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كولومبيا البريطانية 

صفحة ٢

تقنيات مالئمة للسائق
تتوافر تقنيات اختيارية جديدة للمساعدة في جعل قيادة الند روڤر LR4 أكثر متعة. يقوم نظام تثبيت السرعة التكيفي مع نظام التنبيه 
المسبق باستخدام أجهزة رادار لمسح الطريق أمام المركبة عشر مرات في الثانية ومن ثم يقوم تلقائيًا بضبط سرعة المركبة مع سرعة 

تلك الموجودة أمامك، مما يتيح لك السفر لمسافات طويلة بمنتهى الراحة.

تحسينات تصميم المقصورة 
يمكنك اآلن اختيار مقاعد مكسوة بجلود وندسور بلونين: أبنوسي / سحابي، كما يتوافر خيار مقود مكسو بالجلد مع تطعيمات بخشب 

أسود مطلي بورنيش اللك أو بخشب الجوز ذي األلياف المستقيمة.

مزايا جديدة للتصاميم الخارجية
يتوافر خيار من ثالثة ألوان خارجية جديدة: أروبا وصخري كايكورا وأحمر مونتالسينو. كما يمكن أيضًا اختيار عجالت خالئطية مسبوكة جديدة 

قياس ٢0 بوصة مع تشطيبات مصقولة بلون فضي فاتح إلبراز المظهر األنيق للمركبة.
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تطور تصميم الند روڤر LR4 بشكل مستمر خالل السنوات، ولهذا السبب فهى تبدو دائمًا متألقة، سواء أثناء القيادة في 
المدينة أو عند االنطالق خارج حدود المدينة لقضاء عطلة نهاية االسبوع.
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زاد بروز تصميم الند روڤر LR4 بفضل المصابيح األمامية التي تحاكي الجواهر. يضفي هذا التصميم المبهر الجديد 
على المركبة مظهرًا أكثر عصرية، في حين تم تصميم الباب الخلفي المنقسم لتحقيق أقصى قدر من المرونة وسهولة 

الوصول لتسهيل تحميل األغراض المستعصية.
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اهرب من الروتين واستكشف آفاقًا جديدة. مع محرك V6 فائق الشحن بسعة 3.0 لترات، تستطيع الند روڤر LR4 مواجهة 
أصعب المتطلبات والمعايير، مع تحسينات في استهالك الوقود والطاقة واألداء.
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االبتعاد عن المدينة واالتجاه إلى األماكن المفتوحة ينبغي أن يكون ممتعًا. لهذا السبب تتميز الند روڤر LR4 بتكنولوجيا 
متقدمة لمساعدة السائق على الشعور بأنه أكثر ارتباطًا بالطريق، لتحقيق تجربة قيادة تتميز بالتواصل واالستجابة. اآلن، 

يمكن أن يكون الوصول إلى وجهتك ممتعًا كالوجود فيها.
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وضعية الجلوس الكاشفة تمنح الجميع رؤية رائعة، مع حيز كبير للرأس والساقين والكتفين يعد من األفضل في فئته. 
ومقاعد كاملة الحجم تتسع إلى سبعة أشخاص. هذه فقط بعض مزايا التصميم الجريء والمظهر الجانبي المستقيم 

.LR4 لمركبة الند روڤر

وبفضل مجموعة متنوعة من تقنيات المعلومات والترفيه لالختيار من بينها، سيتمتع الجميع بالترفيه واالسترخاء والراحة.
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تتفوق الند روڤر LR4 حين يتعلق األمر بالمزايا العملية والرحابة، فهي ال تقدم أية تنازالت فيما يختص بالراحة واالهتمام 
بالتفاصيل. تتميز المقصورة األنيقة بالتطور واإلتقان، وتتوافر المقاعد مع مجموعة من الخيارات بما في ذلك جلود 

وندسور التي تشمل مساند معززة قابلة للتعديل كهربائيًا تمنح السائق مزيدًا من الدعم. الدرزات المزدوجة على الجزء 
العلوي من لوحة التحكم هي خير دليل على الجودة العالية في جميع أجزاء المركبة.
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تحتل القدرات مكانة متميزة في صميم الند روڤر، ونظام االستجابة للتضاريس® هو الدليل على ذلك. تعمل هذه 
التكنولوجيا المسجلة باسم الند روڤر كخبير على الطرق الوعرة وتمكن السائق من التعامل مع جميع األسطح تقريبًا 

بكل ثقة.
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بضغطة زر واحدة، يقوم نظام االستجابة للتضاريس® بضبط إعدادات محرك الند روڤر LR4 وناقل الحركة، ودواسة الوقود 
والسحب لتحقيق أفضل قيادة ممكنة.

لذا فسواء انطلقت على الرصيف أو العشب، الحصى، الثلوج، األوحال واألخاديد، الرمال أو الصخور، فإن المركبة تتعامل 
معها بكل سهولة وببراعة فائقة.
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مع خلوص استثنائي عن األرض ومسافة قصيرة بين العجالت والمصدين األمامي والخلفي، تتمتع الند روڤر LR4 بأبعاد 
ذكية. مع عزم دوران مثير وقوة قيادة مذهلة، تساعد هذه المزايا على ضمان قدرة المركبة على المناورة بشكل كبير على 

التضاريس األكثر وعورة.
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بينما تعتلي المركبة التالل شديدة االنحدار، تأتي لحظة قد يسود فيها شعور بالتسارع المفاجئ، ولهذا السبب تم إدراج 
نظام التحكم بالتسارع على المنحدرات في تكنولوجيا التحكم بنزول الهضاب المتوافرة قياسيًا. تساعد هذه الميزة على 

تقليل الشعور بالسرعة الزائدة وتخفيف التأثير الكلي لجعل نزول الهضاب أكثر أمانًا.
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 ال ينبغي أن تؤثر المسطحات المائية على تجربة القيادة, ومن المرجح أنها لن تؤثر على قيادة الند روڤر LR4. عبر استخدام
أجهزة االستشعار المثبتة في مرايا األبواب عندما تقوم المركبة بالتخويض، يقوم نظام استشعار عمق التخويض™ 
االختياري بتنبيه السائق إذا ما كان الماء عميقًا جدًا. وتتوافر معلومات مصورة في الوقت الحقيقي، بما في ذلك الحد 

األقصى لقدرة التخويض، وتعتبر هذه التقنية مفيدة بشكل خاص في الظالم أو في الليل.
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على مدى أكثر من 65 عامًا، اشتهرت الند روڤر بالعديد من االبتكارات، ومنها وضعية القيادة المهيمنة األسطورية حيث 
يحصل السائق على رؤية ال مثيل لها للطريق أمامه وأكبر مجال للرؤية في جميع االتجاهات. يتيح ذلك للسائق رصد 

المخاطر في وقت مبكر، وكذلك يصبح ركن المركبة أسهل مع توافر جميع مفاتيح التحكم في متناول اليد، مما يساعد 
على الحد من التوتر واإلجهاد.
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مع خمس كاميرات رقمية مثبتة حول المركبة، يقدم نظام الكاميرا المحيطي االختياري رؤية شاملة بزاوية 360 درجة تقريبًا. 
يساعد ذلك إلى حد كبير في المناورة على السرعات المنخفضة في حاالت مثل ركن المركبة. ومن خالل تحديد عدد الصور 

التي تعرضها الكاميرات على الشاشة العاملة باللمس، يمكن استخدام وظائف أخرى. فوظائف الرؤية من جميع الزوايا، 
ورؤية التقاطعات، ورؤية حافة الرصيف، والرؤية الخلفية، ومساعد القطر ومساعد تثبيت المقطورة جميعها مدمجة في 

هذا النظام المتقدم.
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الند روڤر LR4 تذهب أبعد من مثيالتها. وتنبع قدراتها من أنها مركبة الند روڤر األشهر في المدن وفي الريف وفي 
جميع أنحاء العالم. فتصميمها العصري هادف، كما تتميز قيادتها بالتواصل والثقة. وفضاًل عن المزايا العملية الرائدة في 

فئتها فهي تتميز بمقاعد كاملة الحجم تتسع لسبعة أشخاص وهكذا تكتمل الصورة.
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محرك LR-V6 فائق الشحن

محرك LR-V6 فائق الشحن

دفع رباعيخط القيادة
٢50 / 340 القوة )كيلوواط /حصان( 
450عزم دوران )نيوتن-متر( 
3500 - 5000أقصى عزم دوران )د/د(

٢995السعة )سنتيمتر مكعب( 
6عدد االسطوانات 

طولي V6ترتيب االسطوانات 

استهالك الوقود

15.7 )18.0(لتر / 100 كلم )ميل لكل جالون( المدينة
9.9 )٢8.5(لتر / 100 كلم )ميل لكل جالون( الطرق السريعة

1٢.0 )٢3.5(لتر / 100 كلم )ميل لكل جالون( معّدل
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 يتوافر محرك V6 فائق الشحن الجديد بسعة 3.0 لترات مع ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات 
يوفر قوة مذهلة تبلغ ٢50 كيلوواط )340 حصانًا( مع عزم دوران يبلغ 450 نيوتن-متر

خط القيادة وأداء المحرك واستهالك الوقود

 األرقام المقدمة هي نتيجة الختبارات الشركة المصنعة وفقًا لقوانين االتحاد األوروبي. وقد يختلف استخدام الوقود الفعلي عن النتائج المحرزة في هذه االختبارات، 
وهذه األرقام تخدم أغراض المقارنة فقط.

