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استكشف معنى الرحابة.
يمكنك اآلن االستمتاع بأعلى درجات الراحة والفخامة
في ثالث سيارات رياضية متعددة االستخدامات ()SUV
ذات قدرات هائلة هي Bentayga :ذات قاعدة العجالت
الطويلة واألبعاد المتناسبة األنيقة ،و Bentayga Azureذات
قاعدة العجالت الطويلة ،و Bentayga Azureاإلصدار األول
( )First Editionذات قاعدة العجالت الطويلة .يمتزج في
هذه السيارة التي صُممت بعناية بالغة لرحالت ملهمة
األداء االستثنائي مع الراحة القُصوى لتمنحك تجربة ال
تُنسى سواءً كنت تقود السيارة بنفسك أو راكبًا فيها.

تنساب مالمح التصميم التي ال تُضاهى التي تتميز بها
 Bentleyعبر هيكل السيارة األطول الذي يميز هذه
السيارات الرياضية الفاخرة متعددة االستخدامات ،ما يشي
بمقصورتها ذات االتساع الملحوظ .فاللمسات الجمالية
الفخمة التي تتحدى الزمن تنبئك بمدى الهدوء والرفاهية
اللذين ينتظرانك في الداخل .عالوة على ذلك ،ستكتشف
وأنت في مقعد القيادة ما وعدتك به السيارة من قيادة في
منتهى السالسة.
أما خلف عجلة القيادة فنظام القيادة الديناميكي من
Bentley ( )Bentley Dynamic Rideونظام التوجيه
الرباعي يتكيّفان مع البيئة المحيطة بك ،ليقدما لك تجربة
قيادة متفردة في جميع الظروف وعلى جميع السرعات.

تمنحك قاعدة العجالت الطويلة وأنت في مقعد الراكب
مساحة رائدة في فئتها للمقصورة الخلفية لتتكئ
وتسترخي وأنت تشاهد المناظر الطبيعية المذهلة أو
معالم المدينة تمر على جانبيك ومستمتعًا بكل ما في
العالم من حولك.
تتميز مجموعة طرازات  Bentaygaذات قاعدة العجالت
الطويلة بتصميمها االستثنائي الذي يمزج بين الفخامة
واألداء عبر ميزات محسّنة أعدّت لراحتك ومتعتك؛ منتقلة
بهذه الميزات إلى مستوى آخر مع طرازَي Bentayga
 Azureذات قاعدة العجالت الطويلة ،وBentayga Azure
اإلصدار األول ( )First Editionذات قاعدة العجالت
الطويلة الجديدين المبتكرَين لتمنحك الميزات والتقنيات
الحصرية رفاهية مُثلى سواءً أكنت في مقعد السائق أو
مقعد الراكب.

أنت على موعد مع رحالت ال مثيل لها على متن أفخم
سيارة رياضية متعددة االستخدامات في العالم .يُرجى
زيارة موقع  Bentleyاإللكتروني.

3

4

رفاهية مُثلى مع .Azure
تجمع سيارة  Bentayga Azureذات العجالت الطويلة
بتصميمها المبهر الفخم بين التصميم العصري ذي ميزات
الرفاهية المتعددة ،وبين التقنيات المستقبلية ،لتمنحك
استمتاعًا بكل لحظة تقضيها على الطريق .فمع شارة
" "Azureالتي تزين التصميم الخارجي ،والعجالت ذات
العشرة أذرع بقياس  22بوصة ،والشبكات الكروم في
المصد الخلفي ،ستدرك أن ثمة شيئًا مميزًا في انتظارك.
تنتظرك وراء األبواب الخلفية التي تُغلق كهربائيًا مقصورة
داخلية تتزين أرجاؤها بالتطريز ماسيّ الشكل .وفي الخلف
أيضًا تتسع المقصورة ذات المقاعد مرنة التجهيزات لجلوس
ثالثة أفراد براحة تامّة مع مساحات محسّنة رائدة في فئتها
للرؤوس واألرجُل تناسب الجميع.
تشمل الميزات األخرى التي تتميز بها Bentayga Azure
ذات قاعدة العجالت الطويلة التي تضيف مزيدًا من التميز
إلى ما تقدمه من رفاهية :اإلضاءة الداخلية متغيرة
األلوان واألنماط،

والعتبات المضيئة ،وحصائر األرضية كثيفة الوبر ،والخياطة
المتباينة ،والقشرات مفتوحة المسام.
تضمن ميزات مساعدة السائق سهلة االستخدام مثل
شاشة العرض على الزجاج األمامي ()Head-Up Display
ونظام مساعد المرور ( )Traffic Assistتجربة قيادة سلسة
وممتعة بينما يمنحك محرك  V8أداءً بالغ القوة .فمع هذا
المحرك الذي يتسارع بالسيارة من  0إلى  60ميال ً في
الساعة خالل  4.5ثانية (من  0إلى  100كم/ساعة في
 4.6ثانية) وصوال ً إلى سرعة قصوى  180ميال ً في الساعة
( 290كم/ساعة) ستنسى لوهلة أن هذه سيارة رياضية
متعددة االستخدامات.
تتوفر السيارة بتشكيلة لونية للمقصورة الداخلية مخصصة
لطرازات  Bentaygaذات قاعدة العجالت الطويلة ،وباقة
ال نهائية من خيارات اللمسات الشخصية ،ما يجعل
سيارة  Bentayga Azureذات قاعدة العجالت الطويلة
جذابة للجميع وفي الوقت ذاته لها لمساتها الفريدة التي
تخصك وحدك.

يرجى الرجوع إلى المواصفات والخيارات المذكورة في الصفحات من  44إلى  47للتعرف
على الميزات القياسية واالختيارية .ال تتوفر كل الخيارات في جميع الطُرز وجميع األسواق.

اإلصدار األول ()First Edition
تأتي سيارة  Bentayga Azureاإلصدار األول
( )First Editionالحصرية ذات قاعدة العجالت الطويلة
بجميع ميزات طراز  Azureعالوة على ميزات اإلصدار
المحدود بتقنيات عصرية ومزيد من لمسات الفخامة.
ستجد في استقبالك عندما تفتح الباب شعار Bentley
يتألق بضوء ساطع عند قدميك مع مصابيح  LEDالترحيبية.
وفي الداخل تتزين أسطح القشرة التي تغطي األبواب
ولوحة التابلوه بإضافات من تطعيمات معدنية تضفي مزيدًا
من الجمال على التصميم الداخلي .باإلضافة إلى ذلك،
ستنعم بأجواء خالبة بفضل مصابيح  LEDمتعددة األلوان
المصممة بها تكوينات إضاءة  Bentleyماسية الشكل التي
تتألأل من خالل ثقوب الكسوة الجلدية الدقيقة ،ونظام صوت
 Naimلسيارات  Bentleyفائق النقاء.
ومما يؤكد على نُدرة هذا اإلصدار من السيارات الرياضية
متعددة االستخدامات تلك المجموعة المتفردة من
اإلضافات التصميمية .ففي الخارج ،يعلن شعار اإلصدار
األول ( )First Editionعن تفرّد هذه السيارة ،بينما يؤكد
الشعار ذاته الموجود على لوحة التابلوه هذا المفهوم في
المقصورة الداخلية األمامية .اكتسبت المقاعد الفخمة أيضًا
مزيدًا من الرفاهية بشكل الخياطة متباينة اللون التي تميز
اإلصدار األول والتي يتكامل معها تطريز شعار اإلصدار األول
(.)First Edition
يمنحك كل هذا شعورًا استثنائيًا في رحلتك داخل
واحدة من سيارات  Bentayga Azureاإلصدار األول
( )First Editionالقالئل ذات قاعدة العجالت الطويلة.
دورة القيادة وفق اختبار المركبات الخفيفة الموحد عالميًا
( )WLTPلسيارة  (V8) Bentayga First Editionذات
قاعدة العجالت الممدّدة :استهالك الوقود ،ميل/جالون
(لتر 100 /كم) – المُجمَّع  .)13.0( 21.7معدل انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون المُجمَّع  294 -جم/كم.
دورة القيادة األوربية الجديدة ( )NEDCلسيارة
 (V8) Bentayga First Editionذات قاعدة العجالت
الممدّدة :استهالك الوقود لتر 100/كم – المُجمَّع .12.0
معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المُجمَّع  272 -جم/كم.
يرجى الرجوع إلى المواصفات والخيارات المذكورة في الصفحات من  44إلى  47للتعرف
على الميزات القياسية واالختيارية .ال تتوفر كل الخيارات في جميع الطُرز وجميع األسواق.
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التصميم

تصميم خارجي مدهش.
تسري الخطوط الطويلة االنسيابية من مقدمة Bentayga
ذات قاعدة العجالت الطويلة واألبعاد المتناسبة األنيقة إلى
مؤخرتها لتعطي على الفور انطباعًا بأن هذه ليست مجرد
سيارة عادية من الطراز الرياضي متعدد االستخدامات.
تعطيك الشبكة األمامية الجديدة ذات فتحات التهوية
العمودية المحاطة بالمصابيح األمامية البيضاوية التي تأتي
بتصميم "قطع الكريستال" الذي تمتاز به  Bentleyانطباعًا
عن القوة لدى رؤيتك هذه السيارة االستثنائية وجهًا لوجه.
ومما يبرِز طول التصميم الجانبي للسيارة الجناح الخلفي
المتصل بالسقف و"خط القوة" الممتد بطول السيارة مارًا
أسفل فتحة تهوية الرفرف المزينة بالكروم .وعالوة على
ذلك تشي األبواب الخلفية الجذابة ذات التصميم األطول
بما يمكن أن تجده خلفها.
تتباين واقيات المصد الفضية في األمام والخلف مع لون
طالئك المختار ،وتعزز من حضور هذه السيارة الرياضية
متعددة االستخدامات الطاغي على الطريق .فمن األمام
تضيف فتحات المصد الكرومية الالمعة إلى شخصية
السيارة مزيدًا من التميز ،بينما تعكس العجالت االتجاهية
ذات العشرة أذرع ومقاس  22بوصة -المتوفرة بإصدارات
مطلية ومصقولة ومطلية باألسود ومغطاة بلمسات نهائية
المعة مشكّلة آليًا  -الضوء بتأثير يخطف األبصار.
وُضعت المصابيح الخلفية البيضاوية التي يحاكي تصميمها
تصميم المصابيح األمامية ،وشعار " "Bentleyالمعروف
بلمسات فخمة على الباب الخلفي المصمم بخطوط
منحوتة فخمة ترتقي بخطوط الحواف المتناغمة إلى
مستويات فائقة .وتتكامل مع هذا المظهر المذهل فتحتا
أنبوبي العادم الخلفيتان البيضاويتان بتصميمها المقسّم.
إن ما ستقع عينك عليه من أول نظرة وحتى اكتشاف
السيارة عن قرب ،هي هوية واثقة مذهلة ومتفردة.

يرجى الرجوع إلى المواصفات والخيارات المذكورة في الصفحات من  44إلى  47للتعرف
على الميزات القياسية واالختيارية .ال تتوفر كل الخيارات في جميع الطُرز وجميع األسواق.
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تصميم داخلي ملهم.
تتجلى في جميع أرجاء تصميم المقصورة الداخلية
الفسيحة والمذهلة للسيارة  Bentaygaذات قاعدة
العجالت الطويلة مالمح الفخامة بكل شكل ممكن ،حتى
مع كل واحدة من التفاصيل المصنوعة يدويًا بعناية وتفرّد.
استوحيت البنية األساسية لمقصورة القيادة من شعار
أجنحة  Bentleyالفريد لتشكّل تنسيقًا متجانسًا مزدوج
األجنحة يمتد من الباب إلى الباب اآلخر .تصل وحدة
الكونسول األمامية الطويلة حتى المقصورة الخلفية
بتصميم دقيق يجعل جهاز التحكم عن بُعد باللمس ومنافذ
 USB-Cوقاعدة الشحن الالسلكي في متناول ركاب
المقاعد الخلفية.
ينساب المزيج اللوني الجديد المخصص للمقصورة الداخلية
للسيارة ذات قاعدة العجالت الطويلة عبر المقصورة
الداخلية الفسيحة ليُعطي شعورًا وملمسًا فريدين
وجذابين .فهذا التوازن المثالي في ألوان كسوات الجلود
الطبيعية يتكامل مع التشكيلة المتنوعة من القشرات التي
تتزين بها األبواب الخلفية الطويلة .كذلك ينقل الخيار الجديد
بإضافة تطعيمات معدنية داخل قشرة لوحة التابلوه واألبواب
التصميم إلى مستوى جديد من التفاصيل والدقة.

