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صورة فوتوغرافية – توضح مواصفات األلوان في السيارات:
سيارة  BENTAYGA V8الجديدة

سيارة  BENTAYGA V8الجديدة

المقصورة الداخلية ذات لون هولمارك ()Hallmark

مقصورة داخلية خضراء ألباين جرين (Alpine

المقصورة الداخلية بلوني بورت الند

 )Greenبباقة مواصفات Black Specification

( )Portlandوبيرنت أوك ()Burnt Oak

المقصورة الداخلية بلوني بورت الند

قشرة من خشب دارك فيدل باك أوكالبتوس

( )Portlandوبيرنت أوك ()Burnt Oak

()Dark Fiddleback Eucalyptus

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

سيارةٌ تبعثُ على االستكشاف.
تأخذك سيارة  Bentaygaالجديدة في رحلة مثيرة
لن تجد مثيال ً لها ،حيث تقدم مفهومًا جديدًا
تمامًا للسيارات الرياضية متعددة االستعماالت
( ،)SUVتجمع بين الفخامة العالية واألداء الفائق
لالنطالق في رحالت استكشاف بال حدود.
تأتي سيارة  Bentaygaالجديدة بمظهرها العصري
وأدائها المتميز وحضورها الطاغي لتجمع بين أحدث
التصميمات والتقنيات المبتكرة لتتيح لك االستمتاع
بكل المزايا المتوفرة في عالم السيارات اليوم.
فكفاءة أدائها "على جميع أنواع الطرق" وراحة ركوبها
منقطعة النظير وإمكانية التحكم المتفردة ،ذاك
هو ما تتوقعه من سيارة  Bentleyحقيقية ،وأكثر.

تقدم هذه السيارة الرياضية متعددة االستخدامات
( )SUVتجربة قيادة ديناميكية ال مثيل لها بحضور
طاغٍ يخطف األبصار على الطريق بفضل أدائها
الفائق وتقنياتها المبتكرة وتصميمها المُعتبَر.
فهل أنت مستعدٌ للبحث عن سيارتك االستثنائية؟
يرجى زيارة www.BentleyMotors.com
عبر اإلنترنت لتبدأ في رحلتك.
دورة القيادة وفق اختبار المركبات الخفيفة
الموحد عالميًا ( )WLTPلسيارة Bentayga V8
الجديدة :استهالك الوقود المُجمَّع -
 13.3لترًا 100/كم .المعدل المُجمَّع النبعاثات
ثاني أكسيد الكربون  302 -جرام/كم.
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سيارة Bentayga
 V8الجديدة.
تجمع سيارة  Bentayga V8الجديدة في تناغم
واضح بين األداء القوي والتقنيات المبتكرة في تصميمٍ
رائعٍ ال مثيل له من تصميمات  Bentleyالفريدة.
ستحظى بتجربة قيادة ديناميكية ال مثيل لها مع محرك
 V8القوي المُعزَّز بشواحن توربينية ثنائية الدوران الذي
سيمنحك قدرة هائلة وسرعة فائقة وفعالية عالية.
ومع تسارع السيارة من وضع السكون حتى سرعة
 100كم/ساعة خالل  4.5ثانية والوصول إلى السرعة
القصوى البالغة  290كم/ساعة ،ستستمتع بزئير محرك
 Bentley V8الهادر الذي يشبع شغفك بالقيادة.
تتميز سيارة  Bentayga V8بأداء قوي ومظهر مهيب
وراحة فائقة عند القيادة على الطرق الوعرة أو داخل
المدن على حدٍ سواء ،كما أنها السيارة الرياضية
الوحيدة متعددة االستخدامات ( )SUVالتي توفر
إمكانية تجهيز المقصورة الداخلية بأربعة* أو خمسة
أو سبعة*◊ مقاعد لتتسع بذلك لجميع أفراد األسرة
لالنطالق في رحالت جماعية ممتعة معًا.
دورة القيادة وفق اختبار المركبات الخفيفة
الموحد عالميًا ( )WLTPلسيارة Bentayga V8
الجديدة :استهالك الوقود المُجمَّع -
 13.3لترًا 100/كم .المعدل المُجمَّع النبعاثات
ثاني أكسيد الكربون  302 -جرام/كم.

٤

*متوفر كتجهيز اختياري بتكلفة إضافية.
◊حسب المنطقة.