33يرجى زيارة landrover-me.com للحصول على مزيد من المعلومات.



الخطوة 1 اختيار الطراز
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LR4 SELR4 HSE

44محرك V6 فائق الشحن بسعة 3.0 لترات
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الخطوة 1 اختيار الطراز – الخيارات
 يتوافر كل طراز مع عدة خيارات من مجموعة من المزايا الفريدة. ويساعدك هذا الدليل على تحديد طراز الند روڤر LR4 المثالي بالنسبة لك. 

في الصفحات التالية سترى المزايا القياسية لكل طراز.

LR4 SE الند روڤر

–  مدخل هواء بلون برونيل مع هاالت بلون أسود لماع
–  فتحات تهوية جانبية على المصدات بلون برونيل

–  مقابض أبواب بلون أوبيرون
–  قناطر عجالت ومصد خلفي بلون جسم المركبة

–  غطاء لفتحة القطر بلون رمادي تكنو داكن
–  مصابيح هالوجين أمامية مع مصابيح اإلضاءة النهارية

–  مصابيح ضباب أمامية
–  عجالت خالئطية قياس 19 بوصة بسبعة قضبان "تصميم 703"
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LR4 HSE الند روڤر

–  مدخل هواء بلون أطلسي لماع مع هاالت بلون أسود لماع
– فتحات تهوية جانبية على المصدات بلون أطلسي لماع 

– مقابض أبواب بلون جسم المركبة
– قناطر عجالت ومصد خلفي بلون جسم المركبة

– غطاء لفتحة القطر بلون أبيض فضي
–  مصابيح زينون أمامية بتقنية LED الرائدة مع مصابيح اإلضاءة النهارية ووظيفة الغسل المعزز كهربيًا

– مصابيح ضباب أمامية
– عجالت خالئطية قياس 19 بوصة بسبعة قضبان منقسمة "تصميم 704"
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الخطوة 1 اختيار الطراز – المزايا القياسية واالختيارية

ناقل الحركة والتعليق وديناميكيات القيادة
SEHSEرقم الخيار

44ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات

44علبة تروس نقالة مزدوجة السرعة

44تعليق هوائي إلكتروني )مع ارتفاعات مختلفة(

44نظام االستجابة للتضاريس®

44نظام توجيه معزز كهربيًا

44ترس تفاضلي نشط قابل للقفل

44ترس تفاضلي محوري أمامي وخلفي

44مكبح ركن كهربي

44نظام منع غلق المكابح

44نظام التحكم اإللكتروني بالسحب

44نظام نشط للحّد من انحناء المركبة

44نظام التحكم الديناميكي بالتوازن

44نظام التحكم بنزول الهضاب

44نظام مساند االنطالق على الهضاب

44نظام التحكم بانحناء المركبة

44نظام مساعد الكبح الطارئ

44نظام التحكم بالتسارع على المنحدرات

44كمبيوتر للرحالت مع مركز للرسائل

027CC88ترس تفاضلي خلفي نشط قابل للقفل)1(

المزايا والتشطيبات الخارجية
SEHSEرقم الخيار

السقف والتصاميم الخارجية 
–4أغطية لفتحات التهوية بلون برونيل مع هاالت بلون أسود لماع

–4فتحات تهوية جانبية بلون برونيل

4–أغطية لفتحات التهوية بلون أطلسي لماع مع هاالت بلون أسود لماع

4–فتحات تهوية جانبية بلون أطلسي لماع

44مصد أمامي بلون المركبة

44أغطية للجزء العلوي من المرايا بلون المركبة

–4غطاء لفتحة القطر بلون رمادي تكنو داكن

4–غطاء لفتحة القطر بلون أبيض فضي

 تحسينات التصميم الخارجي – تتكون من قناطر للعجالت بلون جسم المركبة ومصد خلفي 
–4بلون جسم المركبة – ولوحة حلية خلفية بلون جسم المركبة ومقابض أبواب بلون أوبيرون

 تحسينات فاخرة للتصميم الخارجي – تتكون من قناطر للعجالت بلون جسم المركبة ومصد خلفي 
4–بلون جسم المركبة – ولوحة حلية خلفية بلون جسم المركبة ومقابض أبواب بلون جسم المركبة

44ماسح زجاج للنافذة الخلفية

060AY88سكتا سقف ممتدتان – مع تشطيبات باللون األسود

060AD88سكتا سقف قصيرتان – مع تشطيبات باللون األسود

يرجى زيارة landrover-me.com للحصول على مزيد من المعلومات. 38



المزايا والتشطيبات الخارجية )تابع(
SEHSEرقم الخيار

الزجاج والمرايا الخارجية
44نافذة خلفية مدفأة

44فتحة سقف معززة كهربيًا من نوع ألباين مع ستائر )وقسم أمامي زجاجي منحني ومنزلق(

031BC84مرآتان خارجيتان مع طي معزز كهربائيًا

040AK88زجاج أمامي مدفأ )2(

047AB88زجاج الخصوصية

المصابيح األمامية واإلضاءة
–4مصابيح هالوجين أمامية

064CW84مصابيح زينون أمامية تكيفية بتقنية LED الرائدة )بوظيفة الغسل المعزز كهربيًا(

44مصابيح اإلضاءة النهارية

030NT88مصابيح أمامية أوتوماتيكية مع مساعد الضوء العالي 

064DI88مصابيح زينون أمامية تكيفية بتقنية LED الرائدة )بوظيفة الغسل المعزز كهربيًا(

ألوان الطالء
44طالء غير معدني

024AZ88طالء معدني

024BR88طالء معدني فاخر

القطر
44نظام التحكم بثبات المقطورة

اإلطارات وخيارات العجالت
–4عجالت خالئطية قياس 19 بوصة بسبعة قضبان "تصميم 703"

029TH84عجالت خالئطية قياس 19 بوصة بسبعة قضبان منقسمة "تصميم 704"

029SN88عجالت خالئطية قياس 19 بوصة بسبعة قضبان منقسمة "تصميم 702" مع تشطيب بلون أسود لماع )3(

029TJ88عجالت خالئطية قياس 20 بوصة بخمسة قضبان منقسمة "تصميم 511"

029QM88عجالت خالئطية قياس 20 بوصة بخمسة قضبان منقسمة وحواف منمقة برؤوس ماسية وتشطيبات بلون أسود لماع "تصميم 510" 

029SP88عجالت خالئطية قياس 20 بوصة بخمسة قضبان منقسمة وتشطيبات بلون أسود لماع "تصميم 510" )4(

029MZ88عجالت خالئطية قياس 20 بوصة بخمسة قضبان منقسمة وتشطيبات مصقولة بلون فضي "تصميم 516" 

–4عجلة احتياطية مؤقتة قوية

029IR84عجلة احتياطية بحجم كامل

055AC88صواميل قفل العجالت

062AA88نظام مراقبة ضغط اإلطارات 
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4 قياسي   8 خياري   – غير متاح 
 )1( الخيار متوافر فقط مع علبة تروس نقالة مزدوجة السرعة

 )٢( الخيار متوافر فقط مع رزمة األجواء الباردة
 )3( الخيار متوافر فقط مع رزمة التصاميم السوداء 19 بوصة
39)4( الخيار متوافر فقط مع رزمة التصاميم السوداء ٢0 بوصة



المقاعد ومزايا وتشطيبات المقصورة

SEHSEرقم الخيار

المقاعد
44جلد محبب

033HJ–8جلد وندسور

44سبعة مقاعد

44إمكانية طي صفي المقاعد الخلفيين بنسبة 35:30:35

–4تعديل يدوي للمقعد األمامي

–032DF8مقاعد معززة كهربيًا بدون وظيفة الذاكرة

4–مقاعد معززة كهربيًا بوظيفة الذاكرة

033EQ88مقاعد أمامية مدفأة مع مقاعد خلفية مدفأة )1(

المقود
44مقود مكسو بالجلد مع مفاتيح تحكم متعددة األغراض

032DV88مقود مدفأ مكسو بالجلد مع مفاتيح تحكم متعددة األغراض

032DR88مقود مكسو بالجلد وخشب أسود مطلي بورنيش اللك )2(

032DR88مقود مكسو بالجلد وخشب الجوز ذو األلياف المستقيمة )3(

44عمود توجيه قابل للضبط يدويًا

049AL–8عمود توجيه قابل للضبط كهربائيًا )يمكن تعديله بإمالته وتسهيل الوصول إليه لضمان إمكان ضبط المقود بحسب الوضع المالئم(

تشطيبات المقصورة
44تشطيبات للمقصورة بلون شهابي

–088HM8تطعيمات للمقصورة مع تشطيب بلون رمادي كوني )تشطيبات لمقحمات األبواب وللجزء العلوي من لوحة التحكم(

∆088CI8خشب الجوز ذو األلياف المستقيمة

088EX88خشب أسود مطلي بورنيش اللك

088GW88خشب عاجي مطلي بورنيش اللك

4 قياسي   8 خياري   Δ خيار بدون تكلفة إضافية   – غير متاح 
 )1( الخيار متوافر فقط مع رزمة األجواء الباردة

 )٢( متوافر فقط مع تشطيبات بقشور خشب أسود مطلي بورنيش اللك
)3( متوافر فقط مع تشطيبات بقشور خشب الجوز ذو األلياف المستقيمة

عالمة ®Bluetooth وشعاراتها مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc وأي استخدام لمثل هذه العالمات من جانب شركة الند روڤر مخول بموجب ترخيص.

