
 

رولز-روي�س موتور كارز

ة ب�سيارات رايث 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
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رايث

ُيعترب طراز رايث ال�سّيارة الأكرث ديناميكية من رولز-روي�س 

على الإطالق، اإذ جت�ّسد القّوة والأناقة والدراما.

ينطبق ذلك اأي�سًا على جمموعة ملحقات رايث امل�سّممة من دون 

م�ساومة، فكل قطعة م�سنوعة بدّقة متناهية، لت�سيفوا مل�ساتكم 

ال�سخ�سية على طراز رايث وتعرّبوا عن �سخ�سّيتكم.

6جمموعة ملحقات رايث



اإ�سفاء اللم�سات ال�سخ�سية

تخّطوا التقاليد. ت�سمح لكم هذه املجموعة باإ�سفاء اللم�سات 

ال�سخ�سية على �سّيارتكم، فيت�سّنى لكم تغيري اأدّق التفا�سيل يف 

�سّيارتكم وحتديثها.
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اأغطية داخلية لل�سّيارة م�سّممة 

ح�سب الطلب

هذه الأغطية الداخلية لل�سّيارة م�سّممة ح�سب 

الطلب وم�سنوعة باليد وفقًا لأعلى املعايري 

للتنا�سب مع انحناءات �سّيارتكم. وميكن 

الختيار من بني 18 لونًا، وتعر�س الأغطية 

بلون واحد اأو لونني. ولإ�سفاء اأعلى م�ستوى 

من اللم�سات ال�سخ�سية، باإمكانكم تطريز 

الأحرف اأو الأ�سماء اأو ال�سعارات اأو العالمات 

اأو حريَف RR على اأي جهة من جهَتي الغطاء.

هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

مواطئ قدم منقو�سة بلم�سات 

�سخ�سية

ميكنكم تعديل مدخل ال�سيارة عرب اإ�سافة 

ر�سالة اأو �سعار �سخ�سّيني ُينق�سان بدّقة 

وعناية وب�سكل غري بارز على مواطئ القدم يف 

ال�سّيارة.

هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

م�ساند للراأ�س ت�سّم اأحرف مطّرزة 

ح�سب الطلب

ميكنكم اإبراز اأ�سلوبكم اخلا�س عرب حت�سني 

مظهر م�ساند الراأ�س باأحرف مطّرزة باأناقة 

وبخيط بلّون يتما�سى مع لون امل�سند اأو لون 

متباين من اختياركم. وبالإمكان نق�س حّتى 

�سبعة اأحرف، والختيار من بني ثالثة اأ�سكال 

حروف.

هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

8جمموعة ملحقات رايث – اإ�سفاء اللم�سات ال�سخ�سية

اأغطية داخلية لل�سّيارة م�سّممة ح�سب الطلب

م�ساند للراأ�س ت�سّم اأحرف مطّرزة ح�سب الطلب مواطئ قدم منقو�سة بلم�سات �سخ�سية



الت�سميم اخلارجي

بح�سورها الآ�رص، جتتذب �سّيارة رايث الأنظار اإليها وتفر�س 

ح�سورها املهيب دائمًا. وباإمكانكم تعزيز هذا احل�سور 

الدراماتيكي بف�سل جمموعتنا من امللحقات اخلارجية امل�سّممة 

بروعة، لإ�سفاء مل�ستكم اخلا�سة على �سّيارتكم.
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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 الإ�سرتلينية 

اخلال�سة، لإ�سفاء مل�سة من الإتقان والأناقة.

هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

10جمموعة ملحقات رايث – الت�سميم اخلارجي



�سعار روح ال�سعادة – اإ�ساءة �سفلية

يوّلد �سعار روح ال�سعادة باإ�ساءة �سفلية هالة خاّلبة 

من النور الأبي�س الذي ي�سّع من قاعدة الركيزة التي 

يتمركز عليها �سعار ال�سيدة. وُي�ساء ال�سعار عند 

ت�سغيل �سوء الرتحيب بال�سائق اأثناء توّقف ال�سّيارة.

هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

�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 �سوء الرتحيب 

بال�سائق اأثناء توّقف ال�سّيارة.

هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

�سعار روح ال�سعادة – مطلي بالذهب 

عيار 24 قرياطًا

لقد �سهد هذا ال�سعار ال�سهري الذي يرمز اإىل التمّيز يف 

عامل ال�سّيارات تغيريات طفيفة على مّر التاريخ. بيد 

اأن غمو�سه الآ�رص مل يت�ساءل يومًا. وقد بات هذا 

املثل ال�ساطع للجمال والتاأّلق متوافرًا بطالء ذهبي 

عيار 24 قرياطًا.

هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

موديل 603 قيا�س 21 بو�سة – عجالت م�سنوعة من ال�سبائك 

امل�سقولة جزئيًا باللون الأ�سود

مع هذه العجالت �سباعية الأ�سالع قيا�س 21 بو�سة امل�سنوعة من ال�سبائك امل�سقولة 

جزئيًا اإ�سافة عن�رص ت�سميم جديد اإىل �سّيارة رولز-روي�س التي متلكونها.

هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

12جمموعة ملحقات رايث – الت�سميم اخلارجي 11



21” Five spoke Alloy Wheel 
Part Polished

20” Seven spoke Alloy Wheel 
Diamond Turned

21” Seven spoke Alloy Wheel 
Fully Polished

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

موديل 603 قيا�س 21 بو�سة

عجالت م�سنوعة من ال�سبائك بلون ف�ّسي، م�سقولة جزئيًا

عّززوا ديناميكية �سّيارة جو�ست مع العجالت امل�سنوعة من ال�سبائك باللون 

الف�ّسي الالمع ذات الأ�سالع ال�سبعة قيا�س 21 بو�سة.

هذا امللحق متوافر لطراز رايث.
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تاأثري ب�رصي دراماتيكي

موديل 462 قيا�س 20 بو�سة

عجالت م�سنوعة من ال�سبائك 

– م�سقولة بوا�سطة الأملا�س

متوافرة اأي�سًا كعجالت مطلية مغّلفة بالكروم

موديل 593 قيا�س 21 بو�سة

عجالت م�سنوعة من ال�سبائك - 

م�سقولة بالكامل

متوافرة اأي�سًا كعجالت مطلية

موديل 602 قيا�س 21 بو�سة

عجالت م�سنوعة من ال�سبائك - 

م�سقولة جزئيًا

14جمموعة ملحقات رايث – الت�سميم اخلارجي



الت�سميم الداخلي

فيما الت�سميم اخلارجي يفي�س عزمًا، تعدنا اخلطوط الن�سيابية 

لت�سميم رايث الداخلي مبنح الركاب راحة مطلقة. ويتجّلى عمل 

احلرفيني املاهرين يف كل تف�سيل، وينعك�س ذلك يف جمموعة 

امللحقات امل�سّممة لتعزيز مفهوم الت�سميم الداخلي لطراز رايث.
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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 لطراز رايث.

16جمموعة ملحقات رايث – الت�سميم الداخلي



�سّجادات الأر�س امل�سنوعة من �سوف 

اخلروف

ا�ستمتعوا بنعومة �سوف اخلروف الفاخرة حتت قدميكم 

مع �سّجادات الأر�س هذه امل�سّممة ح�سب الطلب. وميكنكم 

الختيار من بني جمموعة األوان تنا�سب ت�سميم �سيارتكم 

الداخلي.

هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

�سّجادات الأر�س املخ�ّسلة

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

الراحة واملتانة، وهي متوافرة مبجموعة من الألوان 

املتنا�سقة مع ت�سميم �سيارتكم الداخلي.

هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

عة بالنجوم بطانة ال�سقف Starlight املر�سّ

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

اإذ توّلد هذه البطانة املمّيزة اأجواء خيالية م�ستعينة مبئات الأ�سواء 

املُنارة بالألياف الب�رصية. وت�سمح لكم اأدوات التحّكم يف مق�سورة 

الركاب بتعديل �سطوع –النجوم– ملنح املق�سورة اجلّو املالئم.

هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

18جمموعة ملحقات رايث – الت�سميم الداخلي17



األواح من خ�سب »كاناديل« 

ي�ساهم هذا اخل�سب الناعم املطلي بطالء 

حريري رقيق يف احلفاظ على ملم�س املادة 

الطبيعي، فيزيد روعة على الأجواء املعا�رصة 

امل�سيافة التي متّيز طراز رايث. وتتمّيز ق�رصة 

اخل�سب بالتنا�سق يف اأنحاء ال�سيارة وتلتّف 

بلطف لتحت�سن خطوط الأبواب، م�سيفة 

مل�سات من اخل�سب ذات امل�سامات املفتوحة يف 

اأرجاء املق�سورة اخللفية.

هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

واجهة مك�سّوة بخ�سب الكاناديل

يحافظ هذا اخل�سب اخل�سن اخلالب على فكرة 

الن�سياب الديناميكي الذي تتغّنى به �سيارة 

رايث، ومينحها ت�سميمًا داخليًا هادئًا وفاخرًا.

هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

اأ�سلوب معا�رص م�سياف
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ال�سياحة والتكنولوجيا

ّممت �سيارة رايث من دون م�ساومة، فهي طراز رولز-روي�س  �سُ

الأكرث تطّورًا من الناحية التقنية على الإطالق. وت�ساهم جمموعة 

ملحقات ال�سياحة والتكنولوجيا يف منح ال�سائق كما الركاب جتربة 

اأكرث روعة تليق باأ�سلوب حياتك.

نقطة ات�سال ل�سلكية داخل 

ال�سيارة

عند جلو�سكم داخل ال�سّيارة اأثناء توّقفها اأو 

�سريها، باإمكانكم ت�سّفح الإنرتنت وقراءة 

ر�سائلكم الإلكرتونية ب�سهولة. نقطة الت�سال 

الال�سلكية Wireless Car Hotspot داخل 

ال�سيارة موجودة على م�سند الذراع املركزي 

 WLAN الأمامي، وت�سمح لعّدة اأجهزة

بالت�سال بها، وتبّدل تلقائيًا بني ال�سبكات 

ل�سمان احل�سول على اأف�سل اّت�سال ممكن.

الرجاء التنبه اإىل اأّن بع�س القيود قد تنطبق على 

ال�ستخدام يف بع�س الدول. الرجاء مراجعة وكيلكم 

املعتمد للتاأّكد من تالوؤم هذا امللحق مع �سّيارتكم.

هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

مهايئ اأنيق للهاتف

ي�سل هذا املهايئ �سهل ال�ستخدام الهاتف 

املتحّرك بالهوائي اخلارجي لل�سّيارة، فيح�ّسن 

ال�ستقبال وي�سحن بطارية الهاتف يف الوقت 

ذاته. متوافر ملجموعة من الهواتف، منها 

.Apple* اأجهزة

هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

كابل مهايئ للو�سائط

باإمكانكم و�سل هاتف *Apple iPhone بالنظام 

 USB ال�سمعي يف �سّيارة رايث عرب و�سلة

ال�سمعية يف لوحة التحّكم املركزي. وي�سحن 

الكابل اأي�سًا اجلهاَز اأثناء ا�ستخدامه.

هذه الو�سلة متوافرة ملجموعة من طرازات 

.iPhone*

هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

Apple Computers Inc. عالمة جتارية ل�رصكة*
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نقطة ات�سال ل�سلكية داخل ال�سيارة

كابل مهايئ للو�سائط مهايئ اأنيق للهاتف



حقيبة كبرية حقيبة �سغريةحقيبة مالب�س

رفيق ال�سفر املثايل

اأمتعة رايث

تالئم هذه املجموعة امل�سّممة لطراز رايث يف �ستوديو الت�سميم يف 

جودوود متطّلبات امل�سافر الأكرث تطلبًا تذّوقًا، وتعك�س القدرات 

الفريدة فعاًل التي متّيز العالمة.

باإمكانكم اإ�سفاء اللم�سات ال�سخ�سية على املواد التقليدية واملعا�رصة 

امل�سغولة باليد لتتنا�سق مع لون الت�سميم الداخلي ل�سّيارتكم، 

فتبتكرون بذلك اأمتعة خالبة ومريحة وممّيزة، م�سّممة ح�رصيًا 

ل�سّيارتكم.

ميكنكم التو�سية على اأمتعة رايث منفردة اأو يف املجموعات التالية:

جمم�عة م�ؤلفة من 6 قطع:

ت�سمل حقيبتني كبريتني و3 حقائب �سغرية وحقيبة مالب�س

جمم�عة م�ؤلفة من 5 قطع:

ت�سمل حقيبتني كبريتني و3 حقائب �سغرية

هذا امللحق متوافر لكافة الطرازات.

