمولة للسقف )بما في ذلك سكتي السقف(

األداء
١99 / ١99السرعة القصوى )كلم/س(*

8.٢ / 8.٢التسارع )ثانية( من 0 إلى ١00 كلم/س*
70سعة خزان الوقود – باإلمكان استخدامه

* التزم دائمًا بحدود السرعة المحلية.
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اإلكسسوارات

يرجى زيارة landrover-me.com للحصول على مزيد من المعلومات حول مجموعة اإلكسسوارات الكاملة.   5٦



الجانبية*  القنوات 
VPLCP0209

مصنوعة من الحديد المقاوم للصدأ مع تشطيبات متمّيزة لّماعة. ويساهم مظهرهما البارز في 
تعزيز التصميم الخارجي للمركبة. 

 عجالت خالئطية بخمسة قضبان منقسمة قياس 19 بوصة "تصميم 523"
VPLCW0104

تتباين تشطيبات السيراميك مع القضبان السوداء الالمعة والخطوط الحمراء المنقوشة بالليزر .

 واٍق سفلي أمامي من الحديد المقاوم للصدأ
VPLCP0212

يوفر الواقي السفلي األمامي مع تشطيبات لماعة حماية إضافية لمقدمة المركبة عند القيادة 
على الطرق الوعرة .

 عجالت خالئطية بخمسة قضبان منقسمة قياس 20 بوصة "تصميم 524"
VPLCW0105

مع تشطيب ملمع بالساتان .

 * قد يؤثر اعتماد القنوات الجانبية أو العتبات الجانبية الثابتة على قدرات المركبة على الطرق الوعرة.
** ال يتوافر مع نظم القطر للمركبات المزودة بمقاعد 5+٢ وعجلة احتياطية مؤقتة بحجم صغير.

الجانبية*  العتبات 
VPLCP0210

 تساعد العتبات الجانبية على دخول المركبة والخروج منها وتعّزز الوصول إلى السقف.
وتشمل المزايا التصميمية تشطيبات براقة وعتبات من المطاط. 

 واٍق سفلي خلفي من الحديد المقاوم للصدأ* *
VPLCP0213

يوفر الواقي السفلي الخلفي مع تشطيبات لماعة حماية إضافية لمؤخرة المركبة عند القيادة 
على الطرق الوعرة .
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اإلكسسوارات

)VPLCS0268( وبطانة حاملة لحيز األمتعة )VPLCS0279( يمكن اعتمادها مع سجادة مطاطية لحيز التخزين *
يرجى مالحظة التالي: تصميم اإلكسسوارت عرضة للتغيير وقد يختلف عن الصورة المعروضة.

 سكات حيز األمتعة
VPLGS0171

 سكات حيز األمتعة تتيح تثبيت العديد من إكسسوارات الحمولة المالئمة.
حزمة تثبيت الحمولة تتكون من مجموعة من المرفقات التي يتم تثبيتها في سكات حيز األمتعة عبر 

نظام تثبيت سريع التركيب/سريع الفك، للمساعدة في توفير حل مرن لتثبيت األغراض. تتضمن 
الرزمة حزامًا قابل للسحب مع بكرة تعمل بالسحب الذاتي، وقضيب تلسكوبي وحقيبة تخزين.

حزمة تثبيت الحمولة 
VPLVS0125

 مقسم الحمولة – بارتفاع نصفي*
VPLCS0300

مقسم الحمولة هذا مصمم لمنع األمتعة من دخول حجرة الركاب. تم تعزيز تصميم مقسم 
الحمولة مع الصف الثاني من المقاعد من خالل وظيفة االنحناء.

 بطانة حاملة لحيز األمتعة 
VPLCS0274 

VPLCS0268 مع مقسم الحمولة )غير معروضة( 

توفر هذه البطانة حماية فائقة ألرضية حيز األمتعة وجوانب صندوق األمتعة من المعدات 
والمبتلة. المتسخة 

 بطانة مرنة لحيز األمتعة
VPLCS0272

نسيج ثقيل يحمي حّيز األمتعة ويغطي األرضية والجوانب وظهر مقاعد الصف الثاني.