الخطوة 1 اختيار الطراز – المزايا القياسية واالختيارية
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المقاعد ومزايا وتشطيبات المقصورة )تابع(

SEHSEرقم الخيار

مزايا المقصورة
44مرآة داخلية للرؤية الخلفية مع وظيفة التظليل األوتوماتيكي

031CE88حاجز للشمس لمقعد السائق والراكب األمامي مع مرآة زينة مضاءة

079BH84سجاد أرضية أمامي وخلفي فاخر

079BO88سجاد أرضية أمامي وخلفي فاخر مع حواف بلون متباين

السالمة واألمان
44جهاز إنذار محيطي

44وسائد هوائية لمقعدي السائق والراكب األمامي

44ستائر جانبية ووسائد للرأس على المقعد الثاني

44تحذير سمعي ألحزمة األمان

076DM88جهاز إنذار محيطي
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مزايا الراحة واألمان

SEHSEرقم الخيار

44تشغيل / إيقاف المركبة بضغطة زر

44نظام تحكم أوتوماتيكي بالمناخ

44نظام تحكم بالمناخ للمقاعد الخلفية

44حامالت أكواب أمامية وخلفية

44صندوق للمتعلقات مبرد في الكونسول الوسطي 

4–إضاءة داخلية أنيقة

44أجهزة استشعار لمسافة الركن من الخلف مع شاشة عرض

09AA88مطفأة سجائر – أمامية وخلفية مع والعة للسيجار 

086GH88نظام مراقبة المنطقة العمياء واستشعار المركبات المقتربة 

086GF88نظام مراقبة المنطقة العمياء واستشعار المركبات المقتربة ونظام مراقبة المركبات في الخلف

086EG84نظام مساعد الركن األمامي مع شاشة عرض أمامية

44مثبت السرعة

065AF88مثبت السرعة التكيفي

Homelink® 025نظامEB88

066AC88الدخول بدون مفتاح

063AH84غطاء لصندوق األمتعة

086FA84كاميرا الرؤية الخلفية

086GC88نظام الكاميرا المحيطي

075EA88نظام استشعار عمق التخويض™

المعلومات واالتصاالت والترفيه

SEHSEرقم الخيار

44التحكم عن بعد في النظام الصوتي

087AA84نظام المالحة عن طريق محرك القرص الصلب

Bluetooth® 44وصلة هاتف بتقنية

129AA88تلفزيون رقمي

44نظام صوت ميريديان™ )380 واط( مع 11 سماعة 

025LN88نظام صوت ميريديان™ )825 واط( مع 17 سماعة

129AD88نظام ترفيه المقاعد الخلفية  مع سماعات وايتفاير® الالسلكية 

الخطوة 1 اختيار الطراز – المزايا القياسية واالختيارية
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الرزم االختيارية

SEHSEرقم الخيار

الرزمة المضيئة – تشتمل على مصابيح إضاءة بالباب ومصابيح لحيز األقدام األمامي، ومصابيح ضباب أمامية، ومصابيح أمامية 
أوتوماتيكية ونظام غسل للمصابيح األمامية ومرآة داخلية للرؤية الخلفية مع تظليل أوتوماتيكي ومساحات للزجاج األمامي 

مستشعرة للمطر
44

رزمة التصاميم السوداء 19 بوصة – تشتمل على غطاء لفتحة القطر باللون األنثراسيت، وشعار على غطاء المركبة باللون األسود، 
وشعار LR4 على الباب الخلفي باللون األسود، ومقابض لألبواب بلون أسود نارفيك وفتحات تهوية على المصدات بلون 

أسود نارفيك وتشطيب شبكي لمدخل الهواء بلون أسود نارفيك وأغطية المرآتين بلون أسود نارفيك وسكتي سقف ممتدتين 
)بتشطيب باللون األسود( وزجاج الخصوصية وعجالت خالئطية قياس 19 بوصة بسبعة قضبان منقسمة.

032ED88

رزمة التصاميم السوداء 20 بوصة – تشتمل على غطاء لفتحة القطر باللون األنثراسيت، وشعار على غطاء المركبة باللون األسود 
، وشعار LR4 على الباب الخلفي باللون األسود، ومقابض لألبواب بلون أسود نارفيك وفتحات تهوية على المصدات بلون 

أسود نارفيك وتشطيب شبكي لمدخل الهواء بلون أسود نارفيك وأغطية المرآتين بلون أسود نارفيك وسكتي سقف ممتدتين 
)بتشطيب باللون األسود( وزجاج الخصوصية وعجالت خالئطية قياس 20 بوصة بسبعة قضبان منقسمة.

032EE88

072AC88رزمة األجواء الباردة – تشتمل على مقود مدفأ مكسو بالجلد ومقاعد أمامية وخلفية مدفأة وزجاج أمامي مدفأ

مجموعة نظام المساعدة على الرؤية – تشتمل على مصابيح زينون أمامية تكيفية مع تقنية LED الرائدة ومصابيح أمامية 
أوتوماتيكية مع مساعد اإلضاءة العالية ومرآتين خارجتيين مدفأتين وقابلتين للطي كهربائيًا بوظيفة الذاكرة ونظام "مراقبة المنطقة 

العمياء" واستشعار المركبات المقتربة واستشعار المركبات عند الرجوع للخلف، وكاميرا الرؤية الخلفية ونظام الكاميرا المحيطي
041CB88

017AE88ُرزمة الراحة – تشتمل على مقاعد الصف الثاني قابلة للطي بنسبة 35:30:35 ومرايا زينة مضاءة وشبكة خلفية لتثبيت األمتعة

رزمة الجلود الشاملة – تشتمل على مساند لألذرع مكسوة بجلد وندسور، ومقابض لألبواب مكسوة بجلد وندسور، وغطاء داخلي 
032CG–8للجزء العلوي من الباب مكسو بجلد وندسور وغطاء للجزء العلوي من لوحة التحكم مكسو بجلد وندسور

الرزمة الفاخرة لطرازات HSE – تشتمل على فتحة سقف معززة كهربائيًا )مع قسم أمامي زجاجي منحني ومنزلق(، وكونسول 
وسطي مع صندوق للمتعلقات وسكتي سقف بطول كامل )بتشطيب باللون األسود( ونظام صوت ميريديان™ )825 واط( مع 17 

سماعة وعمود مقود بتعديل كهربائي )قابل لإلمالة بعيدًا عند الولوج والخروج مع إمكانية تعديل الطول والميل( ومصابيح زينون 
أمامية تكيفية مع تقنية LED الرائدة )بوظيفة الغسل المعزز كهربيًا(

074HV–8

 رزمة التكنولوجيا – تشتمل على نظام مساعد الركن األمامي مع شاشة عرض أمامية ونظام المالحة بالقرص الصلب 
–074KY8وكاميرا الرؤية الخلفية
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الخطوة ٢ اختيار اللون

 أبيض فوجي
)غير معدني(

أبيض يولونغ**
)معدني(

 فضي اندوسي
)معدني( 

 شابليه
)معدني(

 صخري كايكورا
)معدني(

 أروبا
)معدني فاخر(

 رمادي سكوتيا
)معدني(

 أحمر مونتالسينو
)معدني(

 رمادي كوريس
)معدني(

 رمادي كوزواي
)معدني فاخر(

األلوان الخارجية

يرجى زيارة landrover-me.com للحصول على مزيد من المعلومات. 44



األلوان الخارجية
 أحمر فرينزي

)معدني(
 أخضر اينتري

)معدني(
 أزرق لوار

)معدني(
 أسود ماريانا*
)معدني فاخر(

 أسود سانتوريني
)معدني(

 باروسا*†
)معدني فاخر(

 هافانا 
)معدني فاخر(

 أسود بارولو*
)معدني فاخر(

* ال يتوافر مع رزمة التصاميم السوداء   ** يتاح من يناير/كانون الثاني ٢015   † يتاح حتى يناير/كانون الثاني ٢015
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الخطوة ٢ اختيار اللون – رزمة التصاميم السوداء
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ا إضفاء الطابع الشخصي على التصميم الخارجي

تحظى رزمة التصاميم السوداء االختيارية بطابع خاص ومميز. وتتميز الرزمة بسكتي سقف خارجيتين رياضيتين ممتدتين باللون األسود الملمع بالساتان وأغطية 
للمرايا ومقابض لألبواب باللون األسود نارفيك. كما تتميز باعتماد اللون األسود نارفيك على مدخل الهواء مع تطعيمات لماعة، وشفرات سوداء على مصابيح 

الضباب، وبشعار الند روڤر باللون األسود على غطاء المحرك والباب الخلفي، مع عدم إضافة شعار عن الطراز أو المحرك مما يضفي على المركبة طابعًا عصريًا. 
كما يتوافر غطاء لفتحة القطر باللون األنثراسيت، وزجاج الخصوصية وخيار بين عجالت خالئطية قياس 19 بوصة بسبعة قضبان منقسمة باللون األسود أو عجالت 

خالئطية قياس ٢0 بوصة بخمسة قضبان منقسمة باللون األسود لتعزيز اإلطاللة.

