
رولز-روي�س موتور كارز

ة ب�سيارات فانتوم جمموعة امللحقات اخلا�سّ



من دون م�ساومة

ّممت �سُ



اأهاًل و�سهاًل بكم

ب »جمموعة امللحقات« هذا املهارات والرباعات التي يتمّتع 
ّ
ن�ستعر�س يف كتي

ون يف دار رولز-روي�س موتور كارز يف جودوود. كل قطعة 
ّ
بها احلرفي

مّت اختيارها بعناية �سديدة تن�سح باملزايا التي لطاملا �سكلت اأ�س�سًا لتقاليد 

رولز-روي�س واإبداعاتها على امتداد اأكرث من 100 عام.

مت جمموعة امللحقات هذه بدون اأي م�ساومة وهي ت�ستمد اإلهامها من 
ّ
م

ُ
�س

عامل الفنون والت�سميم والهند�سة لت�سيف اإىل �سيارتكم من رولز-روي�س 

مل�سات جمالية رائعة. فكل عن�رص من عنا�رص الت�سميم ي�سفي مل�سة 

ارتكم لت�سّكل تعبريًا فريدًا عنكم اأنتم بامتياز. 
ّ
�سخ�سية اإىل �سي

3



 

فانتوم

بطّلته القوية واأبعاده ال�سهرية، ي�سّكل طراز فانتوم جوهر عالمة 

ارة احلديثة الفارهة 
ّ
رولز-روي�س، فهو خري تعبري عن ال�سي

التي ال تتاأثر مبرور الزمن. وتهدف »جمموعة امللحقات« اإىل منح 

ل جماليتها فيت�سّنى لكم ابتكار قطعة 
ّ
�سيارتكم مل�سات مبدعة تكم

فنية خا�سة بكم.
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اإ�سفاء اللم�سات ال�سخ�سية

عتبات اأبواب بلم�سات �سخ�سية

اختاروا الر�سالة اأو ال�سارة ال�سخ�سية التي ترغبون يف 

اأن ت�ستقبلكم اإىل �سيارتكم لنقوم بحفرها ب�سكل قّمة يف 

االأناقة على عتبات مداخل االأبواب.

هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.

ارة رولز-روي�س ميكنكم طلب اإجراء 
ّ
طوال فرتة امتالككم �سي

التعديالت عليها وتغيري اأدّق التفا�سيل فيها. من االأحرف 

املنقو�سة على عتبات االأبواب اإىل الزخرفات ال�سخ�سية على 

�سندوق القّفازات، ميكنكم اختيار كل ما ينا�سبكم جلعل فانتوم 

 عنكم.
ّ

�سيارة فريدة تعرب
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عتبات اأبواب م�ساءة بلم�سات �سخ�سية

اإمنحوا �سيارتكم مل�سة م�سيئة عند عتبات االأبواب مبا 

يتما�سى مع اإ�ساءة املق�سورة. والإ�سفاء مل�سة �سخ�سية، 

ميكنكم اإ�سافة ر�سالة اأو �سعار خا�س بكم ُينق�سان بدّقة 

وعناية وب�سكل اأنيق جدًا على عتبات االأبواب.

هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.

غطاء ل�سندوق القّفازات مزخرف بتطريز 

ح�سب الطلب

ميكنكم اإ�سافة ر�سالة �سخ�سية باأحرف مطّرزة داخل 

غطاء �سندوق القّفازات.

هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.

و�سادات بلم�سات �سخ�سية

بات من املمكن تزيني مق�سورة ال�سّيارة بو�سادات ناعمة 

حم�سّوة بري�س البّط، مزّينة باأجود اأنواع اجللود ومتاحة 

مبجموعة من االألوان والدرزات والنق�سات ال�سخ�سية.

هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.

زة 
ّ
نة باأحرف مطر

ّ
م�ساند للراأ�س مزي

ح�سب الطلب

وا عن اأ�سلوبكم اخلا�س من خالل تطريز م�ساند 
ّ

عرب

ن يتما�سى مع 
ّ
الراأ�س باأحرف من اختياركم  بخيط ملو

لون امل�سند اأو لون متباين من اختياركم. وميكنكم اأي�سًا 

نق�س حّتى �سبعة اأحرف، واالختيار من بني ثالثة اأ�سكال 

حروف.

هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.
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مة ح�سب الطلب
ّ
ارة م�سم

ّ
اأغطية داخلية لل�سي

مة ح�سب الطلب وم�سنوعة يدويًا 
ّ
ارة م�سم

ّ
هذه االأغطية الداخلية لل�سي

ارتكم. وميكن االختيار من 
ّ
وفقًا الأعلى املعايري لتتنا�سب مع انحناءات �سي

بني 18 لونًا على اأن ُي�سنع كّل غطاء من لوٍن واحد اأو لونني. والإ�سفاء 

اأعلى م�ستوى من اللم�سات ال�سخ�سية، ميكنكم تطريز االأحرف اأو االأ�سماء 

اأو ال�سعارات اأو العالمات اأو حريَف RR على اأي جهة من جهَتي الغطاء.

هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.
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الت�سميم اخلارجي

ارة فانتوم وت�سميمها الالفتني 
ّ
ميكنكم تعزيز ح�سور �سي

باعتماد هذه اخليارات رائعة الت�سميم الإ�سفائها اإىل ت�سميم 

ارة اخلارجي. وميكنكم بالتايل اختيار ما ينا�سبكم من 
ّ
ال�سي

جمموعة من التفا�سيل احل�رصية جدًا التي ميكن اأن ي�سيفها 

الوكيل املعتمد، مبا ي�سّكل امتدادًا الأ�سلوبكم اخلا�س.

12

�سعار روح ال�سعادة – مطلي بالذهب عيار 24 قرياطًا

ارات تغيريات 
ّ
ز يف عامل ال�سي

ّ
لقد �سهد هذا ال�سعار ال�سهري الذي يرمز اإىل التمي

 التاريخ بيد اأن غمو�سه االآ�رص مل يت�ساءل يومًا. وقد بات هذا 
ّ
طفيفة على مر

املثل ال�ساطع للجمال والتاأّلق متوافرًا بطالء ذهبي عيار 24 قرياطًا.

هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.
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�سعار روح ال�سعادة – م�سنوع من الف�ّسة 

اخلال�سة

لقد بات �سعار رولز-روي�س ال�سهري متاحًا بالف�سة االإ�سرتلينية 

اخلال�سة، الإ�سفاء مل�سة من االإتقان واالأناقة.

هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.

�سعار روح ال�سعادة – ال�سعار املُ�ساء

يرتاءى هذا ال�سعار امل�ساء لناظره وكاأنه ملتحٌف بغطاء من اجلليد، 

فيرتك انطباعًا ملفتًا تلّفه هالة من النور. وُي�ساء ال�سعار عند ت�سغيل 

ارة.
ّ
�سوء الرتحيب بال�سائق اأثناء توّقف ال�سي

هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.

رزمة امللحقات من الفوالذ املفروك

ميكن اختيار غطاء املحّرك واإطار الزجاج االأمامي م�سنوعني من 

الفوالذ املفروك اجلذاب، ملنح ال�سيارة مل�سة ملفتة ومفعمة باحلركة.

هذا امللحق متوافر لطراَزي فانتوم دروبهيد كوبيه وفانتوم كوبيه.
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مراآتان بحلة جديدة

تندمج هاتان املراآتان بحّلتهما اجلديدة ب�سهولة وروعة مع 

مظهر �سيارتكم اخلارجي، فت�سفي مل�سة معا�رصة وتو�ّسع 

جمال روؤية ال�سائق مقارنة بطرازات فانتوم ال�سالفة.

الرجاء مراجعة وكيلكم املعتمد للتاأّكد من تالوؤم هذا امللحق مع �سّيارتكم.

اإطار لوحة رقم ال�سيارة

مل�سة نهائية راقية، م�سّممة لتالئم لوحات رقم ال�سيارة 

االأمامية القيا�سية ولوحات رقم ال�سّيارة االأمريكية 

القيا�سية.

هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.

العادم الظاهر

ي�سيف هذان العادمان املغّلفان بالكروم ح�سور فانتوم 

الديناميكي والقوي، لكن �سوتهما يكاد ال ُي�سمع حر�سًا 

على منح ال�سائق والركاب جتربة جتمع اأف�سل ما يف العاملني.

الرجاء مراجعة وكيلكم املعتمد للتاأّكد من تالوؤم هذا امللحق مع �سّيارتكم.