يمكنك مالحظة كل تفاصيل التصميم بفضل الضوء الطبيعي
المتدفق عبر فتحة السقف الكبيرة ذات الموضع المثالي.
وكي تتحكم أكثر في البيئة المحيطة بك ،يمكن تشغيل
اإلضاءة الداخلية متغيرة األلوان واألنماط لتهيّء لك أجواء
فريدة من نوعها تناسب العمل أو االسترخاء .فبلمسة
من أصابعك يمكنك خلق أجواء هادئة تسري فيها اإلضاءة
الخافتة وتضفي عليها أشكال إضاءة  Bentleyالماسية
تأثيرًا مبهرًا.
تتميز  Bentayga Azureذات قاعدة العجالت الطويلة
بنقشة تطريز جديدة حصرية ماسية الشكل في جميع
أجزاء المقصورة الداخلية ،ما يزيد التأكيد على الطابع
الفخم الذي تتمتع به هذه السيارة الرياضية متعددة
االستخدامات .وتتكامل مع هذه اللمسات شارات Azure
الرشيقة المزينة للعتبات ،والظاهرة على لوحة التابلوه
األمامية ،والمطرزة على المقاعد.
ستجد في كل تفاصيل المقصورة الداخلية ما يسرّ ناظرَيك.

يرجى الرجوع إلى المواصفات والخيارات المذكورة في الصفحات من  44إلى  47للتعرف
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إضاءة بطريقتك أنت.
من اإلضافات المذهلة الرقيقة في سيارة Bentayga
الجديدة ذات قاعدة العجالت الطويلة إضاءة Bentley
الماسية .يمكن التحكم في هذه اإلضاءة من لوحة النظام
المعلوماتي الترفيهي أو جهاز التحكم عن بُعد باللمس،
ويمكنك مزامنة تكوينها مع اإلضاءة الداخلية متغيرة األلوان
واألنماط ،أو تعديلها وحدها .عالوة على ذلك يمكن تغيير
كثافة اإلضاءة لتحوّل أجواء المقصورة بأساليب رائعة تختار
فيها من بين  30لونًا رائعًا يوافق ذوقك.
تُعد هذه الميزة المذهلة الفخمة المدمجة في األبواب
األمامية والخلفية أسفل الكسوة الجلدية ناعمة الملمس،
من الميزات الفريدة في هذه السيارة الرياضية متعددة
االستخدامات المتطورة .يتكوّن نظام اإلضاءة المحسّنة
للحالة المزاجية من مصابيح  ،LEDمنها  12في األبواب
األمامية ،و 22في كل واحد من األبواب الخلفية تتألق عبر
الثقوب الدقيقة في الكسوة الجلدية أللواح األبواب صانعة
تأثيرًا دراماتيكيًا.
قد تبدو هذه التزيينات دقيقة التفاصيل غير واضحة ألول
وهلة ،لكن فور تشغيلها تتجلى بتأثير يخطف األنفاس ال
سيما عند السفر ليالً.

يرجى الرجوع إلى المواصفات والخيارات المذكورة في الصفحات من  44إلى  47للتعرف
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تجربة القيادة المُحسَّنة

11

مثاليةٌ بكل معنى للكلمة.
عندما يقع اختيارك على سيارة  Bentaygaالفاخرة ذات
قاعدة العجالت الطويلة فإنك ستحصل على كل ما تتمناه
من األداء الفائق واإلمكانات الهائلة والراحة المتناهية.
وقد ساهمت هذه السيارة بحضورها الطاغي في االرتقاء
بفئة السيارات الرياضية متعددة االستخدامات إلى آفاق
جديدة غير مسبوقة؛ حيث تجمع بين التصميم العصري
وبراعة الصناعة اليدوية المتجددة باستمرار لتضفي لمسة
جمالية رائعة ال تخطئها العين .وباإلضافة إلى القدرة
الخارقة والتقنيات المبتكرة ،يتناغم األداء العملي مع الراحة
الملموسة على نحو مذهل.
فسواء كنت من هواة لعب الجولف أو التزلج على الجليد،
أو تتنقَّل من قارة إلى أخرى أو من حي إلى آخر داخل
المدينة ،أو تستكشف الطرق أو حتى تنحرف عنها بعيدًا
في األماكن ذات التضاريس الوعرة ،فستجد في سيارة
 Bentaygaذات قاعدة العجالت الطويلة من التجهيزات
المثالية ما يالئم كل رحلة من رحالتك.

تجربة القيادة المُحسَّنة

12

مقصورة مثالية لالسترخاء.
يمكنك االسترخاء واالستمتاع بمستوى الراحة الذي ترغب
فيه أينما كنت وأنت في مقعدك في المقصورة الداخلية
الفخمة التي يعبر كل عنصر فيها عما تشتهر به Bentley
من حرفية مشهود لها .فقد اُختيرت القشرات الخشبية
بعناية ،وجرت مطابقتها بشكل متناظر وبدقة عالية لتنساب
هذه القشرات بسالسة حول ركاب السيارة.
وتستمر هذه اللمسة الجمالية في المقاعد المجهزة
بوسائد ومساند ظهر مصممة بشكل هندسي مالئم
لضمان الراحة المتناهية .عالوة على ذلك تشكّل مؤينات
الهواء الموجودة ألول مرة في المقصورة الخلفية لسيارات
 Bentleyجزءًا من نظام مكيّف هواء متطور يخلّص الهواء
من الجزيئات الضارة وينقيه من الملوثات ليمنحك مزيدًا
من الرفاهية .يمكنك أيضًا الحصول على مزيد من خيارات
الرفاهية مع باقة مواصفات مقاعد الطائرات من Bentley
(.)Bentley Airline Seat
يوجد جهاز التحكم عن بُعد باللمس في موضع مالئم بالجزء
الخلفي من الكونسول األوسط؛ مما يتيح للركاب في
المقاعد الخلفية

التحكم في مجموعة كبيرة من الوسائل الترفيهية والميزات
األخرى .وتشمل هذه الميزات تدليك وتدفئة وتهوية
بالمقاعد الخلفية والتحكم في تكييف الهواء لالستمتاع
بتجربة مريحة تشعرك باالحتواء.
وتماشيًا مع احتياجاتك التقنية والترفيهية ،تحتوي مساحة
التخزين الواقعة أمام ذراع ناقل الحركة وفي الجزء الخلفي
من الكونسول األمامي القريب من الركاب على قاعدة
شحن السلكي للهواتف لشحن أجهزتك أثناء سفرك.
أضيفت إلى ذلك أربعة منافذ USB-C؛ اثنان في األمام
واثنان في الخلف لتعزيز القدرة على التواصل واالتصال.
وإذا كنت من عشاق األنظمة الصوتية عالية المستوى،
فسيمنحك النظام الصوتي الرائع  Naimلسيارات Bentley
أفضل جودة للصوت؛ من أدنى مستوى للترددات الصوتية
المنخفضة إلى أعلى درجة للترددات الصوتية المرتفعة،
وفي الوقت ذاته يتيح نظام باقة الترفيه الخلفية (Bentley
 )Rear Entertainmentلسيارات  Bentleyللركاب الوصول
إلى عالم متكامل من البرامج التليفزيونية واألفالم.
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عندما تقترن الفخامة
باألداء العملي.
عندما نتحدث عن واقع الحياة العصرية الفارهة ،ستجد
أن سيارة  Bentaygaذات قاعدة العجالت الطويلة هي
السيارة المثالية لجميع فصول العام وجميع أنماط الحياة.
فقد صُممِّت ميزاتها المبتكرة لتمكّنك من االستمتاع
بأشكال رحالتك الخارجية كافة؛ في مختلف مناطق المناخ
ودرجات الحرارة -من مستوى سطح البحر في الريفييرا
الفرنسية إلى خط الجليد في سييرا نيفادا -حتى ال تقل
اإلثارة التي تجدها في رحلتك عما ينتظرك في وجهتك.
تولّد سيارة  Bentaygaذات قاعدة العجالت الطويلة قدرة جر
تصل إلى  3.5طن ،ما يكفي وزيادة لجر القوارب السريعة
والطائرات الشراعية وعربات نقل الخيول .ويتوارى قضيب
الجر القابل للطي كهربائياً خلف المصد الخلفي في حالة
عدم استخدامه.
كل التجهيزات والكماليات؛ بدءًا من صندوق السقف
اإليروديناميكي ووصوال ً إلى باقة من حلول التخزين
المخصصة لنشاطات التزلج على الجليد وصيد األسماك
والغطس والنشاطات األخرى ،تقدم لك الفخامة والعملية
جنبًا إلى جنب ،مع الحفاظ في الوقت ذاته على الجانب
الجمالي لسيارة  Bentaygaذات قاعدة العجالت الطويلة.
يوفر صندوق تخزين األمتعة باتساعه الملحوظ مساحة
تخزين واسعة ،في حين يمكّنك الباب الخلفي الذي يُفتح
ويُغلق دون استخدام األيدي ،ووظيفة التحميل السهل،
ورفّ مساعد التحميل من فتح صندوق األمتعة وإغالقه
وتحميله بكل سهولة.
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حلم كل سائق.
تُعد  Bentaygaالجديدة ذات قاعدة العجالت الطويلة قفزة
إلى األمام في عالم تصاميم المقصورات الداخلية لفئة
السيارات الرياضية متعددة االستخدام إذ شهدت ثورة على
صعيد الفخامة وسهولة االستخدام وأحدث التقنيات.
بفضل المقصورة المُعتنى بكل تفاصيلها المصنوعة يدويًا،
يمكن للسائق والراكب األمامي االستمتاع بأقصى
مستوى ممكن من الراحة؛ فكل ميزة صُممت لتشعر معها
برضا تام عن رحلتك .أعدت مقاعد سيارة  Bentaygaذات
قاعدة العجالت الطويلة كي تلبي احتياجاتك وتفضيالتك؛
بدءًا من الوسائد ومساند الظهر القابلة للتعديل مرورًا
بنظام التهوية ووصوال ً إلى وظيفة التدليك التي تعمل
بستة إعدادات.
أمًا خلف عجلة القيادة ذات التصميم الهندسي الرشيق
والمكسوة بالجلد الطبيعي ،ستجد لوحة معلومات السائق
الرقمية بالكامل التي يمكنك من خاللها اختيار طريقة
العرض التي تناسب أسلوب قيادتك ،إذ يمكنك االختيار من
بين التصميم التقليدي ذي العدّادين الدائريين ،أو الخيار
الموسّع الذي يتيح لك مشاهدة الخرائط والوسائط بوضوح.
تمتد شاشة لمس عالية الدقة بمقاس  10.9بوصة بكامل
عرض لوحة التابلوه الوُسطى لتتيح للسائق أو الراكب
األمامي تحكمًا كامال ً في درجة الحرارة واإلضاءة والنظام
المعلوماتي الترفيهي وغير ذلك من الوظائف والميزات.
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عالم مثالي للركاب.
إذا كنت من الباحثين عن كل ما هو استثنائيٌ ،فلن تفتقد
أي شيء داخل السيارة ،فخلف األبواب الخلفية الطويلة،
تنتظر كل راكب تجربة ال مثيل لها .ففور انغالق األبواب
الكهربائية خلفك ،يمكنك أن تقرر ما تحتاجه من رحلتك.
فيمكنك بسهولة ال تُضاهى أن تفعل كل ما ترغب فيه
سواءً كان االستمتاع بما في السيارة من ميزات ووظائف
ترفيهية ،أو التركيز على عملك ،أو حتى مجرد رؤية
المشاهد الخالبة التي تمر بها السيارة.
توفر األبعاد الكبيرة التي صُممت بها سيارة Bentayga
ذات قاعدة العجالت الطويلة مساحة استثنائية للمقصورة
الداخلية الخلفية بها مساحة مثالية لراحة األرجُل ،وتكوين
للمقاعد يتسع لشخصين أو أكثر في المقصورة الخلفية.
توفر باقة مواصفات الراحة (4+1 Comfort) 1 + 4 الجديدة
راحة فائقة ومستوى استثنائيًا من األداء العملي .يأتي
المقعدان الخلفيان الخارجيان بخيارات تعديل إلى  16وضعًا
مختلفًا تضمن للركاب الوصول إلى وضعية الجلوس المُثلى.
يقع بين هذين المقعدين أيضًا مقعد ثالث واسع يتسع
بسهولة لشخص بالغ ثالث.
وكما هو الحال في المقاعد األمامية ،تنقل وظائف التدفئة
والتدليك مستوى الراحة إلى آفاق رحبة من االسترخاء
والفخامة .ندرك أنه من الصعب تخيُّل أن هناك ما يفوق
هذا المستوى من الفخامة ،إال أن باقة مواصفات مقاعد
الطائرات من  Bentley( )Bentley Airline Seatتتيح للركاب
أيضًا االتكاء وبسط أرجلهم.
سواءً أكنت تعمل أو مسترخيًا فحسب ،فستنعم
برفاهية مُثلى.
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سفر على متن الدرجة األولى.
الراحة والفخامة ،واالسترخاء الذي ال مثيل له ،واإلضافات
المحسّنة للحالة المزاجية :هذه هي طريقة باقة مواصفات
مقاعد الطائرات من  Bentley( )Bentley Airline Seatفي
منح الركاب تجربة مماثلة لتجربة سفرهم على متن طائرة
نفاثة خاصة.
تمكن إمالة المقعدين الخلفيين بسالسة ،كما تم
تجهيزهما بمساند جانبية ومساند رأس قابلة للتعديل
حتى تمنحك الراحة المُثلى ،بينما تنقل ميزتان مبتكرتان
هما ميزة تعديل وضعية الجسم ()Postural Adjust
والتحكم األوتوماتيكي في درجات الحرارة ()Auto Climate
الركاب إلى مستويات جديدة من االسترخاء.
تعمل ميزة تعديل وضعية الجسم ()Postural Adjust
الرائدة مع أوضاع التدليك الستة على الحفاظ على تدفق
الدم في الجسم وحفظ مستويات طاقتك حتى في أطول
الرحالت حيث تتحرك األكياس الهوائية الكبيرة باستمرار
حول نقاط الضغط الستّ :الكتفين والفخذين ووضعيتي
الفقرات القطنية .وتمنع هذه الحركات حتى في أدنى
درجات شدتها التي ال تكاد تشعر بها أطراف الجسم من
الخمول والنوم ،وتمنع تراكم اإلجهاد مهما كان طول رحلتك.
تتجاوز ابتكارات  Bentleyاالستثنائية المتوقع لمستويات
الراحة المتوفرة وذلك بفضل ميزة التحكم األوتوماتيكي في
درجات الحرارة ( ،)Auto Climateوهي الميزة األولى من