عجالت خالئطية قياس 19 بوصة بسبعة قضبان فتحات تهوية على المصدات بلون أسود نارفيكمدخل هواء بلون أسود نارفيك
منقسمة باللون األسود "تصميم 70٢"

عجالت خالئطية قياس ٢0 بوصة بخمسة قضبان 
منقسمة باللون األسود "تصميم 510"

47يرجى زيارة landrover-me.com للحصول على مزيد من المعلومات.



4 قياسي   8 خياري   – غير متاح 

SEHSEرقم الخيار

العجالت
–029SV4عجالت خالئطية قياس 19 بوصة بسبعة قضبان "تصميم 703"

029TH84عجالت خالئطية قياس 19 بوصة بسبعة قضبان منقسمة "تصميم 704"

عجالت خالئطية قياس 19 بوصة بسبعة قضبان
"تصميم 703"

عجالت خالئطية قياس 19 بوصة بسبعة قضبان منقسمة

"تصميم 704"*

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

الخطوة 3 اختيار العجالت
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* يمكن الحصول عليها كإكسسوار
 يرجى مالحظة التالي: عند اختيار مركبة مزودة بتوليفات معينة من العجالت واإلطارات، أو عجالت وإطارات اختيارية يجب االنتباه إلى كيفية استخدام المركبة. فالعجالت ذات القطر الكبير واإلطارات رفيعة الحافة توفر فوائد في ناحيتي التصميم والقيادة. لكنها أكثر عرضة للضرر. 

يرجى مراجعة وكيل الند روڤر للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن اختيارات بعينها.

SEHSEرقم الخيار 

العجالت
عجالت خالئطية قياس 20 بوصة بخمسة قضبان منقسمة وحواف منمقة برؤوس ماسية وتشطيبات 

029QM88باللون األسود اللماع "تصميم 510" 

029TJ88عجالت خالئطية قياس 20 بوصة بخمسة قضبان منقسمة "تصميم 511"* 

عجالت خالئطية قياس 20 بوصة بخمسة قضبان منقسمة وتشطيبات مصقولة بلون فضي فاتح 
029MZ88"تصميم 516" 

عجالت خالئطية قياس 20 بوصة بخمسة قضبان منقسمة

"تصميم 511"* 

عجالت خالئطية قياس 20 بوصة بخمسة قضبان منقسمة
وتشطيبات مصقولة بلون فضي فاتح

"تصميم 51٦"

عجالت خالئطية قياس 20 بوصة بخمسة قضبان منقسمة
وحواف منمقة برؤوس ماسية وتشطيبات باللون األسود اللماع

"تصميم 510" 
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خامات أنيقة وحرفية مثالية
في الند روڤر LR4، مستويات الحرفية والتشطيبات ال تقبل أية تنازالت. تساعد مجموعات األلوان األنيقة واالختيارات المتاحة 
من بين الجلود الفاخرة على خلق المقصورة المثالية بالنسبة لك. أي اختيار تقوم به، سيكون تعبيرًا مثاليًا عن ذوقك الشخصي.

الخطوة 4 اختيار المقصورة – التشطيبات
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* الصورة تعرض رزمة مسند الذراع والمقعد المعزز كهربيًا االختيارية.
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الجلود المحببة* 
HSEو SE تتوافر على طرازي

جلود وندسور 
HSE تتوافر على طراز

51



الخطوة 4 اختيار المقصورة – اختيارات التشطيبات

5٢
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إن اللمسات النهائية تجعل التأثير العام أكثر جاذبية. لهذا تتوافر تشطيبات لالختيار من بينها تشمل خيارات بلون شهابي ورمادي كوني، وتطعيمات بخشب الجوز 
ذي األلياف المستقيمة، وخشب عاجي مطلي بورنيش اللك وخشب أسود مطلي بورنيش اللك. ويتم اعتمادها على جميع األبواب األربعة وتمتد حتى المنطقة 

الوسطى من لوحة التحكم.

خشب أسود مطلي بورنيش اللكخشب عاجي مطلي بورنيش اللكخشب الجوز ذو األلياف المستقيمةرمادي كوني شهابي

53



سبعة مقاعد
مع مقاعد كاملة الحجم تتسع لسبعة بالغين، يشمل هذا الترتيب 

إمكانية طي صفي المقاعد الخلفيين بنسبة 35:30:35، مما يسمح 
بسهولة الوصول إلى الصف الثالث من المقاعد وإمكانيات عديدة 

للطي، بما في ذلك إمكانية طي الصف الثاني من المقاعد 
بالكامل وتستيفه بشكل مستٍو تمامًا.

 جميع المقاعد الخارجية في كل صف تتميز بنقاط لتثبيت مقعد لألطفال.
تعرض إمكانيات تغيير وضعيات المقاعد في صفحة 56.

الخطوة 4 اختيار المقصورة – خيارات مقاعد المقصورة
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الثالثاء: باص المدرسةاالثنين: التدريب مع الفرقة الموسيقيةاألحد: إلى المطار

 مع إمكانية نقل السائق وستة ركاب وأمتعتهم بكل سهولة، فإن مركبة الند روڤر LR4 هي المركبة التي توفر لك كل ما تحتاج إليه. يؤمن ترتيب المقاعد المرن 
والعملي عددًا كبيرًا من اإلعدادات التي تتالءم مع كافة االستخدامات تقريبًا – خاصة مع إمكانية طي الصفين الثاني والثالث من المقاعد باستقالل الواحد عن اآلخر.

الخطوة 4 اختيار المقصورة – خيارات مقاعد المقصورة
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أبنوسيمجموعات األلوان

)صفحة 59(

عاجي / أبنوسي

)صفحة 60(

لوزي / أرابيكا

)صفحة 61(

أرابيكا / لوزي

)صفحة 6٢(

أبنوسي/سحابي

)صفحة 63(

ألوان المقصورة
أبنوسي / سحابي بلونينأرابيكالوزي عاجيأبنوسيلون المقعد

أبنوسيجوز الطيبجوز الطيبأبنوسيأبنوسيالسجاد

الطراز
––SE6–6 )جلود محببة(

––HSE6–6 )جلود محببة(

66666خيار HSE )جلود وندسور(

تطعيمات لوحة التحكم
–6666لون شهابي 

––6–6رمادي كوني

–66–6خشب الجوز ذو األلياف المستقيمة 

6––66خشب عاجي مطلي بورنيش اللك 

66666خشب أسود مطلي بورنيش اللك

األلوان الخارجية
˘66˘˘ابيض فوجي 

˘˘˘˘˘ابيض يولونغ* 

˘˘˘˘˘فضي اندوسي  

˘66˘˘شابليه 

6˘6˘˘صخري كايكورا 

˘˘˘˘˘أروبا 

˘66˘رمادي سكوتيا 

˘66˘˘أحمر مونتالسينو 

˘66˘˘رمادي كوريس 

˘66˘˘رمادي كوزواي 

˘66˘˘أحمر فرينزي 

˘˘˘66أخضر اينتري 

˘66˘˘أزرق لوار 

˘66˘˘أسود ماريانا 

˘66˘˘أسود سانتوريني 

˘˘˘˘˘باروسا** 

˘˘˘66هافانا 

666˘˘أسود بارولو

 يمكنك اآلن استخدام هذا القسم لتحديد مجموعات األلوان التي اخترتها داخل المركبة 
إلضفاء طابعك الشخصي على المقصورة. وتتوافر أيضًا خيارات من عدة تشطيبات.