بادر باقتناء أول إصدار
من السيارة الجديدة
.First Edition
احتفاال ً بخروج هذه السيارة الرياضية متعددة
االستخدامات ( )SUVالمُلهِمة للنور ،صممنا
إصدارًا نادرًا يستحق االقتناء ،وهو :اإلصدار
األول من سيارة  Bentayga V8الجديدة.
وتتضمن تزيينات التصميم الفريدة شعار
 First Editionالذي تتزين بها السيارة من
الخارج والداخل ،باإلضافة إلى العتبات المضيئة
التي تتألأل باسم " ."Bentleyيمكنك أيضًا اختيار
تطريز المقاعد بعبارة ( )First Editionأو شعار
 Bentleyالمُجنَّح ،إذا رغبتك في ذلك.
تأتي كذلك مجموعة منتقاة من أبرز الخيارات المتوفرة
لسيارة  Bentaygaالجديدة كتجهيز قياسي في
هذا اإلصدار المحدود .وتشمل هذه الخيارات  -على
سبيل المثال ال الحصر  -باقة مواصفات Touring
 Specificationالمتقدمة ،وباقة مواصفات القيادة
الفاخرة  Mulliner Driving Specificationوالنظام
الصوتي فائق الجودة .Naim for Bentley
يمكنك استكشاف هذه السيارة الرياضية
متعددة االستخدامات المثالية ذات
الحضور الطاغي على الطريق هنا.
دورة القيادة وفق اختبار المركبات الخفيفة
الموحد عالميًا ( )WLTPلسيارة Bentayga V8
الجديدة :استهالك الوقود المُجمَّع -
 13.3لترًا 100/كم .المعدل المُجمَّع النبعاثات
ثاني أكسيد الكربون  302 -جرام/كم.

05

التصميم
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تصميمٌ مُلهمٌ.
استمتِع برؤية ما حولك داخل سيارة
 Bentaygaالجديدة المذهلة التي ال
يسع مَن يراها سوى االنبهار بها.
تتجلى لغة تصميم  Bentleyالحديثة في سيارة
 Bentaygaالجديدة ،فتصبح قطعة فنية حقيقية
تخطف األبصار .وتتفرد هذه السيارة الرياضية متعددة
االستخدامات ( )SUVبحضورٍ طاغٍ ال تخطئه عين
في أي مكان تتألق فيه لما تزخر به من سمات
مميزة بدءاً من الشبكة األمامية بتصميمها الحديث
ومصابيح اإلضاءة الجديدة والواجهة العمودية البارزة
حتى التصميم الجريء الجديد للمصد السفلي
بفتحات تهوية أكبر حجمًا وأسطح منحوتة بعمق.
تأتي سيارة  Bentaygaالجديدة بتصميم جديد
لجناح السقف؛ ما يمنحها بُعدًا أطول ،ومظهرًا
أكثر أناقة .ويتناغم هذا الجناح مع فتحة التهوية
الجديدة بالرفرف التي تعتلي "خط القوة" بجانب
جسم السيارة .وفي الوقت نفسه ،تتألأل الحليّات
السفلية لألبواب في الضوء لتضفي لمسة ساحرة
تخطف األبصار نحو العجالت المذهلة المفعمة
بالقوة ومتعددة األذرع مقاس  22بوصة*.
يتميز الجزء الخلفي من السيارة بأحدث ما توصّل
له مصممو  Bentleyمن مفاهيم وخطوط تصميمية.
فتتألق السيارة بمصابيح خلفية جديدة بيضاوية الشكل
على هيئة قطعة منحوتة ببراعة بالباب الخلفي
لصندوق األمتعة ،لترتقي بخطوط الحواف المتناغمة
إلى مستويات فائقة .وينعكس تصميم المصابيح
الخلفية على المصد المُعدَّل بمظهره الجريء لسيارة
 Bentaygaالجديدة؛ إذ يتميز بأنابيب العادم المزدوجة
بيضاوية الشكل ،وشعار بارز لعالمة .Bentley
وينتج عن ذلك كله سيارة رائعة ذات هوية بصرية فريدة.
دورة القيادة وفق اختبار المركبات الخفيفة الموحد
عالميًا ( )WLTPلسيارة  Bentayga V8الجديدة:
استهالك الوقود المُجمَّع  13.3 -لترًا 100/كم .المعدل
المُجمَّع النبعاثات ثاني أكسيد الكربون  302 -جرام/كم.
*متوفر كتجهيز اختياري بتكلفة إضافية.