�سطح خلفي من خ�سب ال�ساج

ي�ستمّد ال�سطح اخللفي ت�سميمه من عامل اليخوت، 

نع يدويًا من خ�سب ال�ساج عرب جمع اأكرث  وقد �سُ

من 30 قطعة منفردة وحمايتها مبزيج خا�س من 

الزيوت. ويتما�سى هذا ال�سّطح الرائع مع خيار 

»اأر�سية �سندوق االأمتعة اخل�سبية«، ُيرجى مراجعة 

ال�سفحة 32 لالّطالع على التفا�سيل.

هذا امللحق متوافر لطراز فانتوم دروبهيد كوبيه.
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عملت رولز-روي�س على 

ت�سميم جمموعة من 

اخليارات البديلة للم�سات 

النهائية التي ميكن اختيارها 

للعجالت، مما مينحكم حرية 

حتديث اإطاللة �سّيارتكم 

وتعديل موا�سفاتها اجلمالية.

موديل 422 قيا�س 21 بو�سة

عجالت م�سنوعة من ال�سبائك 

املطروقة

متوافرة اأي�سًا كعجالت م�سقولة بالكامل، اأو 

مطلية بطالء داكن

موديل 173 قيا�س 21 بو�سة

عجالت م�سنوعة من ال�سبائك 

املغّلفة بالكروم

متوافرة اأي�سًا كعجالت مطلية

موديل 471 قيا�س 21 بو�سة

عجالت م�سنوعة من ال�سبائك 

امل�سقولة جزئيًا

متوافرة اأي�سًا كعجالت مطروقة، اأو مطلية بطالء داكن

موديل 267 قيا�س 21 بو�سة

عجالت م�سنوعة من ال�سبائك 

امل�سقولة بالكامل

متوافرة اأي�سًا كعجالت مطلية، اأو م�سقولة جزئيًا، اأو 

م�سقولة بالكامل، اأو مطلية بلون داكن

موديل 289 قيا�س 21 بو�سة

عجالت م�سنوعة من ال�سبائك 

املطلية بطالء داكن

متوافرة اأي�سًا كعجالت مطلية، اأو م�سقولة جزئيًا، اأو 

م�سقولة كليًا

منوذج عن العجالت امل�سنوعة من ال�سبائك املطلية

اإطار بخّط جانبي 

اأ�سفوا مل�سة من االأناقة اإىل �سّيارتكم مع هذه االإطارات 

االأنيقة ذات اخلّط اجلانبي الناعم امل�ستوحاة من عامل 

املو�سة، والتي ت�سّكل اأروع ترجمة ع�رصية لت�سميم 

كال�سيكي.

هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.
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الت�سميم الداخلي

الب�ساطة �رّص اجلمال. جتتمع العناية البالغة بالتفا�سيل مع 

الت�سميم الباهر لتبدع الت�سميم الداخلي الفاخر الذي تّت�سم به 

�سّيارة فانتوم. ميكنكم بالتايل تعزيز مالذكم اخلا�س مبا يلّبي 

متطلباتكم بف�سل هذه القطع امل�سّممة خ�سي�سًا لت�ساعد على 

منحكم اأجواء عمل اأو ت�سلية وا�سرتخاء على ال�سواء.

20

عة باأ�سواء  بطانة ال�سقف Starlight املر�سّ

حتاكي النجوم

عة  حّولوا �سقف �سّيارتكم اإىل �سقف ي�سبه �سماء الليل املر�سّ

بالنجوم، اإذ توّلد هذه البطانة املمّيزة اأجواء خيالية م�ستعينة 

مبئات االأ�سواء التي تعمل بتقنية االألياف الب�رصية. وت�سمح 

لكم اأدوات التحّكم يف مق�سورة الركاب بتعديل �سطوع 

–النجوم– ملنح املق�سورة اجلّو املالئم.

اأّما األواح البطانة االأماميُة، فم�سنوعة من اجللد االأ�سود 

لتتما�سى مع بطانة ال�سقف.

ُيرجى مراجعة وكيلكم املعتمد للتاأّكد من تالوؤم هذا اخليار مع �سّيارتكم.
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واجهة مغّطاة بالكامل بك�سوة خ�سبية

ميكن تغطية الق�سم العلوي من الواجهة بالك�سوة 

اخل�سبية ذاتها كما يف باقي اأنحاء ال�سّيارة، مبا يف ذلك 

حميط فتحات الهواء على اجلهة اخللفية من لوحة 

جتهيزات ال�سائق.

هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.

اأ�سالع عجلة القيادة بك�سوة من اخل�سب

ملظهر وملم�س اأ�سيلني وعريقني، ميكن تلبي�س اأ�سالع 

عجلة القيادة بك�سوة اأنيقة تتنا�سق مع الت�سميم 

الداخلي لل�سّيارة.

هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.

عجلة قيادة اأكرث �سماكة

جتمع عجلة القيادة هذه املتوافرة بعّدة األوان بني 

القب�سة االأكرث �سماكة وبني املوا�سفات اجلمالية 

الديناميكية، فت�سيف على املق�سورة اأجواء ريا�سية.

هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.

علبة حلفظ ال�سيجار يف �سندوق القّفازات

يّت�سم ت�سميم علبة حفظ ال�سيجار املبّطنة باخل�سب 

بتطعيمات جميلة منها االأملنيوم امل�سقول واجللد، 

وهي حمفوظة بدّقة داخل �سندوق القّفازات.

هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.
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�سّجادات االأر�س املخ�ّسلة

جتمع �سّجادات االأر�س هذه امل�سّممة ح�سب الطلب بني 

الراحة واملتانة، وهي متوافرة مبجموعة من االألوان 

املتنا�سقة مع ت�سميم �سيارتكم الداخلي.

هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.

�سّجادات االأر�س امل�سنوعة من قنب ال�سيزال

ّممت �سّجادات االأر�س امل�سنوعة من قنب ال�سيزال  �سُ

خ�سي�سًا لطراز دروبهيد كوبيه، لت�سفي اإليه اأجواء 

كال�سيكية م�ستوحاة من عامل البحار.

هذا امللحق متوافر لطراَزي فانتوم دروبهيد كوبيه وفانتوم كوبيه.

24

جمموعة ال�ستائر اخللفية

متنح هذه ال�ستائر الكهربائية التي تق�سم اإىل �ستائر للزجاج اخللفي و�ستائر للبابني الركاب يف 

املقعدين اخللفيني خ�سو�سية عالية. وباإمكانكم اختيار هذه ال�ستائر امل�سّممة ح�سب الطلب منف�سلة 

اأم جمتمعة مع جمموعة من االألوان التي ميكن االنتقاء بينها لتكّمل ت�سميم �سيارتكم الداخلي.

الرجاء مراجعة وكيلكم املعتمد للتاأّكد من تالوؤم هذا امللحق مع �سّيارتكم.

�سّجادات االأر�س امل�سنوعة من �سوف اخلروف

ا�ستمتعوا بنعومة �سوف اخلروف الفاخر حتت قدميكم مع 

هذه االأر�سيات امل�سّممة ح�سب الطلب. ميكنكم االختيار من 

بني جمموعة األوان تنا�سب ت�سميم �سيارتكم الداخلي. وتعر�س 

رولز-روي�س اأي�سًا �سّجادة ل�سندوق االأمتعة م�سنوعة من �سوف 

اخلروف، ملزيد من التفا�سيل، ُيرجى مراجعة ال�سفحة 37.

هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كاّفة.
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�سندوق التربيد للمقعدين املنفردين

اإذا رغبتم يف اال�سرتخاء اأو االحتفال، ف�سندوق التربيد هذا هو خياركم االأن�سب 

ويّت�سع  لقارورتني اأو ما يعادلهما. وي�سهل للراكبني يف اخللف الو�سول اإىل هذا 

ال�سندوق، الذي يحفظ حمتوياته بحرارة 4 درجات مئوية وي�سيء عند فتحه.

متوافر لطراز فانتوم ولطراز فانتوم بقاعدة العجالت املمتدة.

26

حامل للكوؤو�س م�سنوع من االأملنيوم املفّرز

يّت�سم حامل الكوؤو�س هذا ب�سكله اجلميل و�سهولة اال�ستخدام، وهو م�سنوع 

من االأملنيوم املفّرز وامل�سقول. متوافر فقط لل�سّيارات التي ت�سمل �سندوق 

تربيد للمقاعد اخللفية.