 سجادة مطاطية لحيز التخزين
VPLCS0279

سجادة مطاطية لحيز التخزين تساعد على حماية سجاد حيز األمتعة من األوساخ. كما تتوافر سجادة 
.VPLCS0273 :مطاطية ممتدة تغطي الجزء الخلفي من المقاعد الخلفية عند طيها. رقم القطعة

 مقسم الحمولة – بارتفاع كامل*
VPLCS0299

 مقسم الحمولة هذا مصمم لمنع األمتعة من دخول حجرة الركاب. ويتضمن فتحة مزالجات مدمجة
 تفيد بحمل األغراض الطويلة مع خيار مناسب للمقاعد الخلفية في حال اعتمادها. تم تعزيز تصميم

مقسم الحمولة مع الصف الثاني من المقاعد من خالل وظيفة االنحناء.

 مقسم الحمولة – مقسم حيز التخزين*
VPLCS0301
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 شبكة تثبيت الفتحة  
VPLCS0267

تساعد شبكة التثبيت في منع األغراض الصغيرة من السقوط عند فتح الباب الخلفي وتزيد 
تثبيت األمتعة.

 تشطيب لصفائح عتبة باب حيز التخزين  
 VPLCS0289LAA – قمري

VPLCS0289PVJ – أبنوسي )غير معروض( 

 صفائح مصنوعة من الحديد المقاوم للصدأ مع تشطيب لماع، وتحمي هذه الصفائح جوانب 
حيز التخزين عند التحميل أو التفريغ.

 غطاء حماية للمصد الخلفي  
VPLVS0179

يوفر الحماية لطالء المصد الخلفي أثناء التحميل والتفريغ

 شبكة تثبيت الحمولة  
VPLCS0269

تستخدم شبكة تثبيت الحمولة نقاط تثبيت لمنع األغراض غير المثبتة في صندوق األمتعة من 
التحرك أثناء القيادة. تشمل شبكة لألرضية وحزامي تثبيت.
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اإلكسسوارات

 سجاد أرضية مطاطي  
 VPLCS0281 – الصف الثاني

VPLCS0280 – الصف الثالث )غير معروض(

سجادة مطاطية لحيز األقدام توفر الحماية من األوساخ. 

 صندوق بارد/دافئ لمسند الذراع
VPLVS0176

هذا الصندوق المفيد للطعام والشراب مثالي لالستخدام في الرحالت الطويلة، ويمكن 
استخدامه كمسند مركزي للذراع على المقعد الخلفي. ويتميز بتطعيمات جلدية فاخرة.

 صفائح عتبات مضاءة
 VPLCS0286LAA – قمري

VPLCS0286PVJ – أبنوسي )غير معروض(

صفائح عتبات مضاءة بكلمة Discovery يمكن اعتمادها لدى الوكيل. تتوافر كزوج على جانبي 
السائق والراكب األمامي للترحيب بك في المركبة.

 صفائح لعتبات األبواب من األلومنيوم الملمع
 قمري

أبنوسي )غير معروض(

زوج أمامي من صفائح عتبات األبواب من األلومنيوم الملمع إلضفاء األناقة على مركبتك 
ولحماية العتبات من االحتكاك واألوساخ. يرجى مراجعة وكيل الند روڤر المحلي لمعرفة رقم 

القطعة.

 دواسات رياضية من الحديد المقاوم للصدأ
 VPLHS0044 – للمركبات ذات علبة تروس أوتوماتيكية

VPLHS0045 – للمركبات ذات علبة تروس يدوية )غير معروضة(

مسند قدم رياضي من الحديد المقاوم للصدأ

 دواسات رياضية من الحديد المقاوم للصدأ
  VPLVS0178

 يعزز الدواسات الرياضية، مسند القدم الرياضي المصنوع من الحديد المقاوم للصدأ 
ويتميز بتشطيبات من الساتان.

 سجاد أرضية فاخر  
 VPLCS0282LAA – قمري

VPLCS0282PVJ – أبنوسي )غير معروض(

سجاد بوبر سميك بوزن ٢050 غرام مع خلفية 
مقاومة للماء

سجاد أرضية  

يمنح سجاد األرضية لمسة نهائية جميلة 
للمقصورة، ويتميز بخلفية مقاومة للماء. 