نوعها التي تحافظ على انتظام درجات الحرارة والرطوبة
وشعور الراكب بالراحة .ويمكن للركاب اختيار إعدادات
درجات الحرارة األمثل لهم باستخدام جهاز التحكم عن بُعد
باللمس .يمكن تعيين هذه اإلعدادات للوسائد ومساند
الظهر كل على حدة أو ربطها بتدفئة مساند األيدي .تقيس
المستشعرات درجة حرارة الجسم ورطوبته ،وتعدّل درجة
الحرارة ومستوى التهوية أوتوماتيكيًا للحفاظ على درجة
الحرارة المطلوبة ،بينما تعمل المراوح عن طريق سحب
الهواء -وليس دفعه -لتؤدي وظيفة التبريد بشكل ألطف.
صُممت طاوالت الرحالت المبطنة بالجلد بحيث يمكن
بسطها من ظهر المقعد األمامي لتستمتع بغدائك الممتع
عليها أو تضع عليها حاسوبك المحمول بأمان أثناء حركة
السيارة .يمكنك الوصول بسهولة إلى جهاز التحكم عن
بُعد باللمس بفضل إمكانية تحريكه دون أي جهد لتتمكن
من خالله من تعديل الموسيقى المنبعثة من نظام Naim
لسيارات  Bentleyودرجات الحرارة واإلضاءة لتهيئة األجواء
المثالية لك.
من خلف مقعد الراكب األمامي يمتد مسند قدم يمنحك
مزيدًا من الدعم مع مفتاحَي " "Businessو" "Relaxاللذين
يعدالن وضعية المقعد أوتوماتيكيًا من الوضع المائل إلى
المعتدل المريح والعكس بالعكس لتستمتع بتجربتك على
أحد مقاعد الدرجة األولى في الطائرات.
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النموذج األمثل للسيارات
الرياضية متعددة
االستخدامات (.)SUV
تقدم سيارة  Bentaygaذات قاعدة العجالت الطويلة
متعددة األغراض تجربة قيادة فريدة ورائعة كما هو معهود
من  Bentleyبفضل التوازن بين القدرة الخالصة وفعالية
األداء؛ ما يجعلها سيارة فائقة المرونة على الطرق الممهدة
والوعرة على حدٍ سواء .وكما هو متوقع ،تحظى هذه
السيارة بالخصائص المعروفة بها  Bentleyكعزم الدوران
االستثنائي وتوليد قدرة هائلة ،لضمان توفُّر التسارع
المفاجئ عند الحاجة.
يخرج محرك  V8النابض بالقوة قدرة مذهلة وأداءً ديناميكيًا
تكمن فيه سمات  Bentleyالمتفردة.
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التحكم المثالي
في أي مكان.
وصلت تجربة القيادة السلسة التي تقدمها  Bentaygaذات
قاعدة العجالت الطويلة إلى مستوى استثنائي من الراحة
في القيادة والتحكم المتميز سواءً على الطرق المرصوفة
أو الوعرة.
يعطيك مظهر السيارة المهيب والفخم في آن واحد انطباعًا
عن استعدادها ألي شيء ،وهو االنطباع الذي يثبته نظام
القيادة الديناميكي من  Bentley()Bentley Dynamic Ride
ونظام الدفع الرباعي من نوع  Torsen(Torsen All-Wheel
 .)Driveيوزع نظام الدفع الرباعي القدرة على العجالت
مع توفير أكبر قدرة متاحة على الجر ،مع منح السائق
إحساسًا بثقة هائلة مهما كانت ظروف القيادة من تضاريس
أو سرعات .في الوقت ذاته يجمع نظام القيادة الديناميكي
من  Bentley( )Bentley Dynamic Rideبين الحضور المميز
للسيارات الرياضية متعددة االستخدامات ذات األداء الذي
يليق بسيارة رياضية وبين رفاهية المقصورات الفاخرة.
عالوة على ذلك ،يتيح نظام التوجيه الرباعي قدرة على
المناورة على السرعات المنخفضة ما يعطيك انطباعًا
بالتحكم في سيارة أصغر حجمًا ،وثباتًا على السرعات
المرتفعة ما يمنحك شعورًا باالنسيابية في الرحالت التي
تتطلب قدرًا كبيرًا من الحركة.
ولجعل تجربة قيادتك أكثر إرضاءً ،يضمن ناقل الحركة
ثُماني السرعات اختيارًا مثاليًا لغيار السرعة وسالسة في
التسارع ال تقاوم من خالل التغييرات المتعددة للسرعة.
صُمِّمت هذه السيارة لتتجاوز المنعطفات بسالسة بزاوية
ميل جانبي وطولي تصل إلى  35درجة ،والقدرة على
الخوض في المياه حتى عمق  500مم ،ما يجعل هذه
السيارة الرياضية متعددة االستخدامات جاهزة دائمًا
ألي تحدٍّ.
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أداء عملي بسرعة فائقة.
تتميز  Bentaygaذات قاعدة العجالت الطويلة والقدرة
الهائلة بقوتها وكفاءتها بفضل محرك  V8المتطور الذي يقدم
أداءً مثيرًا ،وتجربة قيادة ديناميكية ،مصحوبة بصوت مميز
يشي باإلمكانات الفائقة في السيارة.
يولِّد هذا المحرك المتطور قدرة هائلة ،تصل إلى 542
حصانًا كبحيًا ( 550حصانًا أوروبيًا) ،متاحة في أي وقت بين
يديك .ويصل إلى أقصى عزم دوران له قدره  770نيوتن
متر ( 568رطل قدم) عند أقل من  2000لفة في الدقيقة،
ويحتفظ بهذا العزم حتى  4500لفة في الدقيقة .ويضمن
هذا األداء تسارعًا قويًا مهما كانت سرعتك في القيادة
ً
مياًل في
لتتحرك السيارة من وضع الثبات إلى سرعة 60
الساعة خالل  4.5ثانية فقط (من صفر إلى  100كم/ساعة
خالل  4.6ثانية)؛ لتحقق سرعة قصوى مذهلة مقدارها
ً
مياًل في الساعة ( 290كم/ساعة).
180
ال يمتاز محرك  V8بقدرة هائلة فحسب ،بل يتمتع أيض ًا
بكفاءة عالية .يستخدم هذا المحرك نظام اإلزاحة المتغير
إليقاف أربعة من األسطوانات الثمانية عندما ال تكون
مطلوبة ،وإعادة تنشيطها مرة أخرى بمجرد الحاجة
دون أن يالحظ السائق ذلك .تُستخدم تقنية "اإليقاف
والتشغيل المتكرر" ليس فقط عند توقف السيارة ،بل
عند السير بسرعات "أقرب إلى التوقف" كذلك ،وتَنتج عن
ذلك انبعاثات ال تزيد عن  294جم/كم* من ثاني أكسيد
الكربون ،واستهالك اقتصادي مُجمَّع يبلغ  21.7ميل/جالون
( 13.0لترًا 100/كم)* ،ومدى سير طويل يتجاوز  406ميال ً
( 654كم)* .باختصار ،يوفر محرك  V8إثارةً ورفاهيةً وكفاءة
بهدف تقديم تجربة قيادة استثنائية.

*دورة القيادة العالمية الموحدة للمركبات الخفيفة (.)WLTP
جميع أرقام استهالك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون
متوقفة على الطراز وخاضعة للموافقة عليه.

األداء
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التقنيات

تقنيات سهلة االستخدام.
لطالما أرست  Bentleyمعايير جديدة في عالم السيارات
الفاخرة وهندسة الدفع الرباعي وأحدث التقنيات المبتكرة
بطريقة متحفظة وغير الفتة لألنظار.
يرجع الفضل إلى "الوظائف الذكية" في ظهور هذه
التقنيات؛ فهي مصممة خصيصًا لزيادة متعة القيادة .يمكن
تهيئة التقنيات المجهزة في سيارة  Bentaygaذات قاعدة
العجالت الطويلة المتطورة بسهولة لتلبية االحتياجات
واألذواق الشخصية ،بما في ذلك أنظمة مساعدة السائق
المتعددة لتسهيل القيادة داخل المدن والرحالت الطويلة
والقيادة في المناطق األكثر وعورة ومشقة ،وذلك ألن تلك
التقنيات مصممة مع وضع متطلبات السائق في االعتبار.
تأتي هذه السيارة الرياضية المبتكرة متعددة االستخدامات
( )SUVمجهزةً بأحدث باقة من خدمات السيارة المتصلة
 Connected Carالتي يمكن الوصول إليها سواء داخل
السيارة أو عن بعد عبر تطبيق My Bentley؛ مما يتيح لك
مراقبة موقع السيارة ومتابعة حالتها ،والتحكم في مجموعة
من الوظائف المختلفة حيثما كنت .وقد صُممت هذه
الخدمات لالرتقاء بمستوى رحلتك وجعلها أكثر أمانًا وذكاءً
وراحةً ،حتى إذا كنت بعيدًا عن سيارتك.
ال ينقطع االتصال بينك وبينك سيارتك بعدما تغادرها.
حيث تستخدم البيانات المستمدة من البنية األساسية،
كمعلومات حركة المرور في الوقت الفعلي ،والتنبؤ باإلشارة
الخضراء ،والخدمات الجماعية التي يجري تجميعها من
مستخدمي الطرق للتحذير من المخاطر المحتملة في
الطريق الذي وقع اختيارك عليه .وتعني خدمات السيارة
المتصلة ( )Connected Carهذه أن بإمكانك المضيّ
في رحلتك دون توقف ودون أي عوائق؛ لذا يتسنى لك
االستمتاع بأي مغامرة تخوضها بالكامل.

يرجى الرجوع إلى المواصفات والخيارات المذكورة في الصفحات من  44إلى  47للتعرف
على الميزات القياسية واالختيارية .ال تتوفر كل الخيارات في جميع الطُرز وجميع األسواق.
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من طرق المدينة إلى
حيث تنعدم الطرق.
بفضل األداء الرائع الذي يميزه التحكّم االستثنائي
والراحة منقطعة النظير ،يمكنك االستمتاع بكل البيئات
برفاهية على مستوى عالمي .يتيح لك نظام التحكم في
ديناميكيات القيادة ( )Drive Dynamics Controlالتكيف مع
البيئة المحيطة بك باستخدام قرص دوار سهل االستخدام.
فسواء كنت تتنقل في المدينة أو تستمتع بالطريق
المفتوح ،يمكنك التبديل على الفور بين أربعة أوضاع قيادة
على الطريق؛ وهي مريح ( )Comfortورياضي ()Sport
ومخصص ( )Customووضع .Bentley
تضيف باقة المواصفات المالئمة لجميع التضاريس
( )All‑Terrain Specificationأربعة أوضاع قيادة إضافية
سريعة االستجابة للطرق الوعرة لتوفر بذلك أوضاعًا
متنوعة للقيادة أكثر مما في أي سيارة أخرى .يوفر وضع
الثلج والعشب ( )Snow & Grassالتصاقًا وثباتًا باألسطح
ذات خصائص االحتكاك المنخفضة ،ويقدم وضع التراب
والحصى ( )Dirt & Gravelقوة جر مثالية على األسطح
ذات التراكمات السائبة ،ويعطي وضع الرمال ( )Sandمزيدًا
من الثقة واالقتدار على الكثبان الرملية .وفي كل األحوال،
تضمن طبقة حماية القاع السفلي المختبرة بشكل شامل
حماية جميع األجزاء الرئيسية.