الرجاء التنّبه اإىل اأّن الكاأ�َسني هما للعر�س فقط وغري مرفقني بحامل الكوؤو�س.

هذا امللحق متوافر لطراز فانتوم ولطراز فانتوم بقاعدة العجالت املمتّدة.

خزانة زجاجية للمقعدين املنفردين

تقع اخلزانة الزجاجية، املوؤّلفة من ق�سمني واملغّلفة باجللد املمّوج، بني 

املقعدين اخللفيني املنفردين يف �سّيارة فانتوم. 

متوافر لطراز فانتوم ولطراز فانتوم بقاعدة العجالت املمتّدة.

تطريز حريَف RR على كل م�ساند الراأ�س

باإمكانكم طلب تطريز حريَف RR املتداخلني على م�ساند الراأ�س، اإّما بخيط 

بنف�س لون امل�سند اأم بخيط متباين اللون. 

هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.
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ال�سياحة والتكنولوجيا

ندعوكم هنا اإىل الغو�س يف عامل التجارب واال�ستك�ساف. 

جتمع جمموعة ملحقات ال�سياحة والتكنولوجيا بني الهند�سة 

املبدعة والت�سميم اجلميل لرتتبط ب�سال�سة باأ�سلوب حياتكم، 

حّتى ت�سّكل امتدادًا �سهاًل وبديهيًا لعاملكم.

28

املظاّلت

حتميكم هذه املظاّلت اجلميلة امل�سنوعة باليد 

من ال�سم�س وت�سفي يف الوقت ذاته مل�سة من 

االأناقة اإىل كل املنا�سبات. وت�سمل غطاء من قما�س 

التويل القطني العاجي مع اأطراف متباينة باللون 

الرمادي املائل اإىل البني.

هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.
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ت�سميم جميل

�سّلة النزهات

مع �سلة النزهات من رولز-روي�س، اأ�سبح الرتفيه ممتعًا بقدر القيادة، اإذ اأّنها 

جت�ّسد ع�رص النزهات الذهبي وتناول الطعام يف الهواء الطلق. اآنذاك حني كانت 

النزهة منا�سبة ممتعة، ولي�س جمّرد حمطة خالل الرحالت الطويلة.

ت�سمل �سلة النزهات كوؤو�سًا من الكري�ستال الر�سا�سي، واأواٍن فخارية من عالمة 

»ودجوود« Wedgewood، ولوازم املائدة، وهي م�سنوعة باليد من خ�سب ال�ساج، 

واجللد البني، واالأملنيوم، وتت�سّمن كل ما يلزم الأف�سل نزهة الأربعة اأ�سخا�س.

هذا امللحق متوافر للطرازات كافة.
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�سندوق اأمتعة مزّين بتطعيمات من اجللد

يّت�سم ت�سميم �سندوق االأمتعة، مبا يف ذلك االأغطية املف�سلية، باملهارة 

احلرفية يف كل تف�سيل، وهو مزّين بتطعيمات من اجللد متنا�سقة مع 

األوان التطعيمات الداخلية يف طراز فانتوم.

الرجاء مراجعة وكيلكم املعتمد للتاأّكد من تالوؤم هذا امللحق مع �سّيارتكم.

اأر�سية خ�سبية ل�سندوق االأمتعة

ميكنكم اإ�سافة مل�سة فريدة وكال�سيكية اإىل �سندوق االأمتعة يف �سّيارتكم 

من طراز فانتوم دروبهيد كوبيه اأو فانتوم كوبيه مع هذه االأر�سية 

اخل�سبية الفاخرة امل�سنوعة من خ�سب ال�ساج، وهي خري رفيق ل�سطح 

خ�سب ال�ساج، الذي ورد و�سفه يف ال�سفحة 17.

الرجاء مراجعة وكيلكم املعتمد للتاأّكد من تالوؤم هذا امللحق مع �سّيارتكم.

32

حقيبة تربيد حممولة مزّينة بتطعيمات من اجللد

تاأخذ حقيبة التربيد املحمولة هذه يف عني االعتبار كل املزايا 

املريحة لكم يف اأي م�سوار قد ترغبون يف القيام به. تزدان هذه 

احلقيبة بتطعيمات اجللد املتنا�سقة مع ت�سميم املق�سورة، 

وتعمل هذه احلقيبة بو�سلها عرب مقب�س �سحن بقوة 12 فلط يف 

�سندوق االأمتعة.

هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.
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34

تنّقل باأناقة مطلقة

اأمتعة فانتوم

اأمتعة رولز-روي�س فانتوم م�سنوعة يدويًا يف �ستوديو الت�سميم يف جودوود، 

وال ُت�ستخدم يف ت�سنيعها اإال اأجود اجللود باللون البني الكال�سيكي.

جمم�عة م�ؤلفة من 6 قطع:

ت�سمل 4 حقائب �سغرية وحقيبة لالأك�س�سوارات وحقيبة لالأحذية

جمم�عة م�ؤلفة من 5 قطع:

ت�سمل 4 حقائب �سغرية وحقيبة لالأك�س�سوارات

كما تظهر يف ال�سورة املقابلة.

جمم�عة م�ؤلفة من 4 قطع:

ت�سمل 4 حقائب �سغرية

متوافرة للطرازات كافة

حقيبة �سغرية حقيبة االأحذيةحقيبة االأك�س�سوارات
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�سبك �سندوق االأمتعة

احِم االأغرا�س غري املقّيدة اأو ال�سغرية بحفظها باأمان 

داخل هذه ال�سبكات املربوطة باالأر�س وبجوانب �سندوق 

االأمتعة.

هذا امللحق متوافر لطراز فانتوم ولطراز فانتوم بقاعدة عجالت ممّددة.

�سّجادة مطاطية ل�سندوق االأمتعة

توؤّمن �سجادة االأر�س املطاطية هذه املقاومة لالنزالق حماية 

اإ�سافية الأر�سية �سندوق االأمتعة والأمتعتكم.

هذا امللحق متوافر لطراز فانتوم ولطراز فانتوم بقاعدة عجالت ممّددة.

مئزر حلماية م�سّد الكدمات

يحمي هذا املئزر امل�سنوع يدويًا م�سّد الكدمات والطالء اخللفي 

من االأ�رصار الناجتة عن التحميل، وميكن تو�سيبه ب�سهولة اأثناء 

عدم ا�ستخدامه.

الرجاء مراجعة وكيلكم املعتمد للتاأّكد من تالوؤم هذا امللحق مع �سّيارتكم.

36

االأمان اأثناء التنّقل

�سجادة م�سنوعة من �سوف اخلروف 

ل�سندوق االأمتعة

توؤّمن هذه ال�سجادة الناعمة الفاخرة، امل�سّممة لتكّمل 

ال�سجادات امل�سنوعة من �سوف اخلروف، �سطحًا يحمي 

االأغرا�س الدقيقة. الرجاء مراجعة ال�سفحة 25 لتفا�سيل 

عن ال�سجادات امل�سنوعة من �سوف اخلروف. 

هذا امللحق متوافر لطراز فانتوم ولطراز فانتوم بقاعدة العجالت املمتّدة.
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على الرغم من الت�سميم الداخلي املنّظم واخلايل من التعقيدات يف �سّيارة فانتوم، تخّبئ لكم ال�سيارة 

كمًا هائاًل من التقنيات مبتناول يديكم. وكل التقنيات فيها م�سّممة لتعمل بتناغم، ولتمنحكم حتكمًا 

�سهاًل وح�سًا ديناميكيًا من االت�سالية اأثناء التنّقل على الطرقات، لت�سبح القيادة متعة �سهلة. وتتيح 

لكم رولز-روي�س باقة من خيارات حت�سني الت�سميم الداخلي لت�سبح كل رحلة جتربة ممتعة.

البقاء على اّت�سال

مهايئ اأنيق للهاتف

ي�سل هذا املهايئ ال�سهل الهاتف املتحّرك بالهوائي اخلارجي 

لل�سّيارة، فيح�ّسن اال�ستقبال وي�سحن بطارية الهاتف يف الوقت ذاته. 

.Apple* متوافر ملجموعة من الهواتف، منها اأجهزة

الرجاء مراجعة وكيلكم املعتمد للتاأّكد من تالوؤم هذا امللحق مع �سّيارتكم.

Apple Computers Inc عالمة جتارية ل�رصكة*
Image for reference only.