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

هذا الجدول مصمم كدليل. يرجى االتصال بأقرب وكيل الند روڤر للحصول على مزيد من المعلومات.
* يتاح من يناير/كانون الثاني ٢015

** يتاح حتى يناير/كانون الثاني ٢015

الخطوة 4 اختيار المقصورة – جدول األوان والتطعيمات

يرجى زيارة landrover-me.com للحصول على مزيد من المعلومات. 58



)HSEو SE أبنوسي / أبنوسي – )تتوافر على طرازات

المقعد

أبنوسي

خشب الجوز ذو األلياف المستقيمة

خشب عاجي مطلي بورنيش اللك

خشب أسود مطلي بورنيش اللك

المقصورة المعروضة*: مقصورة مكسوة بجلود وندسور بلون أبنوسي / أبنوسي، مع مقاعد بلون أبنوسي وتطعيمات للمقصورة بخشب أسود مطلي بورنيش اللك. 

.HSE وجلود وندسور على طراز ،HSEو SE تتوافر هذه المقصورة مع: جلود محببة على طرازي
لمعرفة مجموعات األلوان المحددة، يرجى الرجوع إلى صفحة 58.

تتوافر رزمة الجلود الشاملة كخيار على طرازات HSE. لمعرفة كيفية اعتمادها في المقصورة، يرجى الرجوع إلى صفحة 62.

* المقصورة المعروضة تشمل مساند رأس خلفية اختيارية مزودة بنظام ترفيه.
.HSE ال تتوافر على طرازات **

تطعيمات المقصورة

شهابي

رمادي كوني**
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المقعد

عاجي

خشب عاجي مطلي بورنيش اللك

خشب أسود مطلي بورنيش اللك

المقصورة المعروضة*: مقصورة مكسوة بجلود وندسور بلون عاجي / أبنوسي، مع مقاعد بلون عاجي وتطعيمات للمقصورة بخشب عاجي مطلي بورنيش اللك.

 .HSE تتوافر هذه المقصورة مع جلود وندسور على طراز
لمعرفة مجموعات األلوان المحددة، يرجى الرجوع إلى صفحة 58.

تتوافر رزمة الجلود الشاملة كخيار على طرازات HSE. لمعرفة كيفية اعتمادها في المقصورة، يرجى الرجوع إلى صفحة 62.

* المقصورة المعروضة تشمل مساند رأس خلفية اختيارية مزودة بنظام ترفيه.

تطعيمات المقصورة

شهابي

)HSE عاجي / أبنوسي – )تتوافر على طراز

الخطوة 4 اختيار المقصورة – الخيارات 
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)HSEو SE لوزي / أرابيكا – )تتوافر على طرازات

المقعد

لوزي

خشب الجوز ذو األلياف المستقيمة

خشب أسود مطلي بورنيش اللك

المقصورة المعروضة*: مقصورة مكسوة بجلود وندسور بلون لوزي / أرابيكا مع مقاعد بلون لوزي  وتطعيمات للمقصورة بخشب الجوز ذو األلياف المستقيمة.

.HSE وجلود وندسور على طراز ،HSEو SE تتوافر هذه المقصورة مع: جلود محببة على طرازي
لمعرفة مجموعات األلوان المحددة، يرجى الرجوع إلى صفحة 58.

تتوافر رزمة الجلود الشاملة كخيار على طرازات HSE. لمعرفة كيفية اعتمادها في المقصورة، يرجى الرجوع إلى صفحة 62.

* المقصورة المعروضة تشمل مساند رأس خلفية اختيارية مزودة بنظام ترفيه.
 .HSE ال تتوافر على طرازات **

تطعيمات المقصورة

شهابي

رمادي كوني**
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المقعد

أرابيكا

خشب الجوز ذو األلياف المستقيمة

خشب أسود مطلي بورنيش اللك

المقصورة المعروضة*: مقصورة مكسوة بجلود وندسور بلون أرابيكا / لوزي مع مقاعد بلون 
أرابيكا وتطعيمات للمقصورة بخشب الجوز ذو األلياف المستقيمة ورزمة الجلود الشاملة**.

.HSE تتوافر هذه المقصورة مع: جلود وندسور على طراز
لمعرفة مجموعات األلوان المحددة، يرجى الرجوع إلى صفحة 58.

* المقصورة المعروضة تشمل مساند رأس خلفية اختيارية مزودة بنظام ترفيه.
.HSE تتوافر رزمة الجلود الشاملة كخيار على طرازات**

أغطية للجزء العلوي من األبواب ولوحة التحكم غطاء للوحة القيادة مكسو بجلود وندسور
مكسوة بجلود وندسور تتوافر بلون أرابيكا أو أبنوسي

رزمة الجلود الشاملة

تطعيمات المقصورة

شهابي

)HSE أرابيكا / لوزي – )تتوافر على طراز

الخطوة 4 اختيار المقصورة – الخيارات 
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المقعد

أبنوسي / سحابي

تطعيمات المقصورة

خشب عاجي مطلي بورنيش اللك

خشب أسود مطلي بورنيش اللك

المقصورة المعروضة*: مقصورة مكسوة بجلود وندسور بلون أبنوسي / سحابي مع مقاعد بلونين أبنوسي / سحابي وتطعيمات للمقصورة بخشب أسود مطلي 
بورنيش اللك.

.HSE تتوافر هذه المقصورة مع: جلود وندسور على طراز
لمعرفة مجموعات األلوان المحددة، يرجى الرجوع إلى صفحة 58.

تتوافر رزمة الجلود الشاملة كخيار على طرازات HSE. لمعرفة كيفية اعتمادها في المقصورة، يرجى الرجوع إلى صفحة 62.

* المقصورة المعروضة تشمل مساند رأس خلفية اختيارية مزودة بنظام ترفيه.
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 مصابيح أمامية أوتوماتيكية مع مساعد اإلضاءة العالية ومصابيح زينون أمامية تكيفية 
مع تقنية LED الرائدة

تستشعر المصابيح األمامية والخلفية للمركبات األخرى، وتنتقل على إثرها إلى اإلضاءة 
المنخفضة حتى يصبح مصدر الضوء بعيدًا. ويستطيع النظام التفرقة بين مصادر ضوء 

المركبات وغير المركبات.

المصابيح األمامية المميزة بتقنية LED تجمع بين التصميم المميز والمزايا العملية: للقيادة 
المريحة لياًل، تقوم مصابيح الزينون التكيفية بتغيير اتجاه الضوء أمام المركبة وتتحرك لتتبع 

منحنيات الطريق. 

تقسيم الباب الخلفي 

بات التعامل مع الحموالت الصعبة في الند روڤر LR4 مهمة سهلة نظرًا لتصميم باب 
صندوق األمتعة الالمتماثل من جزئين. صنع الجزءان العلوي والسفلي للباب من ألمنيوم 

متين خفيف الوزن. لذلك، يؤمن باب صندوق األمتعة ولوجًا مذهاًل إلى مؤخرة المركبة ويوفر 
مزايا عملية كبيرة عند تحميل األغراض الضخمة والثقيلة. كما يوفر الجزء الالمتماثل من الباب 

السفلي مسافة وصول قصيرة إلى األمتعة عند فتحه وارتفاع تخزين متدن عند غلقه.

التعليق الهوائي

تعليق هوائي مستقل على أربعة أركان يمتاز بارتفاع متغير وترابط تصالبي إلكتروني لتأمين 
ارتفاع ثابت ألرضية المركبة عن الطريق بغض النظر عن توزيع الحمولة، كما يمكن زيادة ارتفاع 
األرضية عن الطريق إلى 1٢5 ملم الجتياز العقبات، أو خفضها بمقدار 50 ملم لتسهيل دخول 

المركبة وتحميل األمتعة.

مثبت السرعة التكيفي*

يقوم مثبت السرعة التكيفي مع التنبيه المسبق باستخدام الرادار لمسح الطريق 10 مرات 
في الثانية، ويقوم النظام تلقائيًا بتحديد سرعة المركبة التي في المقدمة والحفاظ على 

مسافة ثابتة بواحدة من أربع مسافات يتم تحديدها وفقا لتفضيالت السائق. التنبيه المسبق 
يعطي إنذارًا صوتيًا ومرئيًا عندما تقل المسافة بينك وبين المركبة التي أمامك.

مساعد الركن* / كاميرا الرؤية الخلفية / نظام الكاميرا المحيطي مع كاميرا جديدة 
للتقاطعات*

كاميرا الرؤية الخلفية تعرض مشهدًا لما يقبع خلف المركبة على الشاشة الملونة بالكامل 
والعاملة باللمس، وتعمل مع مساعد الركن الخلفي.

نظام الكاميرا المحيطي يتألف من خمس كاميرات رقمية تعرض مشهدًا محيطيًا للمركبة 
بزاوية 360 درجة على الشاشة الملونة العاملة باللمس، ما يساعد أثناء المناورة على سرعات 

متدنية. ويمكن تغيير إعداد "نظام الكاميرا المحيطي" كي يعرض مشهدًا من كاميرا واحدة 
أو عدة صور. وتشمل الوظائف التي يوفرها هذا النظام: مساعد ركن – كاميرا الرؤية الخلفية 

ورؤية محيطية ورؤية للتقاطعات، باإلضافة إلى مساعد قطر ومساعد وصل خطاف القطر.