24جمموعة ملحقات رايث – ال�سياحة وال�سفر23



العناية بال�سّيارة وحمايتها

ّمم طراز رايث من البداية ليكون �سّيارة مريحة لل�سائق،  �سُ

وحتفة فنية عنوانها الب�ساطة الأنيقة التي تزخر قوًة ورقيًا. 

ومنتجاتنا املختارة بعناية ت�ساهيها قوة، فهي م�سّممة حلماية 

�سّيارتكم والعناية بها.

25

العجالت والإطارات ال�ستوية

ل داعي للم�ساومة على الراحة والأناقة، 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 الإطارات اأي�سًا من خطر النزلق على 

الطرقات املبللة. متوافرة للعجالت امل�سنوعة من ال�سبائك قيا�س 19 و 20 بو�سة فقط.

هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

26جمموعة ملحقات رايث - العناية بال�سّيارة وحمايتها



غطاء لل�سّيارة يعمل بنظام دوران الهواء

حافظوا على �سّيارة رولز-روي�س بحالتها الأ�سلية يف 

بيئة مقاومة للغبار والأو�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 لطراز رايث.

ال�سال�سل املعدنية للثلج

حت�ّسن �سال�سل رولز-روي�س املعدنية التما�سك، 

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

ال�سري على الثلج اأو اجلليد، لت�سبح جتهيزًا �رصوريًا 

لرحالت التزّلج اأو للحياة يف املناخ البارد. متوافرة فقط 

للعجالت امل�سنوعة من ال�سبائك قيا�س 19 بو�سة.

هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

غطاء ال�سّيارة اخلارجي

احموا �سّيارتكم من عوامل الطبيعة، يف الطق�س املاطر اأو 

امل�سم�س، مع غطاء ال�سّيارة اخلارجي. وت�سّم كل جهة 

نق�سة ناعمة حلريَف RR، فيما مي�سك �رصيط التثبيت الغطاء 

باإحكام.

هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

غطاء ال�سيارة الداخلي

ّمم غطاء ال�سيارة الداخلي ليحمي طالء ال�سيارة،  �سُ

وي�سّم تطريزًا حلريَف RR على اجلهة الأمامية. وتتوافر 

اأي�سًا اأغطية داخلية حتمل تفا�سيل �سخ�سية. الرجاء 

مراجعة ال�سفحة 73.

هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

غطاء لل�سّيارة يعمل بنظام دوران الهواء

غطاء ال�سيارة الداخليغطاء ال�سّيارة اخلارجي
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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 املوادالدقيقة يف �سّيارة 

رولز-روي�س مع احلفاظ على حالتها الأ�سلية. وكل الأغرا�س 

.RR حمفوظة يف حقيبة ُنق�س عليها احلرفان

هذا امللحق متوافر لطراز رايث.

العناية باألواح خ�سب »كاناديل« 

منّظف خ�سب ال�ساج اخلا�س برولز-روي�س هو احلل املعتمد 

لتنظيف الطالء احلريري املمّيز على ك�سوات خ�سب الكاناديل.

�سابط ل�سحن البطاريةهذا امللحق متوافر لطراز رايث.

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

ويحر�س على احلفاظ دائمًا على م�ستوى �سحن مثايل. ومع 

املغنطي�سية وموؤ�رّص LED، يّت�سل ب�سهولة بنقطة �سحن رايث 

املوجودة داخل �سندوق الأمتعة.

هذا امللحق متوافر لطراز رايث.
*منّظف خ�سب ال�ساج اخلا�س برولز-روي�س هو احلل املعتمد لتنظيف الطالء احلريري املمّيز على ك�سوات خ�سب الكاناديل.
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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 ول تخ�سع رولز-روي�س موتور كارز ليميتد لأّي 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 الإلكرتوين

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

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

ا�ستخدام املواد لأغرا�س �سخ�سية فقط. 

.07677-7731 NJ ،املوّزع يف الوليات املّتحدة الأمريكية: رولز-روي�س موتور كارز اأمريكا ال�سمالية، �س.ذ.م.م، وودكليف ليك

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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