
رولز-رويس موتور كارز
دليل برنامج التمّلك الممّيز





أن تتملك سيارة رولز-رويس هي تجربة فريدة تكللها الجودة 
والمتعة بأقصى حدودها. واآلن، وحرصًا مّنا على الحفاظ على 

عراقتنا التاريخية في الهندسة المبتكرة والمتميزة، نقّدم 
لكم برنامج التمّلك الممّيز.

يأتي برنامج التمّلك الممّيز ليرتقي مجددًا بتجربة اقتناء 
سيارة رولز-رويس، ويشمل:

“رولز-رويس تيلي سرفيسز”: وهو برنامج يضمن اتصال     .1
مباشر حول المعلومات الخاصة بالصيانة بين سيارتك     

ووكيل رولز-رويس المعتمد.  

“رولز-رويس أسيست”: وهو برنامج يعمل على تحقيق     .2
االتصال بين سيارتك وأقرب مركز اتصال لخدمة الطوارئ     

في الحاالت الطارئة.  

يوضح هذا الدليل بالتفصيل المعلومات الضرورية بما في 
ذلك كيفية تفعيل برنامجي “رولز-رويس تيلي سرفيسز” 
و“رولز-رويس أسيست” في سيارتك من طراز “جوست” أو 

“رايث” المصنوعة ابتداء من شهر أغسطس 2013.  

راحة بال مطلقة



صمم ليعمل بمنتهى السالسة
يعمل برنامج “رولز-رويس تيلي سرفيسز” في إحدى الطرق التالية:

في كل مرة يتم فيها تشغيل المحرك، تقوم أجهزة االستشعار   .1
المتطورة برصد زوايا محددة في السيارة وتحديد العناصر 

المستهلكة أو التي تتطلب أعمال صيانة.

ومن ثم يتم إرسال بيانات الصيانة المرتبطة بدقة كبيرة إلى   
وكيل رولز-رويس المعتمد لديكم، والذي يقوم بدوره بمراجعة 
المعلومات والتواصل معكم لتقديم المشورة المتخصصة أو 

تحديد موعد مناسب إلجراء أعمال الصيانة. 

إذا أردتم االتصال بوكيل رولز-رويس المعتمد لديكم ألي سبب   .2
كان، لتحديد موعد مبكر للخدمة على سبيل المثال، يمكنكم 

بكل بساطة اختيار ‘Applications’، ثم ‘Teleservice Call’ ثم 
‘Start service’ على شاشة عرض وحدة التحكم الوسطية. 
وسيؤدي هذا على الفور إلى نقل جميع بيانات الصيانة ذات 
الصلة إلى وكيل رولز-رويس المعتمد لديك، والذي سيقوم 

بدوره باالتصال بك.

في حال انخفض مستوى الشحن في بطارية سيارتك لسبب ما   .3
مثل توقف السيارة لمدة طويلة، سيتم إشعار وكيل رولز-رويس 

المعتمد لديك، ومن ثم سيتم االتصال بك  لتقديم المشورة 
حول كيفية التعامل مع المشكلة وتفادي أي عقبات غير ضرورية.



مستوى خدمة ال نظير له 
يعّد “رولز-رويس تيلي سرفيسز” نظامًا متطورًا يمكن 

سيارتك من إرسال معلومات مهمة حول الصيانة إلى وكيل 
رولز-رويس المعتمد لديك بشكل تلقائي.

وكما هو متوقع، فإن مستوى دقة البيانات التي يتم نقلها 
هو استثنائي، مما يتيح لفريق الخدمة الحصول بسرعة على 

معلومات متعلقة بوضع سيارتك. فإذا كان هناك على سبيل 
المثال حاجة لتبديل الزيت أو شحن البطارية، سيقوم وكيل 

رولز-رويس المعتمد لديكم بإبالغكم مباشرة واالهتمام 
بالترتيبات إلجراء أعمال الصيانة الضرورية بمنتهى الكفاءة 

وفي الوقت الذي يناسبكم.

يرجى المالحظة بأن المعلومات التي يتم إرسالها إلى وكيل 
رولز-رويس المعتمد لديكم ال تشمل بيانات حول العميل أو 

موقع المركبة. 