يرجى الرجوع إلى المواصفات والخيارات المذكورة في الصفحات من  44إلى  47للتعرف
على الميزات القياسية واالختيارية .ال تتوفر كل الخيارات في جميع الطُرز وجميع األسواق.
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تجربة قيادة ال مثيل لها.
قيادة سيارة  Bentleyكانت وستظل دومًا تحمل في طياتها
ما يجعلها أكثر تجربة قيادة يحلم بها عشاق السيارات.
وهذه السيارة ليست استثناءً؛ حيث تركز أنظمتها الشاملة
لمساعدة السائق على أساس تعزيز وتحسين تجربة
القيادة – مما يخلق مقصورة منقطعة النظير غنية بمقومات
الراحة واألمان.
تحتوي كل واحدة من سيارات  Bentaygaذات قاعدة
العجالت الطويلة على مجموعة من الميزات الرائعة
لمساعدة السائق؛ مثل مساعد رؤية النقطة العمياء
( ،)Blind Spot Assistوالتحذير عند الخروج (Exit
 ،)Warningوالتحذير عند الرجوع إلى الخلف (Reversing
 ،)Traffic Warningوالتعرف على العالمات المرورية
( ،)Traffic Sign Recognitionوكاميرا الرؤية العلوية
( ،)Top-View Cameraوالتحذير من وجود مشاة
(.)Pedestrian Warning
تتكامل باقة مواصفات الرحالت الطويلة (Touring
 )Specificationالتي يأتي بها طرازا Bentayga Azure
ذات قاعدة العجالت الطويلة و Bentayga Azureاإلصدار
األول ( )First Editionذات قاعدة العجالت الطويلة مع
تجربة القيادة الهادئة .تتيح لك أيضًا شاشة العرض على
الزجاج األمامي ( )Head-Up Displayالتركيز على الطريق
طوال الوقت ،بينما يمكنك نظام مثبت السرعة المتوائم
( )Adaptive Cruise Controlومساعد الحفاظ على
المسار ( )Lane Assistمن المناورة على الطريق بسالسة
تامة ،ويحقق لك نظام الرؤية الليلية ( )Night Visionراحة
البال عند القيادة في الظالم .أما الطرازات المحتوية على
نظام الحماية المعدل من  Bentley(Bentley Safeguard
 )Plusفتتمتع بجميع ميزات مساعدة السائق التي تقدمها
 .Bentleyوالنتيجة ،تجربة قيادة فخمة وخالية من التوتر
في جميع الرحالت.

يرجى الرجوع إلى المواصفات والخيارات المذكورة في الصفحات من  44إلى  47للتعرف
على الميزات القياسية واالختيارية .ال تتوفر كل الخيارات في جميع الطُرز وجميع األسواق.
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االتصال بمزيد من الخدمات.
زودت سيارة  Bentaygaالمبتكرة ذات قاعدة العجالت
الطولية مجهزة بأحدث باقة من خدمات السيارة المتصلة
( )Connected Carالتي تستخدم المعلومات الفورية
لتتجاوب بذكاء مع العالم دائم التغير من حولك .ويمكن
الوصول إلى هذه الخدمات سهلة االستعمال بسالسة عبر
السيارة أو عن بعد من خالل تطبيق  My Bentleyالذي يُعد
الرفيق المثالي ألي مالك من مالكي سيارات ،Bentley
ولتوفر لك بذلك رحالت وحياة يومية أكثر ذكاءً وأمانًا وراحةً.
ذكية
تعمل معلومات المرور الفورية على تحديث نظام المالحة
ببيانات فعلية عن الحالة المرورية لحظة بلحظة؛ مما
يتيح لك تخطيط تنقالتك على نحو أكثر فعالية ،وتجنب
االختناقات المرورية عن طريق إعادة توجيه رحلتك بشكل
ديناميكي .عالوة على ذلك ،تستفيد جميع رحالتك من قوة
البيانات السحابية .ويتيح لك البحث من خالل نقاط اهتمام
 Googleإمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمواقع
والمعالم البارزة التي قد تقابلها في طريقك بسهولة
عن طريق إصدار األوامر الصوتية ،في حين تضيف ميزة
التعرُّف على األغاني ،واألخبار وموجز حالة الطقس مزيدًا
من الوسائل المعلوماتية الترفيهية؛ حيث يجري توظيف
التقنيات المبتكرة بسالسة أثناء قيادتك.
وبفضل نقطة االتصال المدمجة لإلنترنت الالسلكي
( ،)Wi‑Fiيتسنى لك ولمَن برفقتك من الركاب توصيل
أجهزتهم الذكية بشاشة اللمس من خالل ميزات Android
 Autoو™ Wireless Androidو® Apple CarPlayو
Wireless Apple CarPlay®؛ ما يعمل على تحسين تجربة
استخدام تقنية السيارة المتصلة ( ،)Connected Carويتيح
لك التواصل مع عالمك من داخل سيارة  Bentaygaذات
قاعدة العجالت الطويلة .ويُعرَض محتوى جهازك على أبعد
جزء في الشاشة من السائق؛ بحيث ال تتعرض معلومات
القيادة المفيدة للتشويش.
آمنة
تشمل خصائص األمان المبتكرة ميزتي االتصال
( )Private eCallوالمساعدة في حاالت الطوارئ (Roadside
 )Assistanceاللتين تعمالن على توصيلك تلقائيًا بأحد

التقنيات

مراكز اتصال  Bentleyللطوارئ (Bentley Emergency Call
 )Centreأو فريق  Bentleyللمساعدة في حالة الطوارئ
( )Bentley Roadside Assistance teamفي حالة تعرضك
لحادث حيث يجري تحديد موقع السيارة وحالتها .وفضال ً عن
ذلك ،سيرسل إليك تنبيه السرقة وتنبيه المنطقة المحيطة
تنبيهات فورية ،في حالة تحرك السيارة من منطقة جغرافية
محددة مسبقًا ،وذلك إذا جرى تنشيط التنبيه.
مريحة
ترتبط كل رحلة داخل سيارة  Bentaygaالذكية ذات قاعدة
العجالت الطويلة مع أنشطة حياتك اليومية بسالسة .كما
تعمل خاصية تضمين التقويم على مزامنة تطبيقات التقويم
بأجهزتك الشخصية مع السيارة عبر تطبيق My Bentley
لدمجها مع ميزات متعددة ،مثل ميزة Auto Read Out
ومساعدة المالحة .تتيح خاصية التعرُّف على الكالم
الطبيعي إمكانية التحكم في الصوت ألكثر من  200وظيفة
داخل سيارتك لضمان أال تنشغل يداك بغير عجلة القيادة.
ويمكنك أيضًا التحقق من حالة األقفال واإلضاءة والمسافة
المقطوعة والوقود في سيارتك.
ابق متصال ً على الدوام
َ
يُعد تطبيق  My Bentleyرفيقك المفضل على الطريق؛ إذ
يتيح لك أن تبقى متصال ً بسيارتك دائمًا حيثما كنت على
مستوى العالم .فمع هذا التطبيق ،ستنعم براحة تامة
بدءًا من تحديد موقع السيارة ،والتحقق من حالتها وقفلها
والتحكم في وظائف معينة بها .ويعتمد تطبيق My Bentley
في عمله اعتمادًا كليًا على التحديثات التلقائية ،وهذا
يعني أنه ستجري إضافة الميزات الجديدة وتحديثها دون
أي تدخل منك .فكل ما عليك هو البحث عن تطبيق
 My Bentleyوتنزيله من متجر التطبيق  App Storeأو
 Google Playحسب نظام التشغيل بجهازك.

يرجى الرجوع إلى المواصفات والخيارات المذكورة في الصفحات من  44إلى  47للتعرف
على الميزات القياسية واالختيارية .ال تتوفر كل الخيارات في جميع الطُرز وجميع األسواق.
 Androidهي عالمة تجارية مملوكة لشركة Google LLC.
وميزة  Apple CarPlayهي عالمة تجارية مسجلة لشركة Apple Inc.
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تصميم جديد
لشاشة العرض.
إذا أردت أن تستمتع برؤية مشاهدَ مذهلةً ،فلست بحاجة
إلى أن ترهق عينيك بالنظر بعيداً .فقد جهزت سيارة
 Bentaygaذات قاعدة العجالت الطويلة بنظام معلوماتي
ترفيهي مزود بشاشة لمس عالية الدقة .ويبلغ مقاس هذه
الشاشة  10.9بوصة بدقة تصل إلى  720 × 1920بكسل
لتعرض صوراً واضحةً فائقة النقاء ،وتعمل هذه الشاشة
بأحدث برامج التشغيل حتى تستمر بالعمل في المستقبل
لمدة طويلة دون أي مشاكل فنية.
ويمكنك عبر هذه الشاشة التحكم في جهازك الشخصي
أو هاتفك الذكي بسالسة ،وذلك من خالل توصيله
بالشاشة عبر خدمة Android Autoأو Wireless Android
 Autoأو ® Apple CarPlayأو ®Wireless Apple CarPlay
لتنعم بتجربة حافلة بالرفاهية والمتعة.
توجد أيضاً لوحة معلومات رقمية بالكامل للسائق خلف عجلة
القيادة ،تُضفي مظهراً عصرياً على مقصورة القيادة .ويمكنك
االختيار بين طريقتين للعرض :الطريقة الكالسيكية ،وتعرض
تصميماً تقليدياً بعدّادين دائريَّين ،أو الطريقة الموسَّعة التي
تعرض العدّاد الدائري األيسر فقط لتتيح مساحة مُوسَّعة
لعرض الخرائط والوسائط وفقاً لتفضيالتك الشخصية.

يرجى الرجوع إلى المواصفات والخيارات المذكورة في الصفحات
من  44إلى  47للتعرف على الميزات القياسية واالختيارية.
ال تتوفر كل الخيارات في جميع الطُرز وجميع األسواق.
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يقدم نظام باقة الترفيه الخلفية من  Bentley(Bentley
 )Rear Entertainment Systemتجربة ترفيهية غامرة
ال مثيل لها لركاب المقاعد الخلفية .يشمل هذا النظام
شاشتين مقاس  10.1بوصة مثبتتين على ظهر المقاعد
األمامية .ومن هاتين الشاشتين يمكنك الوصول بسهولة
إلى تطبيق  Netflixالمثبّت عليهما ،وغيره من تطبيقات
العرض المباشر التي يمكنك من خاللها مشاهدة ما ال
حصر له من البرامج التليفزيونية واألفالم ،بينما تتيح ميزة
عرض النسخة المطابقة من الشاشة للركاب البث المباشر
من شاشات هواتفهم إلى الشاشة عالية الوضوح .يمكن
أيضًا بث الصوت بسالسة عبر تقنية  Bluetoothإلى
سماعات الرأس الشخصية ،أو سماعات الرأس الموجودة
في السيارة ،أو عبر النظام الصوتي للسيارة لالستمتاع
بمغامرة سينمائية على الطريق.
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اللمسات الشخصية

عبِّر عن رغبتك.
من المؤكد أنك لن ترى سيارة أخرى تماثل سيارة
 Bentaygaذات قاعدة العجالت الطويلة المجهزة بمجموعة
من الملحقات وخيارات التصميم التي تسمح لك بتهيئة
السيارة إلضفاء ذوقك الخاص عليها .يمكنك االختيار من بين
مجموعة كبيرة من ألوان الطالء الخارجية ،والتي صُممت
جميعها بحيث تحتفظ بتألقها لسنوات عديدة قادمة .مع
مجموعة كبيرة من التصميمات المختلفة للعجالت وخيارات
الكسوات الجلدية والحليّات الطبيعية الجميلة وخيارات
التزيين الرائعة ،يمكن تخصيص كل ميزة مرئية تقريبًا في
سيارتك الجديدة وفقًا لمواصفاتك الخاصة.
كي تجعل سيارة  Bentaygaذات قاعدة العجالت الطويلة
تحمل طابعك الشخصي حقًا ،يمكنك االختيار من بين
ثالثة أنماط خياطة اختيارية هي :الخياطة المتباينة ،أو
الخياطة المتباينة مع زينة المقاعد ،أو الخياطة اليدوية
المستعرضة من  ،Mullinerبينما تأتي Bentayga Azure
اإلصدار األول ( )First Editionذات قاعدة العجالت الطويلة
بألوان خياطتها المتباينة المميزة لها .وللتأكيد على مقوّمات
أداء سيارتك الرياضية متعددة االستخدامات (،)SUV
يمكنك طلب باقة مواصفات اللون األسود (Blackline
 )Specificationالتي تستبدل باألجزاء الالمعة من التصميم
الخارجي لمسات من اللون األسود عالي اللمعان.

يرجى الرجوع إلى المواصفات والخيارات المذكورة في الصفحات من  44إلى  47للتعرف
على الميزات القياسية واالختيارية .ال تتوفر كل الخيارات في جميع الطُرز وجميع األسواق.