يرجى مراجعة وكيل الند روڤر المحلي لمعرفة 
رقم القطعة.
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 حامل مظلة في المقصورة
 VPLCS0294

مصمم لتخزين مجموعة كبيرة من أنواع المظالت صغيرة الحجم. ويتم تثبيته بشكل خفي 
تحت مقعد الراكب األمامي.

 واقيات خلفية من الشمس
 VPLCS0298 – الصف الثاني
 VPLCS0297 – الصف الثالث

VPLCS0296 – الباب الخلفي )غير معروضة(

هذه الواقيات من الشمس سهلة التثبيت والنزع وتوفر مزيد من الراحة وتساعد في حماية الركاب 
من حرارة الشمس وضوئها المتوهج. وتتوافر نسخ للصف الثاني والصف الثالث والباب الخلفي.

 حامل ألبسة
 VPLCS0276

حامل ألبسة، يرتبط بدعامات مساند الرأس.

 بداالت نقل السرعة
 VPLVS0187MMU – ألومنيوم 

VPLVS0187CAY – ألومنيوم بلون أحمر

قم بتعزيز مظهر وملمس المقود بهذه البداالت المصنوعة من األلومنيوم. وتتميز بداالت نقل 
السرعة هذه بأنها مصقولة مع طبقة معدنية وملمعة يدويًا لتوفير مقاومة استثنائية للتآكل مع 

تشطيب فاخر.

iPad® حامل 
  *VPLVS0165 – iPad® حامل 
VPLVS0164 – iPad® 1 حامل

يوفر مكان تثبيت آمن لجهاز ®iPad . يواجه المقعد الخلفي ويتصل بدعامات مساند الرأس.

.iPad® Mini أو iPad® Air وال يتوافق مع .iPad® يتناسب مع الجيل الثاني والثالث والرابع من *
®iPad عالمة تجارية لشركة "أبل" Apple Inc. مسجلة في الواليات المتحدة األمريكية وبلدان أخرى.

يرجى مالحظة التالي: تصميم اإلكسسوارت عرضة للتغيير وقد يختلف عن الصورة المعروضة.

 تخزين على ظهر المقاعد
 VPLVS0182 – فاخر 

VPLVS0181 – قياسي )غير معروض(

مكان تستيف عملي مصنوع من جلد وندسور بنفس جودة الجلود المستخدمة في المقصورة، 
ونظام تخزين مريح على ظهر المقاعد األمامية يوفر حجرات متعددة لتخزين األغراض الصغيرة. 

ويتميز ببطانة داخلية ناعمة الملمس وأقفال مغناطيسية،
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اإلكسسوارات

 حامل دّراجات هوائية مثّبت على السقف*
VPLFR0091

حامل الدّراجات القابل للقفل يحمل دراجة واحدة ويمكن تثبيت ثالثة حوامل على المركبة في 
ذات الوقت. 

 سكات للسقف
 VPLCR0137 – تشطيب فضي )سقف بانورامي(

 VPLCR0133 – تشطيب فضي )سقف ثابت(†
 VPLCR0136 – تشطيب أسود )سقف بانورامي(

VPLCR0132 – تشطيب أسود )سقف ثابت( †

تسّهل سكتا السقف تثبيت القضيبين العرضيين. ويتميز 
التصميم بمجموعة جاهزة من نقاط التثبيت لضمان تثبيت 

القضيبين العرضيين بالوضعية المثلى لتوزيع الوزن 
والديناميكية. الحمولة القصوى المسموح بها 75 كلغ.**

 حامل أمتعة*
LR006848

نظام تركيب مرن يسهل التحميل على السقف. تبلغ حمولته القصوى 75 كلغ.** 

 * يجب اعتماد سكتي السقف والقضيبين العرضيين لكافة إكسسوارات الند روڤر المثبتة على السقف. 
 قد تحد األغراض الموضوعة فوق هوائي األقمار االصطناعية الموجود على السقف من جودة اإلشارة التي تتلقاها المركبة. لذلك يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على نظامي المالحة وراديو األقمار الصناعية في حال كانا معتمدين في المركبة.