“رولز-رويس 
تيلي سرفيسز”



فوائد “رولز-رويس 
تيلي سرفيسز”

تفادي غلبة حجز موعد الصيانة في الوقت المناسب   .1
حيث ستقوم السيارة بإرسال بيانات الصيانة 

بشكل تلقائي عند الحاجة إلى ذلك.

يتم إرسال البيانات المالئمة الخاصة بالصيانة إلى   .2
وكيل رولز-رويس المعتمد لديك قبل وصول 

سيارتك إلى الوكيل بوقت طويل.

تحديد مواعيد أعمال الصيانة الضرورية بكفاءة   .3
وسرعة.

توفير طريقة سهلة للتواصل مع وكيل رولز-رويس   .4
المعتمد لديك باستخدام وحدة تحكم “روح 

السعادة” الدائرية.

تفادي العقبات غير الضرورية عبر المراقبة   .5
المتواصلة والتلقائية لحالة بطارية السيارة.





فوائد “رولز-رويس أسيست”

راحة البال التي تمنحك إياها قدرتك على االتصال مباشرة من   .1
السيارة بأقرب مركز اتصال لخدمات الطوارئ في الحاالت الطارئة.

االطمئنان بأن النظام يعمل تلقائيًا عندما يتلقى األمر من   .2
أجهزة استشعار الصدمات والوسائد الهوائية.

إمكانية وصول المساعدة الضرورية من الشرطة أو الدفاع   .3
المدني أو اإلسعاف إلى موقعك المحدد.

الراحة التي يوفرها لك التزام رولز-رويس التام تجاه سالمتك.  .4



الطمأنينة عندما تكون بأمس 
الحاجة إليها

“رولز-رويس أسيست” هو نظام فريد يصل سيارتك بمركز اتصال 
خدمات الطوارئ.

ويمكن تشغيل النظام بطريقتين:

في حال تفعيل الوسائد الهوائية أو أجهزة استشعار الصدمات،    .1
تقوم السيارة تلقائيًا باالتصال بأقرب مركز اتصال لخدمات           

الطوارئ وتزويده بموقع المركبة، وبالتالي سيحاول مركز اتصال    
خدمات الطوارئ التواصل مع السائق أو الراكب وإرسال وحدات    

الطوارئ إن لم يتلقى رّدًا.  

إذا وجدت نفسك في حالة طارئة، يمكنك تفعيل نظام     .2
“رولز-رويس أسيست” يدويًا ببساطة عبر الضغط على زر  

SOS في لوحة اإلضاءة في السقف، وستتمكن بذلك من     
االتصال بشكل مباشر مع مركز اتصال خدمات الطوارئ وشرح    

الحالة لهم.   

صمم نظام “رولز-رويس أسيست” ليوفر لك الطمأنينة، كي ال 
يشغلك شيئًا عن االستمتاع بقيادة سيارتك من رولز-رويس.

“رولز-رويس 
أسيست”



معلومات عامة   .1
ستقوم رولز-رويس موتور كارز المحدودة، وعنوانها ذا درايف، وستهامبنت، شيشستر،    
وست ساسكس، صندوق بريد 0SH 18 )المشار إليها الحقًا بعبارات “نحن”، أو “لدينا” 
بحسب السياق( بتزويد العميل )المشار إليه بعبارات “أنت” أو “لك” بحسب السياق( 
بخدمات الدعم أو المعلومات الخاصة بسيارة العميل )المشار إليها بعبارة “الخدمات”( 
تحت اسمي “رولز-رويس تيلي سرفيسز” و“رولز-رويس أسيست”. إال إذا كان الوصف 
أو  تخزين  أو  بجمع  نحن  نقوم  لن  ذلك،  ينص صراحة خالف  الفردية  للخدمات  التالي 
معالجة بيانات العمالء لتوفير الخدمات. وسنقوم نحن بإبالغكم مقدمًا إذا كان جمع أو 
تخزين أو معالجة البيانات الشخصية أمر ضروري لتوفير أي من الخدمات. وسيتم توفير 
في  مسبقًا  المركّبة   )SIM( المشترك  هوية  وحدة  بطاقة  استخدام  عبر  الخدمات 
البيانات  حماية  لتشريعات  وفقًا  الشخصية  بياناتك  بمعالجة  وسنقوم  السيارة. 