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

نظام االستجابة للتضاريس والتحكم بتحرير ضغط المكابح على المنحدرات

نظام االستجابة للتضاريس يغير إعداد المركبة ليتناسب مع كافة ظروف القيادة تقريبًا، سواء 
على الطرق المعبدة أو الوعرة، ويتضمن خمسة إعدادات تتالءم مع طرقات مختلفة مثل 

األرصفة أو العشب أو الحصى أو الثلوج أو الوحول واألخاديد أو الرمال أو الصخور.

تحّكم بتحرير ضغط المكابح على المنحدرات. يعمل نظام الند روڤر الحائز على براءة اختراع، مع 
نظام التحكم بنزول الهضاب على طرقات تشمل الرمال والحصى والصخور، لمنح السائق 

المزيد من الثقة والتحكم أثناء نزوله بالمركبة من على المنحدرات، ويمكن تشغيل النظام في 
الترسين األول والخلفي.

* يتوافر اختياريًا على بعض الطرازات.
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شاشة كاملة األلوان تعمل باللمس

تؤمن تحكمًا كاماًل وعمليًا بأنظمة مدمجة مثل المالحة والصوت والترفيه والكاميرا، باإلضافة 
إلى معلومات الدفع الرباعي وإعدادات المركبة.

واجهة الصوت المحمولة

تسمح بتوصيل جهاز ®iPod بنظام الترفيه داخل المركبة مع إدماج تام للملفات الصوتية 
وإمكانية البحث فيها. كما يمكن أيضا توصيل مشغل ملفات MP3 أو جهاز تخزين ملفات يكون 

.USB متصاًل عبر منفذ

المفتاح الذكي المدمج - الدخول بدون مفتاح* / تشغيل المركبة بضغطة زر

عندما تدخل إلى المركبة بعد فتحها بواسطة أداة اإلرسال عن بعد، يمكنك وضع األداة في 
جيبك أو محفظتك وتشغيل المحرك بدون استخدامها. يوفر نظام "الدخول بدون مفتاح" 

االختياري مزايا عملية أكبر، إذ تستطيع، عندما تكون على مقربة من المركبة والمفتاح الذكي 
بحوزتك، فتح الباب بكل بساطة والدخول إلى المقصورة والضغط على زر تشغيل المحرك. 

نظام الترفيه داخل المركبة

نظام صوت ميريديان™ يوفر قوة صوت مذهلة وهو معروف بروعة الصوت الناتج منه من 
جميع المصادر - راديو أو مشغل أقراص مدمجة أو جهاز ®iPod أو USB. نظام صوت ميريديان 

المحيطي االختياري مع 17 سماعة، بما في ذلك مضخم للصوت يوفر صوتًا محيطيًا كاماًل.

نظام ترفيه المقاعد الخلفية*

يضمن نظام ترفيه المقاعد الخلفية عدم وجود لحظة ملل واحدة لركاب الجزء الخلفي من 
المركبة. مع شاشتين قياس ثماني بوصات مثبتتين في مساند الرأس للمقاعد األمامية، 

وزوجًا من السماعات الرقمية الالسلكية من نوع وايتفاير™ وجهازًا خاصًا للتحكم عن بعد، 
يمكن للركاب االستمتاع بمشاهدة األفالم أو التلفزيون أو االستماع للموسيقى

* يتوافر اختياريًا على بعض الطرازات
®iPod هي عالمة تجارية مسجلة لشركة أبل Apple Inc، وهي مسجلة في الواليات المتحدة وبلدان أخرى.

استشعار عمق التخويض™*

باستخدام أجهزة االستشعار الموجودة في مرايا األبواب عندما تخوض المركبة في المياه، 
يقوم النظام بتحذير السائق إذا كانت المياه عميقة أكثر من الالزم. هذه الميزة مفيدة بشكل 
خاص في حاالت الرؤية السيئة أو في الظالم. وتقدم هذه الميزة معلومات فورية مصورة 

عن عمق التخويض، بما في ذلك عمق المياه بالنسبة للمركبة والحد األقصى لقدرة التخويض 
في المركبة.

المزايا الرئيسية
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فتحة سقف من نوع ألباين

حتى الركاب الذين يجلسون في أقصى خلفية المركبة، يستمتعون بالسقف الزجاجي في 
LR4 التي تحتوي على فتحة سقف ألباين اختيارية. القسم األمامي من الفتحة الزجاجية قابل 

لالنحناء واالنزالق بشكل الكتروني، والخصائص العاكسة المجمعة للوح الزجاجي والمظلة 
الداخلية تمنح الجميع شعورًا بالراحة وتبقي المركبة مضيئة وجيدة التهوية. 

نظام مراقبة المنطقة العمياء واستشعار المركبات المقتربة*

باستخدام أجهزة االستشعار المثبتة على المصدين الجانبيين والمصد الخلفي، تقوم هذه 
األنظمة بتحديد ما قد يفوتك. عندما تدخل مركبة إلى النقطة العمياء، يتم تشغيل ضوء 

تحذير في مرآة الباب المقابل.

يقوم جهاز استشعار المركبات المقتربة بمسح مساحة أكبر للمساعدة على استشعار المركبات 
المقتربة بسرعة كبيرة والتي قد تسبب تهديدًا خالل مناورة تغيير الحارات.

نظام المالحة بالقرص الصلب*

مع سرعة وصول فائقة للمعلومات، وشاشة عرض مصورة، يمكن لمحرك القرص الصلب 
تخزين ما يصل إلى 40 غيغا بايت من البيانات، ويمكن تحديث خرائط المالحة من خالل وكيل 

الند روڤر.

تتوافر خصائص إضافية في المركبات المزودة بنظام المالحة عن طريق محرك القرص الصلب 
مثل تشغيل ملفات DVD وMP3 الصوتية مع مبدل افتراضي تلقائي يمكنه تخزين ما يصل 

إلى عشرة البومات )بصيغة غير مضغوطة( على محرك القرص الصلب، ويقدم معلومات عن 
الملف لسهولة التعرف على الملفات الموجودة على القرص الصلب.

نظام استشعار المركبات عند الرجوع للخلف*

باستخدام أجهزة االستشعار الرادارية الموجودة في مؤخرة المركبة، يقوم النظام بتحذير 
السائق من أي تصادم محتمل خالل مناورة الرجوع للخلف. ويساعد النظام في استشعار 

المركبات التي تقترب من أي جانب خلف المركبة، وعند استشعار مركبة، يتم حساب الوقت 
المحدد ألي تصادم محتمل، لتنبيه السائق في غضون ثالث ثوان أو أقل. تتم إضاءة ثالثة 
أضواء تحذيرية في مرآة الباب المقابل، كما يتم إصدار صوت تحذيري وإظهار عالمة تحذير 

على شاشة الكاميرا. 
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عمق التخويض 
أقصى عمق للتخويض 700 ملم

المحور الخلفي 161٢ ملمقاعدة العجالت ٢885 ملم

العرض والمرآتان مطويتان ٢053 ملم
العرض والمرآتان مفتوحتان ٢٢00 ملم

الخلوص العادي من العقبات
الخلوص من العقبات على الطرق الوعرة 310 ملم

الخلوص العادي من العقبات 185 ملم

الطول اإلجمالي 48٢9 ملم

دائرة االنعطاف 
من الرصيف الى الرصيف 11.45 متر

عدد لفات المقود 3.3٢

ب أج

المحور األمامي 1605 ملم

االرتفاع القياسي عن األرض
 مع فتحة سقف زجاجية )غير مفتوحة( 188٢ ملم

 مع سقف  ثابت 1887 ملم
 عند اعتماد سكتي السقف 1891 ملم

 مع فتحة سقف زجاجية )مفتوحة( 19٢0 ملم
 عند اعتماد  سكتي السقف والقضيبين العرضيين 1980 ملم

إعداد ارتفاع الوصول للمركبة، يتوافر فقط مع التعليق 
الهوائي وهو يقلل من ارتفاع كل ما سبق بمقدار بوصتين

سعة حيز التخزين
 المقاعد الخلفية بوضعية مستقيمة 

 االرتفاع 1058 ملم والعرض 1٢35 ملم
 حجم حيز التخزين 1٢60 لتر

 عرض حيز التخزين بين القنطرتين 1146 ملم
 المقاعد الخلفية مطوية 

 االرتفاع 1058 ملم والعرض 1٢35 ملم
 حجم حيز التخزين ٢558 لتر

 عرض حيز التخزين بين القنطرتين 1146 ملم
أقصى طول على األرضية 1950 ملم

حيز الرأس
 أقصى حيز للرأس في المقدمة 10٢0 ملم

أقصى حيز للرأس في المقدمة مع فتحة السقف 10٢7 
 ملم

أقصى حيز للرأس في الصف الثاني مع فتحة السقف 
 1076 ملم

أقصى حيز للرأس في الصف الثالث مع فتحة سقف 
زجاجية 1018 ملم

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

األبعاد والقدرات

جبأ
زاوية االبتعادزاوية الحدبةزاوية االقتراباالرتفاع عن األرض
٢9.6°٢7.3°36.٢°على الطرق الوعرة 