روعة اإلضاءة.
تشق سيارة  Bentaygaالجديدة طريقها بإضاءة
مبهرة منبعثة من المصابيح األمامية البيضاوية
الجديدة .وتأتي المصابيح األمامية بتصميم Bentley
الفريد على هيئة "قِطَع الكريستال المصقولة"
لتُصدِر إضاءة مميزة بتأثير فريد ،وذلك بفضل األسطح
الداخلية الشفافة والحواف الماسية حادة المعالم.
كما تتزين المصابيح األمامية بحلية من الكروم على
شكل "تاج" تجعلها تتألأل حتى وهي غير مضيئة.
أما المصابيح الخلفية الرئيسة ،فمصممة
على هيئة حلقة أنيقة ذات نمط متشابك.
وبذلك تنبعث من المصابيح إضاءة متوهجة
ثالثية األبعاد تتفرد بها .Bentley
دورة القيادة وفق اختبار المركبات الخفيفة
الموحد عالميًا ( )WLTPلسيارة Bentayga V8
الجديدة :استهالك الوقود المُجمَّع -
 13.3لترًا 100/كم .المعدل المُجمَّع النبعاثات
ثاني أكسيد الكربون  302 -جرام/كم.
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سيارة مثالية
من الداخل.
تحظى سيارة  Bentaygaالجديدة بمقصورة داخلية
مثالية ترسي معايير جديدة للتصميمات الداخلية
في فئة السيارات الرياضية متعددة االستخدامات
( )SUVمن حيث الفخامة المتناهية وسهولة
االستخدام الفائقة وأحدث التقنيات المبتكرة .فهي
مجهزة بشاشة لمس جديدة عالية الدقة سهلة
االستخدام مقاس  10.9بوصة تمتد بعرض لوحة
التابلوه الوسطى ذات التصميم الجديد بالكامل.
تنغمر مقصورة السيارة الفاخرة بأضواء منبعثة
من أعلى ،عبر السقف البانورامي القابل للرفع
والتحريك .ولقد أُوليت جميع تفاصيل مقصورة
سيارة  Bentaygaالجديدة المصنوعة يدويًا عناية
بالغة .قد استلهمت أجنحة  Bentleyالشهيرة
مرة أخرى في التصميم الهندسي البديع داخل
مقصورة القيادة؛ لتشكِّل تنسيقًا متجانسًا
مزدوج األجنحة ينساب من الباب إلى الباب.
تجدُر اإلشارة إلى أن التصميم الداخلي يراعي
التداخل المتوازن بين القشرات الخشبية واألجزاء
الجلدية والمكونات المعدنية إلى جانب مراعاة
احتياجات المستخدم في التصميم لتوفير
مستوى ال نظير له من الراحة .ويتجلى هذا
التناغم بين عناصر التصميم في الملمس المُحبب
بذراع تغيير السرعات الذي يوجد بجانب األجزاء
الجلدية الناعمة والقشرات الخشبية الالمعة
الرائعة لتستشعر الفخامة في كل لمسة.
دورة القيادة وفق اختبار المركبات الخفيفة
الموحد عالميًا ( )WLTPلسيارة Bentayga V8
الجديدة :استهالك الوقود المُجمَّع -
 13.3لترًا 100/كم .المعدل المُجمَّع النبعاثات
ثاني أكسيد الكربون  302 -جرام/كم.
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اهتمام بالغ بالركاب أيضًا.
إذا كنت من الباحثين عن كل ما هو استثنائيٌ،
فستجد في سيارات  Bentleyغايتك.
تأتي هذه السيارة بأبعاد جديدة تتيح مساحة
مريحة لألرجل في الجزء الخلفي من المقصورة،
وخاصةً في الطرازات المجهزة بباقة مواصفات الراحة
للمقاعد *Four Seat Comfort Specification؛
مما يتيح للركاب االستلقاء واالسترخاء دون
تعب أو مضايقة للركاب في المقاعد األمامية.
يمكنك االختيار من بين تجهيزات رباعية* أو خماسية
أو سباعية*† المقاعد مع إمكانية إضافة باقة
الراحة للمقاعد األمامية كتجهيز اختياري .وتقدم
هذه الباقة ميزة تدليك سداسية اإلعدادات و22
نمطًا مختلفًا لضبط األوضاع ،بما في ذلك مساند
المقعد والظهر لتوفر للسائق والركاب تجربة قيادة
مريحة تمنحهم الشعور بالفخامة الحقيقية.
يتزين التابلوه وألواح األبواب بزخارف ماسية الشكل
مُشكَّلة من األلومنيوم المصقول؛ وهو ما يجسِّد
تطورًا عصريًا للمسات النهائية التقليدية .ويخلق
هذا التصميم تأثيرًا بصريًا مذهال ً ثالثي األبعاد،
يضفي مزيدًا من العمق عند رؤيته من أي زاوية
من الزوايا .قد جرى تطوير باقة مواصفات القيادة
 *Mulliner Driving Specificationبإضافة تصميم
جديد للتطريز ،يتمثل في نمط ماسي متداخل
"ماسة داخل ماسة"؛ مما يضفي مزيدًا من العمق
والفخامة على التصميم الداخلي بأكمله.
دورة القيادة وفق اختبار المركبات الخفيفة
الموحد عالميًا ( )WLTPلسيارة Bentayga V8
الجديدة :استهالك الوقود المُجمَّع -
 13.3لترًا 100/كم .المعدل المُجمَّع النبعاثات
ثاني أكسيد الكربون  302 -جرام/كم.