كابل مهايئ للو�سائط

باإمكانكم و�سل هاتف *Apple iPhone بالنظام ال�سمعي يف �سّيارة 

فانتوم عرب و�سلة USB ال�سمعية يف لوحة التحّكم املركزي. وي�سحن 

الكابل اأي�سًا اجلهاز اأثناء ا�ستخدامه.

.iPhone* هذه الو�سلة متوافرة ملجموعة من طرازات

الرجاء مراجعة وكيلكم املعتمد للتاأّكد من تالوؤم هذا امللحق مع �سّيارتكم.

38

جهاز �سامل للتحّكم عن بعد

ت�سمح لكم اأزرار التحّكم ال�سهلة للغاية واملرّكبة 

على مراآة الروؤية اخللفية، بربجمة جمموعة من 

وظائف التحّكم عن بعد، ومنها فتح باب املراآب اأو 

البّوابة واإغالقهما، وت�سغيل االأ�سواء اأو غريها من 

االأجهزة اأو اإطفاوؤها.

الرجاء التنبه اإىل اأّن بع�س القيود قد تنطبق على ا�ستخدام 

التحّكم عن بعد يف بع�س الدول. ُيرجى مراجعة وكيلكم املعتمد 

للتاأّكد من تالوؤم هذا امللحق مع �سّيارتكم.

هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.
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العناية بال�سّيارة وحمايتها

ت�ستفيد كل �سّيارة رولز-روي�س من العناية واخلربة التي يقّدمها 

اأكرث من 60 حرفيًا وعاماًل فنيًا ماهرًا. وهذا االنتباه ال�سديد اإىل 

التفا�سيل هو م�سدر االإيحاء االأ�سا�سي خلف منتجاتنا امل�سّممة 

حلماية �سّيارتكم والعناية بها.

العجالت واالإطارات ال�ستوية

ال داعي للم�ساومة على الراحة واالأناقة، حّتى يف اأ�سعب الظروف ال�ستوية. 

فت�سميم ال�سطح اخلارجي لالإطار املتطّور يوؤّمن ثباتًا اأف�سل على الطريق 

بن�سبة ت�سل اإىل 20% عند ال�سري يف ظّل حرارة دون 7 درجات مئوية، اإىل جانب 

متا�سك اأكرب على الوحل، واجلليد، والثلج اجلديد اأو الذائب. وتخّفف هذه 

االإطارات اأي�سًا من خطر االنزالق على الطرقات املبللة.

هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.

41جمموعة ملحقات فانتوم – العناية بال�سّيارة وحمايتها40



غطاء ال�سيارة الداخلي

 RR ّمم غطاء ال�سيارة الداخلي ليحمي طالء ال�سيارة، وي�سّم تطريزًا حلريَف �سُ

على اجلهة االأمامية. وتتوافر اأي�سًا اأغطية داخلية حتمل تفا�سيل �سخ�سية. 

الرجاء مراجعة ال�سفحة 10.

هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.

غطاء لل�سّيارة يعمل بنظام دفق الهواء

حافظوا على �سّيارة رولز-روي�س بحالتها االأ�سلية يف بيئة مقاومة للغبار 

واالأو�ساخ والرطوبة. يوؤّمن هذا الغطاء املتني القابل للنفخ مناخًا جافًا، اإذ تعمل 

مروحتان اثنتان على تاأمني تيار هوائي دائمًا حول ال�سّيارة.

هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.

غطاء ال�سّيارة اخلارجي

احموا �سّيارتكم من عوامل الطبيعة، يف الطق�س املاطر اأو امل�سم�س، مع غطاء 

ال�سّيارة اخلارجي. ت�سّم كل جهة نق�سة ناعمة حلريَف RR، فيما مي�سك �رصيط 

التثبيت الغطاء باإحكام.

هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.
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ال�سال�سل املعدنية للثلج

حت�ّسن �سال�سل رولز-روي�س املعدنية متا�سك ال�سيارة، 

وتق�رّص م�سافة الكبح، وتزيد ثبات القيادة عند ال�سري 

على الثلج اأو اجلليد، لت�سبح جتهيزًا �رصوريًا لرحالت 

التزّلج اأو الأ�سلوب احلياة يف املناخ البارد.

الرجاء مراجعة وكيلكم املعتمد للتاأّكد من تالوؤم هذا امللحق مع �سّيارتكم.