اللمسات الشخصية

28

مواصفات حسب الطلب
من .Bentley Mulliner
لم تكن السيارة التي يقتنيها السائقون في بداية ظهور
السيارات أكثر من مجرد مجرك ومنظومة حركة وأربع
عجالت ومجموعة من أدوات التحكم .أما اللمسات
التصميمية األخرى ،فكانت بحاجة إلى صانع هياكل
سيارات بارع ،ولم يكن هناك أبرع من شركة .Mulliner
وحتى يومنا هذا ،ال يوجد أفضل من هذا القسم ببراعته
الفائقة إلضفاء طابعك المميز على سيارتك.
في  ،Bentleyيقدم قسم  Mullinerلتنفيذ اللمسات
الشخصية خيارات تخصيص ال حصر لها حسب طلبات
العميل .فعلى سبيل المثال ،يمكن أن يُستوحى لون طالء
سيارتك من لون أحد متعلقاتك الخاصة .وينطبق األمر
نفسه على الكسوات الداخلية؛ فأي لون تبحث عنه أو
تحلم به ،يمكن إبداعه وتوفيره لك كما تريده تماماً ليصبح
لونك الخاص.
يمكن أيضًا أن يقدم لك الفريق أشكال تطريز المقاعد
المطابقة لتفضيالتك الشخصية وتنفيذ شكل الخياطة
اليدوية الذي تختاره .ليس هذا فحسب ،بل تتألق القشرات
الداخلية بتطعيمات فاخرة لتجسد رؤيتك الفريدة من خالل
لمسات فنية تتحدى الزمن.
الستكشاف اإلمكانات التي ال حصر لها ،يمكنك زيارة
الموقع اإللكتروني ،أو طلب دليل المواصفات حسب
رغبات العميل ()Personal Commissioning Guide
من وكيلك.

اللمسات الشخصية
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اللمسات النهائية الخارجية.
األلوان من األدوات التي يمكنها التعبير عن الشخصية
بنجاح .ولذلك ،فإننا نقدم لك مجموعة كبيرة من ألوان
الطالء الخارجي التي اختارها فريق تصميم Bentley
بعناية ،حيث يبرز كل واحد منها طبيعة الحضور الطاغي
لسيارة  Bentaygaذات قاعدة العجالت الطويلة على
الطريق .يمكنك االختيار من بين سبعة ألوان قياسية
للطالء الخارجي  -تصل إلى  16لوناً بعد إضافة طراز Azure
إليها  -تتراوح من درجات األلوان الهادئة إلى درجات األلوان
الجريئة ،أو يمكنك الحصول على باقة األلوان الموسعة
ليتوفر لديك إجمالي  60لوناً.
إذا كنت ترغب في الحصول على لون مميز حقًا ،يمكنك
استكشاف مجموعة ألوان طالء Bentley Mulliner
االختيارية الفاخرة التي تتوفر بخيارات سوليد ()solid
وميتاليك ( )metallicوساتن ( )satinوبيرليسنت
( .)pearlescentأو إذا كنت تفكر في لون محدد ،حتى
ولو كان لون قطعة مالبس مفضلة لديك أو زهرة أو قطعة
فنية ،فإن قسم  Mullinerيوفر لك خدمة مخصصة لمطابقة
األلوان يمكن بواسطتها تركيب خيار اللون المطابق تمامًا
لرغبتك الشخصية .الكتشاف المزيد ،يرجى زيارة .Mulliner

يرجى الرجوع إلى المواصفات والخيارات المذكورة في الصفحات
من  44إلى  47للتعرف على الطالءات القياسية واالختيارية .ال
تتوفر كل الخيارات في جميع الطُرز وجميع األسواق.
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عجالت تقتحم الصعاب.
الختيار العجالت قدرة على تبديل شخصية سيارة
 Bentaygaذات قاعدة العجالت الطويلة ،سواءً كان هذا
التغيير طفيفًا أو جذريًا .وكي تجعل هذه السيارة الرياضية
متعددة االستخدامات تعبر عن ذوقك الشخصي ،قدمنا لك
مجموعة كبيرة من خيارات تصميم العجالت يمكنك االختيار
من بينها .لكن قبل أن تبدأ وضع لمساتك الشخصية على
العجالت ،ستجد أن طراز  Bentaygaذات قاعدة العجالت
الطويلة يأتي بعجالت ذات  5أذرع مزدوجة مقاس  21بوصة،
بينما تأتي  Bentayga Azureذات قاعدة العجالت الطويلة
بعجالت حصرية ذات  10أذرع اتجاهية مقاس  22بوصة
مطلية .تأتي كذلك نسخة جديدة مصقولة من هذه
العجالت بتصميم مخصص ليوافق التصميم المتفرد لسيارة
 Bentaygaذات قاعدة العجالت الطويلة .وضعت على هذه
العجالت اللمسات النهائية بدقة شديدة على مستوى
أربع مراحل تمنحها مظهرها المتألق وتجعلها تبرز المالمح
الفخمة للسيارة.
تتوفر أيضًا مجموعة متنوعة من اللمسات النهائية المبهرة
ألشكال مختلفة من العجالت .فاللمسات النهائية المطلية
تتميز بمظهرها الفخم البسيط الذي يمنح السيارة طابعًا
جماليًا أنيقًا .بينما يتكامل الطالء األسود مع الحضور
الطاغي للسيارة ،كما يضفي الطالء األسود واللمسات
الالمعة المشكّلة آليًا لمسة رياضية على السيارة
لتؤكد ال على اتساعها فحسب ،بل على شخصيتها
الرياضية كذلك.
الستكشاف الخيارات المتاحة بنفسك ،يرجى زيارة
أداة التخصيص عبر اإلنترنت.

اللمسات الشخصية
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عجلة سبائكية ذات
 5أذرع مزدوجة مقاس
 21بوصة  -مطلية

عجلة سبائكية ذات  5أذرع
مزدوجة مقاس  21بوصة
 مطلية باللون األسودولمسات المعة مُشكَّلة آليًا

عجلة سبائكية ذات
 5أذرع مزدوجة مقاس
 21بوصة  -مصقولة

عجلة سبائكية ذات  10أذرع
مقاس  22بوصة  -مطلية

اللمسات الشخصية

عجلة سبائكية اتجاهية
ذات  5أذرع مقاس
 22بوصة  -مطلية

عجلة سبائكية ذات  10أذرع
مقاس  22بوصة  -مطلية
باللون األسود ولمسات
المعة مُشكَّلة آليًا

عجلة سبائكية اتجاهية
ذات  5أذرع مقاس  22بوصة
 -مطلية باللون األسود

عجلة سبائكية اتجاهية
ذات  5أذرع مقاس 22
بوصة  -مصقولة

عجلة سبائكية ذات  10أذرع
مقاس  22بوصة  -مصقولة

راجع صفحة  49لمعرفة مواصفات اإلطارات المناسبة.
يرجى الرجوع إلى المواصفات والخيارات المذكورة في الصفحات من  44إلى 47
للتعرف على العجالت القياسية واالختيارية .ال تتوفر كل الخيارات في جميع الطُرز.

قشرات خشبية ساحرة.
يتجلى شغفنا بالمواد الفاخرة واللمسات النهائية
المصنوعة يدويًا بوضوح في القشرات الخشبية فائقة
الجودة في سيارة  Bentaygaالجديدة ذات قاعدة العجالت
الطويلة .تتوفر من هذه القشرات مجموعة كبيرة يمكنك
االختيار منها ،وتضم خيارات تمنحك مظهرًا وملمسًا عصريًا
ال يُضاهى .ومن هذه الخيارات أنواع القشرة مفتوحة
المسام التي تجعلك تشعر بالملمس الطبيعي لحُبيبات
الخشب عبر طبقة الورنيش الرقيقة للغاية .ومنها أيضًا
قشرة بيانو لينين ( )Piano Linenبطالء  Mullinerالتي
تتكامل مع مختلف تشكيالت األلوان المتاحة.
اُستُخلِصت هذه القشرات الخشبية بطريقة مستدامة من
الغابات حول العالم لدرجة أنه يمكنك تتبُّع كل ورقة وصوال ً
إلى الشجرة األصلية التي أتت منها في بداية تلك العملية
المعقدة التي تستغرق خمسة أسابيع تقريبًا لكل سيارة.
وينتج عن ذلك لمعان غامر وغني ،يبرز روعة الحبيبات
الطبيعية التي تتخلل تلك القشرات الخشبية .يتوفر لك
أيضًا خيار إضافة التطعيمات المعدنية إلى قشرة لوحة
التابلوه واألبواب ،وهو خيار حصري لسيارات  Bentaygaذات
قاعدة العجالت الطويلة.
وإذا كنت تفضل الحصول على مظهر أكثر ميال ً للطابع
الرياضي ،فيمكنك استكشاف أحدث اللمسات التقنية
التي تسحر األبصار ،بما في ذلك األلياف الكربونية فائقة
اللمعان ،أو األلومنيوم المصقول ماسي الشكل وداكن اللون
بتصميمه المذهل الذي صُقلت فيه كل قطعة من األشكال
الماسية في ثالثة اتجاهات لتبدو بمظهر مجسّم ثالثي
األبعاد منقطع النظير.
كيف ستجعل التابلوه في سيارتك لوحة فنية جميلة؟

يرجى الرجوع إلى المواصفات والخيارات المذكورة في الصفحات من  44إلى  47للتعرف
على الميزات القياسية واالختيارية .ال تتوفر كل الخيارات في جميع الطُرز وجميع األسواق.
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DARK STAINED BURR WALNUT

القشرات
34

بير والنت ()Burr Walnut
ضمن باقة Mulliner

كراون كَت والنت
()Crown Cut Walnut

قشرة داكنة من خشب
دارك فيدل باك أوكالبتوس
(Dark Fiddleback
)Eucalyptus

قشرة من خشب دارك بير
والنت ()Dark Burr Walnut

قشرة من خشب ليكويد
أمبر ()Liquid Amber

قشرة دارك بير والنت
()Dark Burr Walnut
مفتوحة المسام

قشرة كراون كَت والنت
()Crown Cut Walnut
مفتوحة المسام

قشرة كوا ()Koa
مفتوحة المسام

كاربون فايبر
()Carbon Fibre

ألومنيوم المع مُشكَّل
بالخراطة الماسية
 -لون داكن**

اللمسات الشخصية

قشرة خشب بيانو
بالك ()Piano Black

قشرة تامو آش
( )Tamo Ashضمن
باقة Mulliner

قشرة بيانو لينين
( )Piano Linenضمن
باقة *Mulliner

يرجى الرجوع إلى المواصفات والخيارات المذكورة في الصفحات من  44إلى  47للتعرف على القشرات القياسية واالختيارية.
*تنطبق على التابلوه وألواح تزيين األبواب .يمكن إضافة شكل القشرة المختار إلى
وحدة الكونسول الوسطى وطاوالت الرحالت (في حال اختيارها).
**تنطبق على التابلوه وألواح تزيين األبواب .يمكن إضافة قشرة بيانو بالك ()Piano Black
إلى وحدة الكونسول الوسطى وطاوالت الرحالت (في حال اختيارها).
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كسوات جلدية طبيعية.
تم تنجيد جميع مكونات المقصورة الداخلية للسيارة يدويًا.
وتتميز عملية صناعة الجلود الطبيعية المنتقاة يدويًا بأنها
من العمليات التي تستغرق وقتًا طويالً ،وتحتاج إلى مهارات
فريدة ال يكتسبها صاحبها إال بعد سنوات من الممارسة.
يتطلب كل عنصر في المقصورة الداخلية اهتمامًا خاصًا،
بدءًا من لوحة التابلوه وحتى أشكال الخياطة اليدوية
المخفية .ولذلك تستخدم الجلود ذات المرونة الطبيعية
العالية في األسطح المنحنية ،مثل المقاعد أكثر من
استخدامها في التزيينات والمناطق المسطحة ،كبطانات
األبواب .وفي الوقت ذاته ،تُكسى عجلة القيادة بجلد متين
عالي المقاومة لضمان عدم امتصاصه للمواد الكيميائية
الطبيعية التي تفرزها بشرة السائق ،مع زيادة القدرة على
التحكم ومستوى الراحة وإطالة العمر االفتراضي.
تمنحك باقة مواصفات األلوان المزودة بها جميع طرازات
 Bentaygaذات قاعدة العجالت الطويلة مدى أكبر الختيار
ألوان الجلود ،لتصبح  15خيارًا بدال ً من خمسة فقط .وقد
اختار هذه المجموعة بعناية تامة فريق تصميم Bentley
وتتوفر كذلك بتشكيالت من األلوان المختلطة .يتيح لك كل
خيار التعبير عن طابعك الشخصي ،وفي الوقت ذاته يتناغم
مع تصميم المقصورة الداخلية تناغمًا مثاليًا.