 ** الوزن اإلجمالي يعادل سعة تحميل اإلكسسوارات المثبتة على السقف.
.VPLCR0134 – وأسود ،VPLCR0135 – يجب اعتماد تشطيبات ثقوب في سكتي السقف للتثبيت مع سكتي السقف، مع ألوان تناسب ألوان سكتي السقف. رقم القطعة: فضي

 حامل معدات الرياضة المائية*
VPLGR0107

يحمل لوح ركمجة واحد أو لوح ركمجة شراعية مع صارية أو زورق "كانو" أو "كاياك". يتضمن 
حامل متعدد األغراض قابل للقفل لحمل الصاري أو المجاديف. يمكن إمالته لتسهيل التحميل 

والتفريغ. تبلغ حمولته القصوى 45 كلغ.**

 حامل مزالجات / ألواح تزلج*
LR006849

يحمل أربعة أزواج من المزالجات أو لوحي تزلج. يمكن قفله للحماية. تبلغ حمولته القصوى ٣٦ كلغ.**

 صندوق السقف*
 VPLWR0100 – صندوق رياضي كبير مثبت على السقف *

 VPLVR0061 – صندوق رياضي مثبت على السقف * )غير معروض(
VPLVR0062 – صندوق أمتعة مثبت على السقف * )غير معروض(

يتوافر بعدة أحجام. يمكن اعتماده على أي جهة من جهتي المركبة لفتحه على جهة الرصيف في 
أي دولة. يمكن قفله للحماية. تتراوح سعته من ٣٢0 لترًا للصندوق الرياضي إلى 4١0 لترًا لصندوق 

األمتعة، أو 4٣0 لترًا للصندوق الرياضي الكبير. تبلغ حمولته القصوى 75 كلغ.**

 القضيبان العرضيان
VPLCR0131

يستخدم التصميم على شكل حرف 
T الطول الكامل للقضيبين إلتاحة 

مساحة لتثبيت إكسسوارات متعددة. 
التصميم الديناميكي يقلل من السحب 

والضوضاء. القضيبان العرضيان ال 
يتضمنان سكتي السقف.
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 واقيات للمصابيح األمامية
  VPLCP0211

واقيات المصابيح األمامية مستوحاة من الطرق الوعرة تتميز بسهولة التثبيت وتوفر الحماية 
للمصابيح من الصخور الصغيرة والشوائب. ال تتوافر مع مصابيح الزينون األمامية.

 رفرفان أماميان
  VPLCP0203

يساعد المصدان األماميان على الحد من تلوث المركبة برذاذ المياه والوحل وحماية طالء المركبة. 

 †† يبلغ أقصى وزن للقطر ٢500 كلغ و٢٢00 كلغ للمركبات المزودة بمقاعد 5+٢ )وتعتمد السعة على المحرك ونظام الدفع والمقاعد(

Δ يتوافر مع المركبات المزودة بمقاعد 5+٢ وعجلة احتياطية مؤقتة بحجم صغير

 قضيب قطر ثابت االرتفاع††
 VPLCT0140

يقوم قضيب قطر ثابت االرتفاع بقطر 
مقطورة يصل وزنها إلى ٢500 كلغ.

 قضيب قطر ثابت االرتفاع††
 VPLCT0142

يتوافر مع المركبات المزودة بمقاعد ٢+5 
وعجلة احتياطية مؤقتة بحجم صغير.

 قضيب قطر قابل للنزع††
 VPLCT0147

 مناسب وسهل االستخدام ويضمن قضيب
القطر القابل للنزع نقاء المظهر بعد استخدامه.

 قضيب قطر قابل للنزع††
 VPLCT0148

يتوافر مع المركبات المزودة بمقاعد 5+٢ 
وعجلة احتياطية مؤقتة بحجم صغير.