المعمول بها وحسب الضرورة ألداء الخدمات وتوفيرها لك.
2. “رولز-رويس تيلي سرفيسز” و“رولز-رويس أسيست”

يتم تحضير خدمات “رولز-رويس تيلي سرفيسز” و“رولز-رويس أسيست” في السيارة    
قبل تسليمها لك أو لوكيل رولز-رويس المعتمد لديك. ويتم تفعيل هذه الخدمات 

فقط بعد استالم تأكيد بأنك قمت بالتوقيع على طلب تفعيل الخدمات.
أ. “رولز-رويس تيلي سرفيسز”   

تهدف خدمة “رولز-رويس تيلي سرفيسز” إلى تحسين تجربة تمّلك العميل لسيارة    
نقل  سيتم  لها،  تفعيلك  أو  طلبك  عند  أو  تفعيلها  إلى  الحاجة  عند  رولز-رويس. 
معلومات وبيانات تقنية حول سيارتك لنا )بما في ذلك معلومات الصيانة حول القطع 
المستهلكة الخاضعة للمراقبة، ومعلومات حول حالة السيارة مثل إشعارات التحكم 
والفحص، وحالة شحن البطارية، وبيانات لتحديد السيارة وموقعها في حال توقفها 
عن العمل(. وإذا ادعت الحاجة إلى إجراء أعمال الصيانة سيتم نقل هذه البيانات إلى 
وكيل رولز-رويس أو ورشة عمل رولز-رويس المعتمدة لديك أو فريق الخدمة الخاص 
برولز-رويس أو مزّودي الخدمات ذات الصلة كي يقوموا باالتصال بك وتحديد موعد 
لتقييمها مما  لنا  السيارة  الفنية من  البيانات  نقل  يتم  الصيانة. وقد  أعمال  إلجراء 
يساعدنا على تطوير منتجاتنا وخدماتنا بشكل إضافي، وذلك في تقرير يحمل اسم 
التقنية والبيانات  المعلومات  البيانات على  ريبورت”. وتقتصر هذه  “تيلي سرفيس 
المتعلقة بالمركبة وال تحتوي على معلومات حول العميل. لن يتم نقل البيانات 

األخرى مثل بيانات تحديد الموقع كجزء من تقرير “تيلي سرفيس”. أما “تيلي سرفيس    
في  الشحن  انخفض  وإذا  باستمرار.  السيارة  بطارية  يراقب  نظام  فهو  جــارد”  باتري 
البطارية إلى مستوى أقل من القيمة المحددة، سيتم نقل البيانات التقنية للسيارة 
لوكيل رولز-رويس أو ورشة خدمة رولز-رويس المعتمدة لديك. وسيتم االتصال بك 
لترتيب موعد الصيانة إذا كان ذلك مناسبًا. كما يمكن من خالل هذه الخدمات، أن يتم 
أو ورشة خدمة     رولز-رويس  األمر من قبل وكيل  لزم  إذا  البطارية  حالة  تبليغك عن 
رولز-رويس المعتمدة لديك، إذا تم ترك أضواء الوقوف منارة أو تم ركن السيارة لفترات 

طويلة من الزمن على سبيل المثال.
ب. “رولز-رويس أسيست”   

السيارة  لتحديد  معلومات  تلقي  أسيست”  “رولز-رويس  خدمة  استخدام  يتطلب    
وموقعها، وذلك لتقديم المساعدة لمركز االتصال الخاص بخدمات الطوارئ. وقد يتم 
نقل طلب المستخدم والبيانات المطلوبة إلى مزّودي الخدمات الذين نعمل معهم 

لتقديم هذه الخدمة.
توفر الخدمات  .3

يتوفر كامل نطاق هذه الخدمات فقط للسيارات من طرازي “جوست” و“رايث” ابتداء من    
المملكة  ألســواق  عليها  موافق  لسيارات  المالكين  وللعمالء   ،2014 العام  طــرازات 

المتحدة، وألمانيا، والنمسا، وإيطاليا، وفرنسا، وهولندا، والكويت، ودبي.
إيقاف الخدمات  .4

بمكنك إيقاف عمل الخدمات في أي وقت لدى وكيل رولز-رويس أو ورشة خدمة   
رولز-رويس المعتمدة لديك، من خالل التوقيع على وثيقة التنازل.    