٢7.7°٢٢.8°3٢.٢°قياسي  

68



األداء والمعلومات األساسيةالمواصفات الفنية

محرك V6 فائق الشحن بسعة 3.0 لترات

األوزان )كلغ(
٢565الوزن من

3٢40إجمالي وزن المركبة
1450أقصى وزن على كل محور  )األمامي(
1885 أقصى وزن على كل محور  )الخلفي(

القطر )كلغ(
750مقطورة بدون مكابح
3500أقصى حمولة قطر 

150أقصى وزن ألنف المقطورة
6740أقصى وزن للمركبة والمقطورة سويًا

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

75السقف والقضيبين العرضيين(

األداء 
195السرعة القصوى كلم/س  

8.1التسارع )ثانية(   من 0 إلى 100 كلم/س
86.3سعة خزان الوقود )لتر( 

محرك V6 فائق الشحن بسعة 3.0 لترات

مواصفات المحرك
٢995السعة )سم مكعب( 

No. of cylinders6

ترتيب االسطوانات V6عدد االسطوانات
4عدد الصمامات لكل اسطوانة

84.5القطر )ملم(
89الشوط )ملم(

10.5نسبة اإلنضغاط ):1(
٢50 )340( / 6,500القوة القصوى كيلوواط )حصان عند د/د(  
450 / 3500 - 5000أقصى عزم دوران )نيوتن-متر  عند د/د(  

المكابح
قرص مهوأالنوع األمامي

360قطر قرص المكابح األمامية )ملم(  
قرص مهوأالنوع الخلفي

350قطر المكابح الخلفية )ملم(  
مكبح الركن مدمج في فكي المكابحمكبح الركن كهربائي
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اإلكسسوارات

يرجى زيارة landrover-me.com للحصول على مزيد من المعلومات. 70



تمتاز LR4 بقدرات هائلة وباستطاعتها التأقلم بسهولة مع شتى أنواع التضاريس والظروف والمهام. على الرغم من ذلك، قد يرغب 
بعض العمالء في إضفاء طابعهم الخاص على مركبة الند روڤر LR4 عبر مجموعة واسعة من اإلكسسوارات العملية واألنيقة والقوية 
التي تتناسب مع احتياجاتهم الخاصة. الالفت أنه من الممكن اعتماد هذه االكسسوارات في أي وقت طوال عمر المركبة، وليس فقط 

عندما تكون جديدة. بالطبع فإن، االكسسوارات المعتمدة من قبل الند روڤر مصممة ومصنعة وفقًا لنفس المعايير الصارمة التي 
تخضع لها التجهيزات االصلية المعتمدة في مركبتك.

71



 واقيات جانبية بتشطيب لماع
VPLAP0013

 واقيات جانبية بدون تشطيب لماع 
VPLAP0012 )غير معروضة(

 انبوبا حماية جانبيان من الستانلس ستيل
VTD500020

 أنبوبا حماية جانبيان من الفوالذ األسود
VTD500010 )غير معروضين(

 رزمة تشطيبات من الستانلس ستيل
VPLAB0044

تشمل تشطيب للجزء السفلي من الباب وتشطيب للباب الخلفي

 غطية مرايا بتشطيب براق  
VPLAB0132

 رزمة مصابيح القيادة
VPLAV0019

مصباحا قيادة هالوجين بقدرة عالية مع غطائين. يجب اعتماد قاعدتي تثبيت إضافيتين.
 قواعد تثبيت لمصابيح القيادة

VPLAV0098

 مظلة للزجاج األمامي
VPLFY0068

تعكس أشعة الشمس وتساعد على إبقاء المقصورة باردة.

اإلكسسوارات
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 عتبة على المصد الخلفي من الستانلس ستيل
LR006874

 سلم لمؤخرة المركبة
AGP780020

 رفرفان أماميان
CAS500010PCL

 رفرفان خلفيان
VPLAP0017

 واٍق سفلي
VPLAP0189

 واٍق سفلي )نسخة الونش(
VPLAP0188 )غير معروض(

 ونش كهربائي
VPLAP0130

أقصى حمولة 4300 كلغ. يشمل غطاء حماية في حالة عدم استخدامه. جهاز التحكم عن بعد 
يساعد في تشغيله بطريقة آمنة من ارتفاع يصل إلى 3.6 متر.

 رزمة الونش الكهربائي
STC53202 )غير معروضة(

تتضمن حزام وبكرة وقفلين وقفازين قويين وحقيبة تخزين.

ت
ارا

سو
س

إلك
ا



 نظام التماسك على الثلج
VPLAW0080

 255/55 R19255/60 و R18235/70 و R17 يتالئم مع العجالت واإلطارات قياس 
وR20 255/50. يعتمد على العجلتين األماميتين فقط.

 عجالت خالئطية قياس 20 بوصة بخمسة قضبان منقسمة 
 وحواف منمقة برؤوس ماسية وتشطيبات بلون أسود لماع 

 "تصميم 510" 
250/50 ZR20 :مواصفات اإلطار 

*VPLAW0002

 عجالت خالئطية قياس 20 بوصة بعشرة قضبان "تصميم 104" 
255/50 ZR20 :مواصفات اإلطار 

*VPLAW0003

 تصاميم أغطية صمامات االطارات 
 LR027560 – الند روڤر 

 LR027664 –  )يونيون جاك )ملون 
LR027666 – )يونيون جاك )أسود

 مقسم الحمولة
EOH500040

يقسم حيز األمتعة إلى قسمين منفصلين 
ومحميين. يمكن قفل الباب الخارجي من 

جهة واحدة. يجب اعتماده مع حاجز األمتعة. 
ال يتوافق مع غطاء صندوق األمتعة 

القياسي.**

 حاجز األمتعة
VUB501170

يمكن نزعه بسهولة. يثبت األمتعة وفقًا 
لمعيار ECE رقم 17. يمكن استخدامه مع 

غطاء صندوق األمتعة القياسي.**

واق صلب لصندوق األمتعة

 EBF500010 ال يتوافق مع حاجز األمتعة
EBF500080 يتوافق مع حاجز األمتعة ومقسم الحمولة.

يرجى مالحظة التالي: عند اختيار مركبة مزودة بتوليفات معينة من العجالت واإلطارات، أو عجالت وإطارات اختيارية يجب االنتباه إلى كيفية استخدام المركبة. فالعجالت ذات القطر الكبير واإلطارات رفيعة الحافة توفر فوائد في ناحيتي التصميم والقيادة. لكنها أكثر عرضة للضرر. 
يرجى مراجعة وكيل الند روڤر للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن اختيارات بعينها.

اإلكسسوارات
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 حصيرة مطاطية لحيز التخزين
LR006401

مقاومة للمياه مع شفة وسطح مانع لالنزالق.

 واق مرن لصندوق األمتعة
VPLAS0015

مصنوع من القماش السميك لحماية حيز التحميل ليصل إلى ارتفاع النافذة. يغطي كذلك 
أرضية حيز التحميل عند طي الصف الثاني للمقاعد. يشتمل على قفازات للخدمة الشاقة.

)EBF500080( وواق صلب لصندوق األمتعة )LR006401( يمكن اعتمادها مع حصيرة مطاطية لحيز التخزين **   LR023301  إطار عجلة إكسسوار فقط. للطلب من مركز قطع غيار الند روڤر، يرجى ذكر رقم القطعة *
iPad Mini™ أو iPad Air™ وال يتوافق مع .iPad® يتناسب مع الجيل الثاني والثالث والرابع من †

®iPad هي عالمة تجارية مسجلة لشركة أبل Apple Inc، وهي مسجلة في الواليات المتحدة وبلدان أخرى.

 شبكة تثبيت الحمولة
VUB503130

 تعتمد على نقاط تثبيت في صندوق األمتعة. تتضمن شبكة لألرضية وحزامي تثبيت. 
يبلغ طول الحزام حوالي مترين.

 حقيبة للزحلوقات
VPLGS0166

 حقيبة للزحلوقات من الند روڤر تحمل زوجين من ألواح التزلج وصاريين يصل طولهما 
إلى 1.8 متر وتتضمن الحقيبة حزامًا للكتف قابل للنزع.

 مصباح قابل للشحن
VPLAV0102

يتميز بضوء مذهل بقوة 300 لومن، ويحيط به غالف مصنوع من األلومنيوم بطالء معدني 
اسود. يتوافر مع منصة مدمجة للشحن. يتم تثبيته في حيز التخزين لضمان أن يبقى مشحونًا 
دائمًا وجاهزًا لالستخدام. يتميز بثالثة إعدادات للسطوع وإضاءة قوية. يحمل شعار الند روڤر.