*متوفر كتجهيز اختياري بتكلفة إضافية.
◊حسب المنطقة.
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تجربة القيادة المُحسَّنة

دورة القيادة وفق اختبار المركبات الخفيفة الموحد عالميًا ( )WLTPلسيارة  Bentayga V8الجديدة :استهالك الوقود المُجمَّع  13.3 -لترًا 100/كم .المعدل المُجمَّع النبعاثات ثاني أكسيد الكربون  302 -جرام/كم.

مثاليةٌ بكل معنى
للكلمة.
عندما يقع اختيارك على سيارة  Bentaygaالجديدة،
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 ،تزخر سيارة  Bentaygaالجديدة بتجهيزات
مثالية تالئم كل رحلة من رحالتك االستثنائية.
دورة القيادة وفق اختبار المركبات الخفيفة
الموحد عالميًا ( )WLTPلسيارة Bentayga V8
الجديدة :استهالك الوقود المُجمَّع -
 13.3لترًا 100/كم .المعدل المُجمَّع النبعاثات
ثاني أكسيد الكربون  302 -جرام/كم.
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تجربة القيادة المُحسَّنة

مقصورة مثالية لالسترخاء.
يمكنك االسترخاء في المقصورة الداخلية األنيقة
لسيارة  Bentaygaالجديدة لتتمتع بالراحة الفائقة
التي تريدها بغض النظر عن المكان الذي تسير فيه.

وتشمل هذه الميزات تدليك* وتدفئة وتهوية*
بالمقاعد الخلفية والتحكم في تكييف الهواء
لالستمتاع بتجربة مريحة تبعث على االحتواء.

كل عنصر من عناصر المقصورة مصنوع يدويًا ببراعة.
فقد اُختيرت القشرات الخشبية بعناية ،وجرت
مطابقتها بشكل متناظر وبدقة عالية لتنساب
هذه القشرات بسالسة حول ركاب السيارة.

تتوفر خاصية الشحن الالسلكي للهواتف
المحمولة مدمجةً في مساحة التخزين أمام
ذراع تغيير السرعات .وتُعد خاصية مالئمة
تضمن اتصالك الدائم بالعالم من حولك.

وتستمر هذه اللمسة الجمالية في المقاعد
المجهزة بوسائد ومساند ظهر جديدة مصممة
بشكل هندسي مالئم لضمان الراحة المتناهية.
وإذا كنت من عشاق األنظمة الصوتية عالية
المستوى ،فسيمنحك النظام الصوتي الرائع
 Naim for Bentleyأفضل جودة للصوت من
أدنى مستوى للترددات الصوتية المنخفضة
إلى أعلى درجة للترددات الصوتية المرتفعة.

تستخدم هذه السيارة الرياضية الحديثة
متعددة االستخدامات ( )SUVمؤينات مخصصة
لتنقية الهواء داخل السيارة لتتكامل بذلك
وسائل الراحة المادية وغير الملموسة داخل
السيارة .فهي تعمل على إزالة الجزئيات
العالقة بالهواء وتنقيته من الملوثات لتحسين
الصحة البدنية والرفاهية أينما كانت وجهتك.

يوجد نظام التحكم عن بعد باللمس ( )TSRفي
موضع مالئم بالجزء الخلفي من الكونسول األوسط؛
مما يتيح للركاب في المقاعد الخلفية التحكم في
باقة كبيرة من وسائل الترفيهية والميزات األخرى.
*تجهيز اختياري بتكلفة إضافية.