عّدة »�سوي�سول« Swissol للعناية بال�سّيارة

مّت اختيار عّدة »�سوي�سول« Swissol للعناية بال�سيارة 

بدّقة، وهي ت�سّم كل ما يلزم للحفاظ على املواد الدقيقة 

يف �سّيارة رولز-روي�س. وكل االأغرا�س حمفوظة يف 

.RR حقيبة حتمل نق�س حريف

هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.

منتجات تنظيف فريدة لطراز دروبهيد 

كوبيه*

ّممت هذه املجموعة خ�سي�سًا للمحافظة على  �سُ

العنا�رص الفريدة يف طراز دروبهيد كوبيه، وت�سمل 

منّظفًا خل�سب ال�ساج والفوالذ وال�سقف الن�سيجي.

هذا امللحق متوافر لطراز فانتوم دروبهيد كوبيه.

مطفاأة احلريق

مطفاأة احلريق حمفوظة يف مكان خمفي داخل ال�سّيارة، 

لكن ي�سهل الو�سول اإليها يف حال وقع حادث موؤ�سف.

الرجاء مراجعة وكيلكم املعتمد للتاأّكد من ال�رصوط اخلا�سة مبطفاأة 

احلريق يف بلدكم.

�سابط ل�سحن البطارية

ل �سابط �سحن البطارية بالتيار الكهربائي يف  ي�سغَّ

املنزل ويحر�س على احلفاظ دائمًا على م�ستوى �سحن 

مثايل.

هذا امللحق متوافر لطرازات فانتوم كافة.
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جميع الر�سومات واملوا�سفات ت�ستند اإىل املعلومات املتوافرة �سمن �سهر مار�س 2016. ميكن لالألوان اأن تختلف.

 حتتفظ رولز-روي�س موتور كارز ليميتد بحّق اإجراء تعديالت على هذا الكتّيب والتقدميات املوجودة فيه يف اأّي وقت كان وبدون اأّي اإ�سعار. وقد تختلف موا�سفات املنتجات بح�سب الدول. 

تبذل رولز-روي�س موتور كارز ليميتد كّل جهد ممكن لتوفري البيانات الدقيقة، ولكن ما من �سمانة للدقة وال تخ�سع رولز-روي�س موتور كارز ليميتد الأّي م�سوؤولية. ميكنكم احل�سول على 

www.rolls-roycemotorcars.com. معلومات اإ�سافية من الوكيل احل�رصي لرولز-روي�س الذي تتعاملون معه اأو عرب زيارة املوقع االإلكرتوين

اإّن ا�سم رولز-روي�س ورمزها و�سورها املوجودة يف هذا الكتّيب والتي تعّرف عن رولز-روي�س اأو اأطراف ثالثة ومنتجاتها وخدماتها هي ملك لعالمة لرولز-روي�س موتور كارز ليميتد اأو اأّي 

طرف ثالث مرتبط باأّي ا�سم اأو رمز اأو �سورة. حقوق املواد الواردة يف هذا الكتّيب حمفوظة لرولز-روي�س موتور كارز اأو اجلهات املرخ�سة لها. مُينع الن�سخ اأو التعديل اأو التوزيع اأو العر�س اأو 

 اأم كامل الأ�سباب عامة اأو جتارية بدون تفوي�س خطي من رولز-روي�س موتور كارز. ميكنكم 
ّ

اإعادة االإنتاج اأو الن�رص اأو الرتخي�س اأو ا�ستخدام املواد الواردة يف هذا الكتّيب اأ�سواء ب�سكل جزئي

ا�ستخدام املواد الأغرا�س �سخ�سية فقط. 

.07677-7731 NJ ،املوّزع يف الواليات املّتحدة االأمريكية: رولز-روي�س موتور كارز اأمريكا ال�سمالية، �س.ذ.م.م، وودكليف اليك

احلقوق حمفوظة لرولز-روي�س موتور كارز اأمريكا ال�سمالية، �س.ذ.م.م 2016. اإّن ا�سم رولز-روي�س ورمزها عالمتان م�سّجلتان ومملوكتان لرولز-روي�س موتور كارز ليميتد وهي 

ُت�ستخدم من ِقبل رولز-روي�س موتور كارز اأمريكا ال�سمالية، �س.ذ.م.م مبوجب تفوي�س.



www.rolls-roycemotorcars.com
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