اللمسات الشخصية

الجلود الطبيعية
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بيرنت أوك ()Burnt Oak

دامسون ()Damson

كريكت بول ()Cricket Ball

هوتسبير ()Hotspur

سادل ()Saddle

نيوماركت تان
()Newmarket Tan

كامل ()Camel

لينين ()Linen

بورتالند ()Portland

بوربويز ()Porpoise

برونيل ()Brunel

بيلوغا ()Beluga

كمبريان جرين
()Cumbrian Green

إمبريال بلو ()Imperial Blue

أبيض ()White

سايبر يلو ()Cyber Yellow

ألوان إضافات باقة مواصفات ألوان Mulliner*

بيالر ريد بوكس
()Pillar Box Red

اللمسات الشخصية

ماندارين ()Mandarin

ماجينتا ()Magenta

شيري بلوسوم
()Cherry Blossom

اليت بلو ()Light Blue

ماغنوليا ()Magnolia

كنج فيشر ()Kingfisher

*متوفرة فقط ضمن باقة مواصفات ألوان  Mullinerكإضافات زينة ملونة فقط .يرجى الرجوع إلى المواصفات والخيارات المذكورة في الصفحات من  44إلى  47للتعرف على الجلود الطبيعية القياسية واالختيارية.
ً
قلياًل عن األلوان الفعلية للسيارات.
يرجى العلم بأن األلوان الموضحة هنا معروضة ألغراض التوضيح فقط؛ ومن ثم فإنها قد تختلف

باقات المواصفات.
لجعل اختيارك لسيارة  Bentaygaذات قاعدة العجالت
الطويلة أكثر سهولة ،ابتكر مهندسو  Bentleyومصمموها
باقات من الميزات ،من الباقات التكنولوجية التي تجعل
القيادة أسهل ،حتى الكماليات المميزة التي تمنح
التصميم مزيدًا من األناقة التي تتماشى مع نمط حياتك.
مواصفات القيادة داخل المدن
•مساعد ركن السيارة

باقة مواصفات الراحة ذات المقاعد الخمسة
()FIVE SEAT COMFORT SPECIFICATION
•مواصفات الراحة في المقعد األمامي
•مساند رأس مريحة للمقاعد الخلفية الخارجية
•تهوية في المقاعد الخارجية
باقة مواصفات الراحة ذات المقاعد األربعة
()FOUR SEAT COMFORT SPECIFICATION

•كاميرا الرؤية العلوية

•مواصفات الراحة في المقعد األمامي

•التحذير من وجود مشاة

•تحريك المقاعد الخلفية في  16اتجاهًا

•التحذير عند الرجوع إلى الخلف

•التهوية والتدليك

•نظام الحماية داخل المدن

•وحدة كونسول وسطى بمساحة تخزين ومنفذ شحن
USB-C

باقة مواصفات SUNSHINE
•ستائر مشغلة إلكترونيًا للنوافذ الجانبية الخلفية
•حاجب شمسي ثنائي
مواصفات الراحة في المقعد األمامي
•تحريك المقاعد األمامية في  20اتجاهًا
•التهوية والتدليك
•مخادع مريحة
باقة مواصفات الراحة 1+4
•مواصفات الراحة في المقعد األمامي
•تحريك المقاعد الخلفية في  16اتجاهًا
•التهوية والتدليك
•مسند ذراع أوسط قابل للطي مكونًا مقعدًا ثالثًا

•مساند رأس مريحة للمقاعد الخلفية الخارجية
•حقيبة لتخزين ألواح التزلج

•تمديد الوسادة الخلفية
•طاوالت الرحالت
نظام إضاءة  BENTLEYالماسية
•إضاءة تظهر عبر نقشات الثقوب في األبواب بما يصل
إلى  30لونًا
باقة مواصفات التصميم
•مصدات أمامية وخلفية ذات طابع سيارة ""Speed
•ريش من ألياف الكربون ( )Carbon Fibreعلى المصد
األمامي
•قشرة من ألياف الكربون ( )Carbon Fibreعلى العتبات
الجانبية

باقة مواصفات مقاعد الطائرات من BENTLEY
(متوفرة بباقتي مواصفات الراحة  1+ 4وأربعة مقاعد)

باقة مواصفات ()BLACKLINE SPECIFICATION

•ميزات رفاهية الجلوس للمقعدين الخلفيين
•التحكم األوتوماتيكي في درجات حرارة المقعد
•ميزة تعديل وضعية الجسم
•مسند قدم مبطن بالسجاد والجلد يمتد كهربيًا من ظهر
مقعد الراكب األمامي
•مفتاحا  RELAXو BUSINESSفي األبواب للوضعية
المائلة والمعتدلة
•تدفئة في األبواب ومساند األذرع الوسطى (مساند
األذرع الوسطى في باقة الراحة  1+4فقط)
•مساند رأس كهربية لجميع المقاعد األربعة

•حقيبة لتخزين ألواح التزلج

•وسادة للمقعد الخلفي  -مكسوة بالديناميكا
(للمقعدين الخلفيين)
•ترقية نظام تدليك المقعد الخلفي (للمقعدين الخلفيين)

اللمسات الشخصية

•تعديل الوسادة الخلفية ووسادة دعم مسند الظهر

•قشرة من ألياف الكربون ( )Carbon Fibreذات طابع
سيارة " "Speedعلى الجناح الخلفي

•يحتوي مسند الذراع على مساحة تخزين وحامل أكواب
ومقبسي USB-C
•مساند رأس مريحة للمقاعد الخلفية الخارجية

•اتجاهات حركة إضافية (للمقعدين الخلفيين)

باقة مواصفات الرحالت الطويلة
()TOURING SPECIFICATION
•مثبت السرعة المتوائم
•نظام الحماية المعدل من Bentley
•شاشة العرض على الزجاج األمامي
•مساعد الحفاظ على المسار
•نظام الرؤية الليلية
•مساعد المرور
باقة المواصفات المالئمة لجميع تضاريس الطرق
•التحكم في ديناميكيات القيادة
•نظام إدارة حيز األمتعة
•طبقة حماية القاع السفلي
باقة مواصفات المدخنين SMOKER
•طفايات سجائر أمامية وخلفية
•والعات سجائر

•تغيير جميع القطع الالمعة الخارجية من اللون الالمع
إلى األسود ،باستثناء حروف كلمة BENTLEY
وشارات األجنحة
مواصفات األلوان
•إمكانية اختيار جميع تشكيالت األلوان الداخلية
•تشكيلة إضافية من ألوان الكسوة الجلدية
مواصفات الجلود  -الجزء العلوي من المقصورة
•تغيير بطانة السقف والكسوة العلوية من الديناميكا
إلى الجلد
باقة مواصفات ألوان MULLINER
•ثمانية ألوان جديدة متاحة لجميع خيارات الخياطة
وخطوط الزينة
•ثمانية ألوان جديدة متاحة ألذرع عجلة القيادة وذراع ناقل
الحركة ذوي اللون المغاير

يرجى الرجوع إلى المواصفات والخيارات المذكورة في الصفحات من  44إلى  47للتعرف
على الميزات القياسية واالختيارية .ال تتوفر كل الخيارات في جميع الطُرز وجميع األسواق.
يرجى االتصال بالوكيل المحلي لمعرفة المزيد من المعلومات.
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أداة تخصيص .Bentley
كم هو رائع أن تكون من أصحاب الذوق الرفيع ،فمن شأن
ذلك أن يساعدك على جعل سيارة  Bentaygaذات قاعدة
العجالت الطويلة تحمل لمساتك الشخصية الفريدة.
يمكنك استخدام أداة تخصيص  Bentleyلجعل سيارتك
الرياضية المميزة متعددة االستخدامات ( )SUVتحمل
بصمتك الشخصية.
انطلق في رحلتك االستثنائية اليوم .يرجى زيارة موقع
أداة تخصيص  Bentleyعبر اإلنترنت.

اللمسات الشخصية

تمويل سيارة  Bentaygaذات
قاعدة العجالت الطويلة.
يتم إعداد االتفاقيات التمويلية لسيارات  Bentleyبما
يناسبك تمامًا لضمان تحقيق أقصى فائدة استثمارية لك.
على الرغم من أن الممولين اآلخرين ال يهتمون إال بظروف
العميل ،فإن قسم خدمات  Bentleyالمالية يقدم باقات
مخصصة ال تراعي ظروفك الشخصية فحسب ،بل تعتمد
أيضًا على السيارة التي تريد الحصول عليها .يرجى التواصل
مع وكيل  Bentleyالمحلي لمعرفة المزيد من التفاصيل ،أو
تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني .BentleyMotors.com

استكشف السيارة بنفسك.
كما هو الحال في كل سيارة تقدمها  ،Bentleyهناك طريقة
واحدة فقط لتستطيع فعال ً أن تدرك قيمة تلك هذه السيارة
الرياضية متعددة االستخدامات الالفتة لألنظار ،وهي أن
تجلس في مقعد القيادة ،وتضع يدك حول عجلة القيادة
وتستشعر قوة االنطالقة المبهرة ومدى تسارعها بمجرد أن
تلمس قدمك دواسة الوقود.
كي تنتقل إلى الخطوة التالية من الرحلة نحو الحصول على
سيارة  Bentaygaالجديدة ذات قاعدة العجالت الطويلة،
فنوصيك بالتحدث إلى وكيل  Bentleyفي بلدك .يمكنك
العثور على أقرب صالة عرض هنا.

اللمسات الشخصية
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BENTLEY عالم
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تشكيلة
.Bentley Collection
تضم تشكيلة  Bentley Collectionمجموعة مختارة من
المنتجات العصرية المستوحاة من التصميم المتفرد الذي
تتمتع به سياراتنا .تضم تشكيلة Bentley Collection
عددًا من المنتجات المصنوعة ببراعة فائقة بأيدي فنانين
مهرة تظهر فيها سمات تراثنا المثيرة وتتجلى فيها رؤيتنا
المستقبلية؛ ما يُخرج لنا قطعًا فنية ليس لها نظير.
فمع هذه القطع الالفتة لألنظار المخصصة لالستخدام
المنزلي لتضفي مزيدًا من الفخامة على حياتك اليومية،
والمنتجات الرقيقة المصنوعة يدويًا التي تعد خيارًا رائعًا
لإلهداء إلى من تحب؛ يمكنك أن تصحب معك الطابع
الراقي الذي تمتاز به  Bentleyإلى جميع جوانب حياتك.
لالطالع على التشكيلة الكاملة ،يرجى االتصال بوكيل
 Bentleyفي بلدك أو زيارة المتجر اإللكتروني في
BentleyCollection.com

عالم BENTLEY

42

تجربة .Bentley

رحالت استثنائية.

تمنحك هذه الجولة الفريدة فرصة ال تتكرر للتعرف على ما
وراء الكواليس في مسقط رأس  Bentleyفي مدينة كرو،
وزيارة قاعة العرض الرئيسية في .CW1 House

نقيم كل عام عددًا من الفعاليات لسائقي Bentley
وعشاقها ،ومنها مجموعة رحالت (Extraordinary
 .)Journeysستطّلع في هذه المناسبات عن قرب على
دقة الصناعة التي تُعرف بها  Bentleyإلى جانب قدر
هائل من المعلومات التي تكتشفها طوال جولتك .يتعرف
المشاركون في هذه الرحالت على الجوانب الخفية
لصناعة سيارات  ،Bentleyمثل شغفنا باألماكن الخالبة،
وتركيزنا على الرفاهية ،ويتعرفون على مفهوم االستدامة،
وتتاح لهم فرصة لقاء مجموعة من الملهِمين الذين يعيدون
تشكيل العالم.

يمكنك االستمتاع بهذه الجولة داخل الموقع بنفسك ،أو
عبر اإلنترنت ،ليعرّفك مضيفونا ذوو الخبرة على العديد من
المعلومات النادرة حول الجوانب التصميمية والهندسية
التي تعتمد عليها صناعة  .Bentleyستقابل في هذه
الجولة الحِرفيين الذين يصنعون لك سيارتك ،وتشهد بعينيك
التفاصيل الدقيقة التي المصنوعة بها سيارتك التي تحمل
لمساتك الشخصية من  .Bentleyسيتاح لك أيضًا التعرف
على االبتكارات واألساليب التي نستخدمها لصياغة رؤيتنا
المستدامة للمستقبل.
إن تجربة  Bentleyهي بحق رحلة ال مثيل لها ،يتاح لك
فيها زيارة حصرية إلى مصنعنا التاريخي ،ويجيب فيها
أسئلتك أينما توجّهت خبراء يحملون ذات الشغف الذي
تحمله تجاه  .Bentleyبل يمكنك حتى في هذه الرحلة أن
تتعاون معهم لطلب سيارتك التي تحمل جميع لمساتك
وتفضيالتك الشخصية الراقية من .Bentley

عالم BENTLEY

ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال ،تتاح لعشاق
 Bentleyفرصة التجول في مصنع  Bentleyالرئيسي في
مدينة كرو قبل أن ينطلقوا في جولة يشمل برنامجها غداءً
فاخرًا مستدامًا ،وزيارة إلى مجموعة من أهم المناظر
الطبيعية والمعالم السياحية في البالد ،ويستمتعون بكرم
الضيافة في مجموعة من المنشآت القائمة على التفكير
المتطلع إلى المستقبل.
يرجى التواصل مع وكيل  Bentleyالمحلي لمعرفة
المزيد من التفاصيل ،أو تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني
.BentleyMotors.com
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تطبيق .Bentley Network
تخيل تطبيقًا يضع عالم  Bentleyبين يديك .يتيح تطبيق
 Bentley Networkالقدرة على الوصول إلى الخدمات
األساسية لمالكي السيارة ،وخط اتصال حصري بشركة
 Bentleyوعضوية في مجتمع يضم مالكي السيارة ممن
يتمتعون بطباع متشابهة حول العالم  -إنه تطبيق يضع
عالم  Bentleyالمستقبلي بين يديك بكل ما تحمله الكلمة
من معنى.
يقدِّم هذا التطبيق المتاح حصريًا لمالكي  Bentleyعرضًا
سريعًا لفعاليات  Bentleyالفريدة ،إلى جانب أولوية الحصول
على دعوات لحضور أي من تلك الفعاليات سواء كانت
تجارب قيادة السيارات المثيرة أو جوالت تجارب العمالء
الفريدة من نوعها التي تُنسق بالتعاون مع مجموعة من
العالمات التجارية الفاخرة مثل  .The Macallanكُن أول مَن
يُتابع آخر أخبار  Bentleyوإعالنات المنتجات وغيرها من
أنواع المحتوى الحصري عبر تطبيق .Bentley Network
يمكنك أيضًا أن تشارك أفكارك ورؤاك وخبراتك مع مجتمع
عبر اإلنترنت يضم نخبة من مالكي سيارات  Bentleyالذين
تجمعهم اهتمامات ورؤى مشتركة .يمكنك تنزيل تطبيق
 Bentley Networkمن هنا.