† iPad® حامل 
VPLVS0165

iPad® 1 حامل 
VPLVS0164
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التستيف على ظهر المقاعد 
 VPLVS0182 – فاخر

 مصنوع من أفضل الخامات مع بطانة داخلية ناعمة الملمس وأزرار مغناطيسية، 
ونظام التستيف المريح هذا على ظهر المقاعد األمامية يوفر حجرات متعددة لتستيف 

األغراض الصغيرة.
قياسي – VPLVS0181 )غير معروض(

 مجموعة مماسح مطاطية
VPLAS0253

 مماسح مطاطية، صف المقاعد الثالث
EAH500100PMA )غير معروضة(

 مجموعة سجاد أرضية فاخر 
 VPLAS0192SVB – جوز الطيب

VPLAS0192PVJ – أبنوسي

سجاد بوبر سميك مع خلفية مقاومة للماء

 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 تتمشى 

.LR4 مع مقصورة الند روڤر

 بداالت نقل السرعة 
VPLVS0187MMU – ألومنيوم 

VPLVS0187CAY – ألومنيوم باللون األحمر
قم بتعزيز مظهر وملمس المقود بهذه البداالت المصنوعة من األلومنيوم. تتميز بداالت نقل 

السرعة هذه بأنها مصقولة مع طبقة معدنية وملمعة يدويًا لتوفير مقاومة استثنائية للتآكل 
مع تشطيب فاخر.

 محول دوار مطور الختيار ناقل الحركة 
VPLVS0180 – بتشطيب أحمر 

VPLSS0142 – بتشطيب فضي 
VPLSS0143PVJ – غطاء جلدي لمحول دوار الختيار ناقل الحركة

قم بتحسين مظهر مقصورة مركبتك مع محول دوار أنيق الختيار ناقل الحركة مع غطاء مصنوع 
من الجلد. 

اإلكسسوارات
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 عتبة من الستانلس ستيل
EBN500041

لحماية وتحسين مظهر عتبات المركبة. تشمل العتبات األمامية والخلفية.

أغطية مقاعد مقاومة للمياه – لون لوزي
 زوج للمقاعد األمامية** )معروض أعاله(

VPLAS0130SVA
زوج للمقاعد األمامية المزودة بشاشة فيديو 

 على مساند الرأس**
VPLAS0131SVA

خمسة مقاعد خلفية مقسمة بنسبة 
**35:30:35 

VPLAS0132SVA
 خمسة مقاعد خلفية مقسمة بنسبة 60:40**

VPLAS0168SVA
 مجموعة خلفية وصف ثالث سبعة مقاعد **

VPLAS0134SVA

أغطية مقاعد مقاومة للمياه – لون أبنوسي
 زوج للمقاعد األمامية** 

VPLAS0130PVJ
زوج للمقاعد األمامية المزودة بشاشة فيديو 

 على مساند الرأس**
VPLAS0131PVJ

خمسة مقاعد خلفية مقسمة بنسبة 
**35:30:35 

VPLAS0132PVJ
 خمسة مقاعد خلفية مقسمة بنسبة 60:40**

VPLAS0168PVJ
 مجموعة خلفية وصف ثالث سبعة مقاعد **

VPLAS0134PVJ

 رزمة سكتي سقف بطول كامل 
 VPLAR0075 – *بتشطيب لماع  

بتشطيب أسود – VPLAR0074 )غير معروضة(
 القضيبان العرضيان – بتشطيب فضي لماع

VPLAR0001

قضيبان عرضيان يصلحان لنقل كافة إكسسوارات الند روڤر المثبتة على السقف. يمكن 
تعديل وضعيتهما ويسهل نزعهما عندما ال يكون ثمة حاجة اليهما. يمكن قفلهما لحماية 

األمتعة. يستطيعان استيعاب حمولة قصوى تبلغ 71.8 كلغ. يجب أن تكون المركبة مزودة 
بسكتي سقف أو "رزمة سكتي السقف" معتمدة في المصنع.

 حامل أمتعة*
LR006848 

الحمولة القصوى 6٢.6 كلغ†.

 صندوق األغراض الرياضية* 
VPLVR0061

 صندوق األمتعة
VPLVR0062 )غير معروض(

 صندوق كبير للسقف
VPLWR0100 )غير معروض(

يتوافر في مجموعة من األحجام. جميع الطرازات يمكن 
اعتمادها من على أي جانب من جانبي المركبة ويمكن فتح 

الصندوق من أي جانب بحسب موقع الرصيف في كل بلد. 
يمكن قفله للحماية وراحة البال.  تتراوح سعته بين 3٢0 لترًا 

وتبلغ سعة صندوق األغراض الرياضية 410 لترًا وصندوق 
األمتعة أو صندوق كبير للسقف 430 لترًا. تبلغ حمولته 

القصوى 75 كلغ†.

 منصب سقف "إكسبيديشن"*
CAB500021PMA

يجب أن تكون المركبات مزودة برزمة سكتين قصيرتين للسقف بتشطيب أسود أو تشطيب 
 .CAP500090 /)غير معروضة( CAB500120PVJ ،لماع

يبلغ ارتفاع المركبة عند اعتمادها ٢100 ملم عند االرتفاع العادي للمركبة. تبلغ حمولتها القصوى 
54.3 كلغ†.

 * يجب اعتماد سكتي سقف وقضيبين عرضيين لكافة إكسسوارات الندروڤر 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 االصطناعية في حال كانا معتمدين في المركبة.

**  تساعد في حماية المقعد من األوحال واألوساخ والتآكل والقطع. يسهل تثبيتها ويمكن تنظيفها بالغسالة الكهربية. تشمل مساند الرأس واألذرع. قد تختلف األلوان عن المنتج الفعلي.
† الوزن اإلجمالي يعادل سعة تحميل اإلكسسوارات المثبتة على السقف.
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 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 زحلوقات/ألواح تزلج*
LR006849

 يحمل أربعة أزواج من الزحلوقات أو لوحي تزلج. يمكن قفله لحماية معدات التزلج. 
ويتضمن سكتين منزلقتين لسهولة التحميل. تبلغ حمولته القصوى 36 كلغ**.

 نظام الرفع والتحميل
VPLVR0096

مساعد التحميل من السقف يتم تثبيته على سقف المرآب الخاص بك ويسمح لك برفع 
المعدات إلى المركبة بكل سهولة. يمكن أيضا استخدامه لتخزين صندوق السقف بشكل 

مالئم عند نزعه من المركبة.

 قضيب قطر سريع التحرير†
LR040248 

 حيز تستيف لقضيب القطر سريع التحرير
LR020002 )غير معروض(

حيز تستيف خفي لقضيب القطر سريع التحرير. للمركبات ذات سبعة مقاعد فقط.

*يجب اعتماد سكتي سقف وقضيبين عرضيين لكافة إكسسوارات الندروڤر 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 االصطناعية في حال كانا معتمدين في المركبة.

** الوزن اإلجمالي يعادل سعة تحميل اإلكسسوارات المثبتة على السقف.

† مطلوبة للمركبات المزودة بخيار نظام مساعد القطر.

اإلكسسوارات
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 حقيبة تبريد كهربائية
VUP100140L

تتصل بمقبس 1٢ فولط. مع تحكم ثرموستاتي بالحرارة، وسطح داخلي سهل التنظيف. يبلغ 
ارتفاعها 380 ملم وطولها 380 ملم وعرضها ٢٢0 ملم. الحجم 14 لترًا.

 رزمة حلقات تثبيت
VUB503160

ست نقاط تثبيت إضافية لالستخدام مع فتحات على شكل "T" في القضيبين العرضيين.
 رزمة مصابيح
VPLAV0018

 مثلث تحذير
KCC500021

 مقياس ضغط اإلطارات
VPLVW0077

 أداة تعقب المركبة
LR021589

يجب اعتماد ملصق اضافي في المركبات المزودة بنظام الكاميرا المحيطي االختياري، الذي 
يتضمن مساعد القطر.

 حزام تثبيت
CAR500010

حزام نايلون لتثبيت األمتعة على القضيبين العرضيين أو "حامل األمتعة". يبلغ طوله 5 أمتار 
وعرضه ٢0 ملم، ويزود فرديًا.

 حزام استرداد
STC8919AA

يشمل حقيبة تخزين يمكن تثبيتها على الحزام كعلم تحذيري. الحمولة القصوى 3000 كلغ.
 مشجب

VPLVS0167
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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 الكتيب 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 1600 كم / 1000 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 بدون 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 
التأكد من مراعاتها للقوانين المعمول بها. 

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 إلطالعك على المواصفات الحالية واإلجابة على 
كافة أسئلتك.

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 بدون 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.

 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

 جميع الحقوق محفوظة لشركة جاكوار الند روڤر المحدودة
LRML 4623/14 :رقم المنشور .Jaguar Land Rover Limited 2014 ©
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