 رفرفان خلفيان
 VPLCP0204 
ΔVPLCP0205

يساعد المصدان الخلفيان على الحد من تلوث المركبة برذاذ المياه والوحل وحماية طالء المركبة.
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مالحظة هامة: تسعى جاكوار الند روڤر المحدودة دائمًا إلى إيجاد طرق لتحسين مواصفات وتصميمات وإنتاج مركباتها، وهناك تعديالت تحدث 
باستمرار. وفي حين يتم بذل كل جهد لتقديم معلومات محدثة، فال ينبغي أن ينظر إلى هذا الكتّيب باعتباره دلياًل شاماًل للمواصفات الحالية، كما 

أنه ال يمثل عرضًا لبيع أي مركبة بعينها. كما أن الموزعين والوكالء ليسوا عمالء لجاكوار الند روڤر بموجب أي تعهد أو تمثيل ضمني أو معلن.

تخضع جميع اإلكسسوارات المعتمدة من الند روڤر، والتي يقوم بتركيبها وكيل الند روڤر في غضون شهر واحد أو مسافة ١٦00 كم / ١000 ميل 
)أيهما يحل أواًل( من تسليم المركبة الجديدة المسجلة، لشروط الكفالة وفترة التغطية عينها التي تخضع لها المركبة. أما بالنسبة إلى اإلكسسوارات 
 التي يتم شراؤها خارج هذين اإلطارين، فتتمتع بكفالة تمتد إلى اثني عشر شهرًا دون تحديد المسافة. ويتم اختبار كافة اإلكسسوارات المعتمدة
من قبل الند روڤر بصرامة، وفقًا لذات المعايير الصارمة التي نطبقها على مركباتنا. وتمثل اختبارات األداء في الظروف المناخية شديدة البرودة 

والحرارة ومقاومة الصدأ واالصطدامات واعتماد وسائد الهواء بعض االختبارات الشاملة التي تخضع لها اإلكسسوارات لضمان متانتها وباألخص 
للتأكد من مراعاتها للقوانين المعمول بها. 

ال تتوافر بعض اإلكسسوارات المعروضة على جميع الطرازات. يرجى الرجوع إلى أقرب وكيل لالند روڤر للحصول على مزيد من المعلومات.

تم تصميم جميع إكسسواراتنا لتكون جزءًا متكاماًل من مركبات الند روڤر. وفي حين أن العديد من المقومات، مثل الحامالت على السقف، 
سهلة التركيب، فإن بعض المنتجات تحتاج إلى أدوات متخصصة ومعدات تشخيصية لضمان تثبيتها بشكل صحيح في هيكل المركبة وأنظمتها 

الكهربائية. وبما أن هذه المنتجات تختلف من سوق آلخر، يرجى مراجعة وكيل الند روڤر المحلي الطالعك على المواصفات الحالية واإلجابة 
على كافة استفساراتك.

األلوان المعروضة في هذا الكتيب، تخضع لقيود عملية الطبع، لذلك قد تختلف قلياًل عن لون المركبة الفعلي، وتحتفظ الشركة لنفسها بحق 
تغيير أي لون أو إلغائه دون إشعار مسبق، وحيث أنه قد ال يكون ممكنًا الحصول على بعض هذه األلوان في دولتك، يرجى مراجعة وكيل الند 

روڤر المحلي للتأكد من توفر األلوان والمواصفات الحالية. الموزعون والوكالء ليسوا عمالء لجاكوار الند روڤر، وبالتالي فليس لديهم أي سلطة 
على اإلطالق إللزام جاكوار الند روڤر بأي تمثيل أو تعهد ضمني أو معلن.

توصي الند روڤر باستخدام زيت Castrol EDGE Professional حصريًا.

الصورة المعروضة إلى اليسار تظهر فيها عجالت خالئطية بخمسة قضبان منقسمة قياس ١9 بوصة ''تصميم 5٢٣''، يرجى الرجوع إلى أقرب 
وكيل لالند روڤر للحصول على معلومات حول التوافر.

 شركة جاكوار الند روڤر المحدودة المكتب المسجل:
 الطابق 7، الجناح E، الفرع الرئيسي، واحة السيليكون،

ص.ب: 32588 ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة
مسجل في انجلترا وويلز: برقم 1672070

landrover-me.com
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