عالم BENTLEY
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المواصفات والخيارات

سيارة  Bentaygaذات قاعدة العجالت الطويلة
المواصفات القياسية
مجموعة الدفع والحركة وديناميكيات السيارة
•نظام القيادة الديناميكي من Bentley
•توجيه رباعي إلكتروني
•نظام تعليق هوائي مزود بتحكم مستمر في امتصاص الصدمات
•برنامج التحكم اإللكتروني في الثبات ( )ESPمع نظام تحكم
في قوة الجر ( ،)TCSنظام مكابح مانعة لالنغالق ( ،)ABSنظام
توزيع إلكتروني لقوة المكابح ( ،)EBDنظام كبح هيدروليكي
( ،)HBAنظام تحكم في عزم السحب ( ،)MSRنظام القفل
اإللكتروني للتروس التفاضلية ()EDL
•ميزات برنامج التحكم اإللكتروني في الثبات ( )ESPللقيادة
في األراضي الوعرة :كابح االنقالب ( ،)ROMمساعد هبوط
المنحدرات ( ،)HDCكابح تأرجح المقطورة (/)TSMوضع القيادة
في األراضي الوعرة ESC
•مكابح قرصية أمامية وخلفية مهواة مع فكيّ مكابح أسودين
مزينين بشعار ( Bentleyأمامي)
•نظام دفع رباعي دائم بتروس تفاضلية وسطى من نوع Torsen
•نظام التحكم في ديناميكيات القيادة

المظهر الخارجي
•مجموعة مختارة من سبعة ألوان قياسية للطالء :بيلوغا
(سوليد) )) ،(Beluga (Solidدارك سافاير (،)Dark Sapphire
جالسير وايت (سوليد) )) ،(Glacier White (Solidمون بيم
( ،)Moonbeamأونيكس ( ،)Onyxسانت جيمس ريد (سوليد)
)) ،(St. James' Red (Solidثندر ()Thunder
•عجلة سبائكية ذات  5أذرع مزدوجة مقاس  21بوصة  -مطلية
•إطارات مخصصة لفصل الصيف مقاس  21بوصة

•زجاج خلفي مدفأ

•مسند ذراع أمامي مزدوج

•مرآة رؤية خلفية مزودة بخاصية تعتيم تلقائية

•غطاءان قياسيان لفتحتي تزويد الزيت والوقود

•خاصية طي المقاعد الخلفية للتحميل

•نظام الغلق المركزي

•مرايا قابلة للطي والتسخين والتعتيم مزودة بذاكرة
لتخزين األوضاع

•أماكن التخزين :لوحة العدادات ،األبواب (األمامية والخلفية)،
ومساند األذرع ،ووحدة الكونسول األمامية والخلفية

•مفاتيح نوافذ ثنائية خلفية

•قضبان السقف

•عصا نقل الحركة مكسوة بالجلد

•إضاءة ترحيبية متزامنة*

•عجلة قيادة مكسوة بالجلد الطبيعي ،قابلة للتدفئة ،أحادية
اللون ،ثالثية األذرع

•فتحة الشعار المُجنَّح " "Bلعالمة Bentley
•أنابيب عادم بيضاوية مزدوجة
•هوائي مطلي باللون األسود على هيئة زعنفة القرش
•مساحات للزجاج األمامي مزودة برشاشات مياه في األذرع
•قضبان لتحميل األمتعة
•نظام اإلغالق التلقائي لباب السائق والراكب األمامي
•باب خلفي قابل للفتح والقفل تلقائياً
•باب خلفي قابل للفتح والقفل دون استخدام األيدي

المقصورة الداخلية
• 15لونًا للجلد الطبيعي يمكن االختيار من بينها :بيرنت
أوك ( ،)Burnt Oakدامسون ( ،)Damsonكريكت بول
( ،)Cricket Ballهوتسبير ( ،)Hotspurسادل (،)Saddle
نيوماركت تان ( ،)Newmarket Tanكامل ( ،)Camelمجنوليا
( ،)Magnoliaلينين ( ،)Linenبورتالند ( ،)Portlandبوربويس
( ،)Porpoiseبرونل ( ،)Brunelبيلوغا ( ،)Belugaكمبريان جرين
( ،)Cumbrian Greenإمبريال بلو ()Imperial Blue
•إضاءة خلفية متدفقة
•ست تشكيالت ألوان ،شاملة تشكيلة ألوان فئة قاعدة العجالت
الطويلة الفريدة

•شبكة مصفوفية سوداء خلف فتحات التهوية العمودية

•كسوة علوية من الجلد (ضمن باقة المواصفات الجلدية
( - )Leather Specificationللقسم العلوي من المقصورة)

•شبكة مصفوفية سوداء للمصد السفلي

•قشرة من خشب كراون كَت والنت ()Crown Cut Walnut

•زوائد المصد األمامي والخلفي بلون فضي متباين

•فتحتان معدنيتان دائريتان للتهوية بمفاتيح التحكم التقليدية
( )Organ Stopsوفتحات التهوية المركزية المُعاد تصميمها

•زجاج جانبي عازل للصوت

•سجاد صندوق األمتعة بلون بيلوغا ()Beluga

•عتبات Bentley
•سقف زجاجي بانورامي
•أجزاء المعة جانبية من األلومنيوم بالنوافذ
•جناح خلفي مثبت

المواصفات والخيارات

•ساعة فاخرة تعمل شعار عالمة Bentley
•غطاء قابل للطي لحيز تخزين األمتعة
•حوامل كؤوس أمامية وخلفية
•صندوق لتخزين القفازات قابل للقفل ومجهز بمُبرِّد

•علبة مفاتيح

التقنيات وأنظمة مساعدة السائق
•إضاءة منخفضة تكيّفية
•نظام الحماية من Bentley
•التحذير عند الخروج
•مصابيح ضباب أمامية وخلفية
•نظام التحكم في مسافة االصطفاف من األمام والخلف
•مصابيح  LEDكاملة إضافية ومصابيح خلفية
•مصابيح  LEDأمامية بخطوط متعامدة كاملة مع نظام مساعد
الضوء العالي*
•مساعد الضوء العالي*
•وظيفة هبوط المنحدرات
•مساحات مزودة بحساسات مطر
•نظام التحكم عن بُعد في شاشة اللمس
•نظام مراقبة ضغط اإلطارات
•شاحن هاتف السلكي (وحدة الكونسول األمامية والخلفية)
•خدمات السيارة المتصلة  Connected Carعبر تطبيق
**My Bentley
•مساعد رؤية النقطة العمياء*

الصوت واالتصال
•نظام ترفيهي معلوماتي مزود بشاشة لمس مقاس  10.9بوصة
•نظام  Bentley Signatureالصوتي
•راديو *DAB
•وظيفة التحكم باألوامر الصوتية وتحويل النص إلى مُخرَج صوتي*
•إمكانية االتصال الالسلكي باإلنترنت ( / )Wi-Fiدفق الصوت
•تحضير الهاتف بلوتوث*
•أربعة منافذ  - USB-C 2في المقصورة األمامية و 2في
المقصورة الخلفية

نظام السيارة المتصلة **CONNECTED CAR
•تنشيط التدفئة
•تشغيل اإلضاءة وآلة التنبيه
•خاصية Android Auto
•خاصية Apple CarPlay

®

•التقويم
•تنبيه خرق حظر التجول
•نظام االستجابة لحاالت الطوارئ بروسيا ERA Glonass
)(Russian e-Call
•العثور على السيارة
•نظام التنبؤ بإشارة المرور الخضراء
•معلومات المخاطر المحيطة
•قفل السيارة
•تحديث الخرائط

•عمود مِقوَّد قابل للضبط من حيث اإلمالة والتقريب ومزود
بوظيفتيّ الذاكرة والدخول السهل

•حالة السيارة

•مكابح االصطفاف اإللكترونية

•التعرَّف على الكالم الطبيعي

•مقابس كهرباء بجهد  12فولت (اثنان في المقصورة الداخلية،
واحد في صندوق تخزين األمتعة)

•األخبار

•نظام تكييف هواء رباعي المناطق

•الراديو عبر اإلنترنت
تابع...

•مؤينات هواء أمامية وخلفية
•إنذار ونظام مانع السرقة (اإليموبليزر)

 = NCOتجهيز اختياري مجاني* .التوافر حسب المنطقة.
**تختلف خدمات السيارة المتصلة  Connected Carباختالف السوق ،يرجى
زيارة موقع الدعم لتطبيق  My Bentleyللحصول على التفاصيل المتعلقة
بمنطقتك .يُرجى الرجوع إلى وكيل  Bentleyللحصول على أحدث المعلومات.
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سيارة  Bentaygaذات قاعدة العجالت الطويلة (تابع)
المواصفات االختيارية

•البحث عبر اإلنترنت
•تنبيه مغادرة المنطقة المحيطة

مجموعة الدفع والحركة وديناميكيات السيارة

•مساعد التنقُّل الشخصي

•مكابح قرصية أمامية وخلفية مهواة مع فكيّ مكابح أماميين
أحمرين مزينين بشعار ( Bentleyأمامي)

•البحث بنقاط االهتمام
•وضع الخصوصية

المظهر الخارجي

•خدمة االتصال Private e-Call
•استقبال معلومات المرور في الوقت الفعلي

•مجموعة ألوان الطالء الموسعة

•خدمة االتصال في حاالت الطوارئ

•أبواب خلفية تغلق كهربيًا

•نظام الخرائط المتصل باألقمار االصطناعية

•قضب جر قابل للطي إلكترونياً (ثابت في بعض األسواق)*

•خاصية التعرُّف على األغاني

•زجاج أمامي قابل للتسخين ،عازل للصوت ،واقي من األشعة
تحت الحمراء*

•نظام البحث عن السيارة المسروقة

•زجاج خلفي ملون حفاظاً على الخصوصية*

•تنبيه تجاوز السرعة
•تنبيه السرقة
•نظام التعرف على العالمات المرورية
•تنبيه خدمة اصطفاف السيارة
•حالة الطقس
•ميزة Wireless Android Auto
•ميزة Wireless Apple CarPlay

®

•نقطة االتصال الالسلكي باإلنترنت ◊WiFi

•أغطية فخمة لفتحات تزويد الوقود والزيت

المقصورة الداخلية
•قشرات خشبية إضافية يتم االختيار من بينها :بير والنت
( )Burr Walnutمن ،Mullinerدارك فيدل باك أوكالبتوس
( ،)Dark Fiddleback Eucalyptusدارك ستيند بير والنت
( ،)Dark Stained Burr Walnutليكويد أمبر (،)Liquid Amber
كراون كَت والنت ( )Crown Cut Walnutمفتوحة المسام،
دارك بير والنت ( )Dark Burr Walnutمفتوحة المسام ،كوا
( )Koaمفتوحة المسام ،بيانو بالك ( ،)Piano Blackتامو آش
( )Tamo Ashمن Mulliner
•بيانو لينين ( )Piano Linenمن  - Mullinerلوحة التابلوه
والنطاقات الوسطى باألبواب
•لوحة التابلوه ووحدة الكونسول الوسطى والنطاقات الوسطى
باألبواب من ألياف الكربون

•اإلضاءة الداخلية
•التحكم في ثبات المعدات المقطورة
•نظام الرؤية الليلية
•موالف رقمي للتلفاز*
•نظام  Naimلسيارات Bentley
•موالف تلفاز تناظري ورقمي (باإلضافة إلى راديو رقمي)*