يرجى المالحظة بأن إيقاف الخدمات سيؤدي إلى إبطال عمل بطاقة SIM المركبة في    
السيارة، األمر الذي سيوقف نظام “رولز-رويس أسيست” عن العمل.

سرفيسز”و“رولز-رويس  تيلي  “رولز-رويس  حول  المعلومات  من  لمزيد    
بوكيل    االتصال  يرجى  للخدمة،  العامة  واألحكام  الشروط  و  أسيست” 

رولز-رويس أو ورشة خدمة رولز-رويس المعتمدة لديك.

الشروط واألحكام



تّم تصميم برنامج التمّلك الممّيز من رولز-رويس ليضمن لك 
المزيد من راحة البال ولكي تكون على ثقة بأن سيارتك مجهزة 

بأحدث تقنيات االتصال دون أي كلفة.

لتفعيل خدمات “رولز-رويس تيلي سرفيسز” و “رولز-رويس 
أسيست” في سيارتك، يرجى تعبئة طلب تفعيل الخدمات عند 

شراء السيارة أو في أي وقت خالل تملكك لها.

وفي حال رغبت بإبطال برنامج التمّلك الممّيز، سيطلب منك 
وكيل رولز-رويس المعتمد لديك التوقيع على وثيقة تنازل. يرجى 

العلم أنه عند توقيع الوثيقة، لن تعود خدمات نظامي 
“رولز-رويس تيلي سرفيسز” و “رولز-رويس أسيست” متاحة لك، 
ولكن يمكن إعادة تفعيلها في أي وقت عبر تعبئة طلب تفعيل 

الخدمات.

كما يمكنك تغيير وكيل رولز-رويس الذي يهتم بصيانة سيارتك 
في أي وقت خالل تملكك لها، وذلك عبر تعبئة طلب تغيير 

الوكيل لدى وكيل رولز-رويس المعتمد.

إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص برنامج التمّلك الممّيز، يرجى 
االتصال بوكيل رولز-رويس المعتمد لديك. 

كن على اتصال

توفر الخدمات 
 الطرازات:

هذه الخدمات متوفرة للسيارات من طرازي “جوست” و“رايث” المصنوعة ابتداء من 
شهر أغسطس 2013. إذا رغبت بالتأكد من توافق الخدمات مع سيارتك، يرجى 

االتصال بوكيل رولز-رويس المعتمد لديك.

 البلدان:
هذه الخدمات متاحة في المملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وفرنسا، 

والنمسا، ودبي، والكويت.



www.rolls-roycemotorcars.com/ownership

تستند جميع الرسوم التوضيحية والمواصفات على المعلومات المتاحة حتى شهر 
ديسمبر 2013. وتحتفظ رولز-رويس موتور كارز ليميتد بحق إجراء تغييرات في أي وقت دون 

إشعار مسبق.

تحرص رولز-رويس موتور كارز ليميتد قدر المستطاع على توفير معلومات دقيقة، ومع 
ذلك، ال يوجد أي ضمان لدقة هذه المعلومات. وال تتحمل رولز-رويس موتور كارز ليميتد أية 
مسؤولية من جراء ذلك. ويمكن الحصول على معلومات إضافية من وكيل أو ورشة عمل 

رولز-رويس موتور كارز المعتمدة.

الموزع في الواليات المتحدة: رولز-رويس موتور كارز نورث أمريكا، شركة محدودة المسؤولية، 
وودكليف ليك، نيو جيرسي 07677-7731.

© جميع الحقوق محفوظة لـ رولز-رويس موتور كارز ليميتد 2013. ال يمكن نسخها أو نقلها. 
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