الراحة
•باقة المعلومات اإلضافية
•شاحن بطارية*

•عجلة سبائكية ذات  5أذرع مزدوجة مقاس  21بوصة  -مطلية
باللون األسود ولمسات المعة مُشكَّلة آليًا

•تطعيمات معدنية في القشرات

•سخان التوقف

•عجلة سبائكية ذات  5أذرع مزدوجة مقاس  21بوصة  -مصقولة

•شعارات األجنحة على المقاعد

•مفتاح فتح باب المرآب عن بعد*

•عجلة سبائكية اتجاهية ذات  5أذرع مقاس  22بوصة  -مطلية

•طاوالت الرحالت

•مفتاح إضافي*

•عجلة سبائكية اتجاهية ذات  5أذرع مقاس  22بوصة  -مطلية
باللون األسود

•مبرد زجاجات
•أربطة مميزة اللون لمفارش حماية السجاد الداخلي

•مواصفات القيادة داخل المدن

•إطارات مخصصة لفصل الصيف مقاس  22بوصة

•باقة مواصفات Sunshine

•عجلة احتياطية موفرة في المساحة

•عجلة قيادة مدفأة ،مكسوة بالجلد الطبيعي ،ثنائية األلوان،
ثالثية األذرع

•مواصفات الراحة في المقعد األمامي

•دواسات مضيئة

•باقة مواصفات الراحة 1+4

•شارة عجلة ذاتية االستواء من Mulliner

•عجلة قيادة مدفأة ،مكسوة بالجلد الطبيعي ،مُحززة ثنائية
األلوان ،ثالثية األذرع

•مواصفات الجلود  -الجزء العلوي من المقصورة

•نظام العرض على الزجاج األمامي

•صندوق إسعافات أولية ومثلث تحذير

•عجلة قيادة مدفأة ،وأحادية اللون ،ومحززة ،وثالثية األذرع،
ومزينة بالجلد الطبيعي

•مواصفات األلوان

•نظام باقة الترفيه الخلفية لسيارات Bentley

•لوحة التابلوه والنطاقات الوسطى باألبواب من األلومنيوم
المصقول ماسي الشكل  -لون داكن

•عجلة سبائكية اتجاهية ذات  5أذرع مقاس  22بوصة  -مصقولة

باقات المواصفات

التقنيات والترفيه

•إطارات لكل الفصول مقاس  21بوصة

باقات المواصفات
•باقة مواصفات الراحة ذات المقاعد الخمسة ()NCO
•باقة مواصفات الراحة ذات المقاعد األربعة
•باقة مواصفات مقاعد الطائرات من Bentley
•نظام إضاءة  Bentleyالماسية
•باقة مواصفات التصميم
•باقة مواصفات اللون األسود
•باقة مواصفات ألوان Mulliner

•عجلة قيادة بأذرع رأسية ،وذراع نقل حركة بلون مغاير
من Mulliner

•باقة مواصفات الرحالت الطويلة

•دواسات رياضية

•باقة المواصفات المالئمة لجميع تضاريس الطرق

•أحزمة أمان بألوان مغايرة من Mulliner

•باقة مواصفات المدخنين

•حصائر أرضية كثيفة الوبر في الجانب األمامي والخلفي
•مصابيح  LEDترحيبية
•نظام إدارة حيز األمتعة
•سجاجيد من صوف األغنام من Mulliner

المواصفات والخيارات

 = NCOتجهيز اختياري مجاني* .التوافر حسب المنطقة.
◊يلزم االشتراك في خطة بيانات جوّال منفصلة إلنشاء نقطة اتصال السلكي
باإلنترنت  Wi-Fiمن إحدى شركات اتصاالت الهاتف الجوال المحلية .54
للحصول على التفاصيل ،يرجى زيارة موقع دعم تطبيق .My Bentley
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سيارة  Bentayga Azureذات
قاعدة العجالت الطويلة

سيارة  Bentayga Azureاإلصدار األول
( )First Editionذات قاعدة العجالت الطويلة

باإلضافة إلى مواصفات  Bentaygaذات قاعدة العجالت الطويلة.

باإلضافة إلى مواصفات  Bentayga Azureذات قاعدة العجالت الطويلة.

المواصفات القياسية

المواصفات االختيارية

المواصفات القياسية

المظهر الخارجي

المظهر الخارجي

المظهر الخارجي

• 16لونًا للطالء الخارجي لالختيار من بينها

•عجلة سبائكية ذات  5أذرع مزدوجة مقاس  21بوصة  -مطلية
()NCO

•عجلة سبائكية ذات  10أذرع مقاس  22بوصة  -مطلية

•عجلة سبائكية ذات  5أذرع مزدوجة مقاس  21بوصة  -مطلية
باللون األسود ولمسات المعة مُشكَّلة آليًا ()NCO

•شارات ‘ ’Azureعلى األبواب من الخارج
•شبكة بخطوط متعامدة مطلية بالكروم الالمع متدلية حتى
فتحات المصد السفلية

•شعار ‘ ’First Editionفي الخارج

المقصورة الداخلية
•خياطة شعار ‘ ’First Editionبلون مختلف
•شارة ‘ ’First Editionعلى لوحة التابلوه

•عجلة سبائكية ذات  5أذرع مزدوجة مقاس  21بوصة  -مصقولة
()NCO

•تطريز ‘’First Edition

•عجلة سبائكية اتجاهية ذات  5أذرع مقاس  22بوصة  -مطلية

•تطعيمات معدنية في القشرات

•عجلة سبائكية اتجاهية ذات  5أذرع مقاس  22بوصة  -مطلية
باللون األسود

•النظام الصوتي الفاخر من نوع  Naimالمخصص
لسيارات Bentley

•دواسات رياضية

•عجلة سبائكية اتجاهية ذات  5أذرع مقاس  22بوصة  -مصقولة

•مصابيح  LEDترحيبية

•شعارات ‘ ’Azureعلى المقاعد
•شعار ‘ ’Azureعلى لوحة التابلوه

•عجلة سبائكية ذات  10أذرع مقاس  22بوصة  -مطلية باللون
األسود ولمسات المعة مُشكَّلة آليًا

•عتبات مضيئة بشعار ‘’Azure

•عجلة سبائكية ذات  10أذرع مقاس  22بوصة  -مصقولة

•غطاءان لفتحتي تزويد الزيت والوقود على شكل الجوهرة
•أبواب خلفية تغلق كهربيًا

المقصورة الداخلية

باقات المواصفات
•نظام إضاءة  Bentleyالماسية

•اإلضاءة الداخلية
•خياطة وتزيينات متباينة اللون
•حصائر أرضية كثيفة الوبر في الجانب األمامي والخلفي
•تطريز ماسي الشكل بتصميم جديد طويل للمقاعد واألبواب
•قشرات مفتوحة المسام (إمكانية االختيار من  3أشكال)

باقات المواصفات
•باقة مواصفات الرحالت الطويلة*

المواصفات والخيارات

 = NCOتجهيز اختياري مجاني* .التوافر حسب المنطقة.
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سيارة  Bentaygaذات قاعدة العجالت الطويلة ،وسيارة  Bentayga Azureذات قاعدة العجالت الطويلة،
وسيارة سيارة  Bentayga Azureاإلصدار األول ( )First Editionذات قاعدة العجالت الطويلة
المحرك :محرك  V8سعة  4.0لترات ومزود بشاحن
توربيني مزدوج
الطاقة القصوى 542 :حصانًا كبحيًا  404 /كيلووات /
 550حصانًا أوروبيًا  PSعند  6000لفة في الدقيقة
الحد األقصى للعزم 770 :نيوتن متر  568 /رطل قدم عند
 4500 - 2000لفة في الدقيقة
ناقل الحركة :أوتوماتيكي  8سرعات
مجموعة الدفع والحركة :دفع رباعي دائم مع تقسيم العزم
بنسبة  60:40بين العجالت األمامية والخلفية
السرعة القصوى 180 :ميل/ساعة  290 /كم/ساعة
من  0إلى  60ميل/ساعة  /من  0إلى  100كم ساعة:
 4.5ثانية  4.6 /ثوانٍ
قاعدة العجالت 3,175 :مم  125.0 /بوصة
الطول اإلجمالي 5,305 :مم  208.9 /بوصة

حجم صندوق األمتعة (باقة مقاعد  380 :)1+4لترًا

معدل استهالك الوقود

وزن السيارة بدون ركاب (باقة مقاعد  2,514 :)1+4كجم

(دورة القيادة األوروبية الجديدة  NEDCالمعادلة لدورة القيادة
العالمية الموحدة للمركبات الخفيفة  - WLTPأوروبا)
داخل المدينة 17.1 :ميالً/جالون  16.5 /لترًا 100/كم

الوزن اإلجمالي 3,250 :كجم
استهالك الوقود (دورة القيادة العالمية الموحدة للمركبات
الخفيفة )WLTP
منخفض 13.5 :ميالً/جالون  20.9 /لترًا 100/كم
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خارج المدينة 30.4 :ميالً/جالون  9.3 /لترًا 100/كم
االستهالك المُجمَّع 23.5 :ميالً/جالون  12.0 /لترًا 100/كم
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 272 :جم/كم

متوسط 21.4 :ميالً/جالون  13.2 /لترًا 100/كم
مرتفع 25.9 :ميالً/جالون  10.9 /لترًا 100/كم

نطاق القيادة المجمَّع 440 :ميل  708 /كم

مرتفع جداً 23.9 :ميالً/جالون  11.8 /لترًا 100/كم
االستهالك المُجمَّع 21.7 :ميالً/جالون  13.0 /لترًا 100/كم

استهالك الوقود (دورة القيادة األوروبية الجديدة - NEDC
لبقية دول العالم)

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المُجمَّعة 294 :جم/كم
نطاق القيادة 406.4 :ميال ً  654 /كم

داخل المدينة 15.8 :لترًا  100 /كم
خارج المدينة 9.3 :لترات  100 /كم
االستهالك المُجمَّع 11.7 :لترًا  100 /كم
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 265 :جم  /كم

العرض (عرض الهيكل) 1,998 :مم  78.7 /بوصة
العرض (شامال ً المرايا) 2,222 :مم  87.5 /بوصة

استهالك الوقود (دورة وكالة حماية البيئة )EPA

االرتفاع اإلجمالي 1,739 :مم  68.5 /بوصة

القيادة داخل المدينة (الواليات المتحدة) :غير مؤكد بعد

خزان الوقود 85 :لترًا  18.7 /جالونًا إنجليزيًا /
 22.5جالونًا أمريكيًا

القيادة على الطرق السريعة (الواليات المتحدة):
غير مؤكد بعد
االستهالك المُجمَّع (الواليات المتحدة) :غير مؤكد بعد

المواصفات والخيارات

جميع أرقام استهالك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون
متوقفة على الطراز وخاضعة للموافقة عليه.
**لم تتوفر تقديرات وكالة حماية البيئة  EPAلعام  2022في وقت النشر.
يرجى مراجعة  www.fueleconomy.govلالطالع على أحدث المعلومات.
تختلف المسافة التي تقطعها بناءً على عدة عوامل من
بينها عاداتك في القيادة وحالة السيارة.

توافق اإلطارات.
يرجى الضغط على مواصفات اإلطار للتعرف على معلومات المنتج بالكامل وملصق الطاقة .EPREL
المقاس

الشركة
المصنعة

مواصفات اإلطارات

 21بوصة

Pirelli

 SCORPION VERDEمقاس R21 (113W) M+S XL (B) 285/45

●

 P-ZEROمقاس ZR21 (113Y) XL (B) 285/45

●

●

 SCORPION WINTERمقاس R21 (113W) M+S XL (B) 285/45

●

●

●

 22بوصة

Pirelli

 P-ZEROمقاس R22 (110Y) XL (B) 285/40

●

●

●

المواصفات والخيارات

سيارة  Bentaygaذات قاعدة العجالت الطويلة

سيارة  Bentayga Azureذات قاعدة العجالت الطويلة

سيارة  Bentayga Azureاإلصدار األول
( )First Editionذات قاعدة العجالت الطويلة

●

●
●
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ةيعجرم ةراشإ

50

51

يشتمل الطراز الموضح في هذا الكتيب على مواصفات اختيارية .قد يتم تغير المواصفات
والمعدات القياسية والخيارات والمنسوجات واأللوان دون إخطار .يمكنك دائمًا معرفة أحدث
المعلومات لدى وكيل  Bentleyالذي تتعامل معه .اسم  Bentleyوتصميم شعار ‘ ’Bذي
األجنحة عالمتان تجاريتان مسجلتان لشركة  .Bentley Motors Limitedتقر شركة
 Bentley Motors Limitedبحقوق الغير في العالمات التجارية األخرى .قد تشتمل الطرازات
الموضحة هنا على مواصفات أوروبية وغير أوروبية .حقوق الطبع والنشر محفوظة © أكتوبر .2022