دورة القيادة وفق اختبار المركبات الخفيفة
الموحد عالميًا ( )WLTPلسيارة Bentayga V8
الجديدة :استهالك الوقود المُجمَّع -
 13.3لترًا 100/كم .المعدل المُجمَّع النبعاثات
ثاني أكسيد الكربون  302 -جرام/كم.
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عندما تقترن الفخامة
باألداء العملي.
عند الحديث عن حقائق الحياة الفارهة العصرية،
تبرز سيارة  Bentaygaالجديدة كسيارة مثالية
لجميع الفصول وجميع أنماط الحياة.
صُممِّت الميزات المبتكرة إلتاحة مجموعة كاملة
من الرحالت الخارجية ،عبر نطاق واسع من
المناطق المناخية ودرجات الحرارة ،من مستوى
سطح البحر في الريفييرا الفرنسية إلى خط الجليد
في سييرا نيفادا  -حتى تغمرك اإلثارة واالنتعاش
في رحلتك ووجهتك على حدٍ سواء .يولِّد محرك
سيارة  Bentayga V8الجديدة قدرة جر سعة 3.5
طن ،وهي تكفي وزيادة لجر القوارب السريعة
والطائرات الشراعية وعربات نقل الخيول .ويوجد
قضيب جر قابل للطي كهربائيًا◊* يتوارى 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 توليفة فريدة من وسائل الرفاهية واألداء
العملي ،وتعكس في الوقت ذاته التصميم المميز
لسيارة  Bentaygaالجديدة .يوفر صندوق تخزين
األمتعة باتساعه الملحوظ مساحة تخزين كبيرة،
في حين يمكن فتحه وإغالقه وتحميله بسهولة
بفضل الباب الخلفي القابل لالستخدام دون
استخدام األيدي ووظيفة التحميل السهل للحيز
المخصص لألمتعة ورف مساعد التحميل*.
دورة القيادة وفق اختبار المركبات الخفيفة
الموحد عالميًا ( )WLTPلسيارة Bentayga V8
الجديدة :استهالك الوقود المُجمَّع -
 13.3لترًا 100/كم .المعدل المُجمَّع النبعاثات
ثاني أكسيد الكربون  302 -جرام/كم.

*يرجى االتصال بالوكيل المحلي التابع
لك لمعرفة المزيد من المعلومات.
◊متوفر حسب المنطقة
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تجربة القيادة المُحسَّنة

التقنيات

دورة القيادة وفق اختبار المركبات الخفيفة الموحد عالميًا ( )WLTPلسيارة  Bentayga V8الجديدة :استهالك الوقود المُجمَّع  13.3 -لترًا 100/كم .المعدل المُجمَّع النبعاثات ثاني أكسيد الكربون  302 -جرام/كم.

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
 Bentaygaالجديدة 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 مجهزةً 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 .وتم تصميم هذه
الخدمات لالرتقاء بمستوى رحلتك وجعلها أكثر أمانًا
وذكاءً وراحةً ،حتى إذا كنت بعيدًا عن سيارتك.
ال ينقطع االتصال بينك وبينك سيارتك بعدما تغادرها.
فسيارة  Bentaygaالجديدة تستخدم بيانات مستمدة
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 أنه يمكنك متابعة
السير في رحلتك دون توقف وتجنُّب أي عوائق؛ لذا
يتسنى لك االستمتاع بأي مغامرة تخوضها بالكامل.
يمكنك استكشاف المزيد من الميزات المبتكرة هنا.
دورة القيادة وفق اختبار المركبات الخفيفة
الموحد عالميًا ( )WLTPلسيارة Bentayga V8
الجديدة :استهالك الوقود المُجمَّع -
 13.3لترًا 100/كم .المعدل المُجمَّع النبعاثات
ثاني أكسيد الكربون  302 -جرام/كم.
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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 وضع ديناميكيات القيادة التكيف 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
( )Sportومخصص ( )Customووضع .Bentley

تضيف باقة المواصفات المالئمة لجميع التضاريس
( )All-Terrain Specificationأربعة أوضاع قيادة
إضافية سريعة االستجابة للطرق الوعرة لتوفر بذلك
أوضاع متنوعة للقيادة أكثر من 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 األحول،
تضمن طبقة حماية القاع السفلي المختبرة
بشكل شامل حماية جميع األجزاء الرئيسية.
دورة القيادة وفق اختبار المركبات الخفيفة
الموحد عالميًا ( )WLTPلسيارة Bentayga V8
الجديدة :استهالك الوقود المُجمَّع -
 13.3لترًا 100/كم .المعدل المُجمَّع النبعاثات
ثاني أكسيد الكربون  302 -جرام/كم.

*تجهيز اختياري بتكلفة إضافية.

تجربة قيادة ال مثيل لها.
قيادة سيارة  Bentleyكانت وستظل دومًا
تحمل في طياتها ما يجعلها أكثر تجربة قيادة
يحلم بها عشاق السيارات .وبالطبع سيارة
 Bentaygaالجديدة ليست استثناءً في ذلك.
ترتكز أنظمتها الشاملة لمساعدة السائق على
أساس تعزيز وتحسين تجربة القيادة – مما يخلق
مقصورة منقطعة النظير غنية بمقومات الراحة
واألمان .كما جرى تطوير مجموعة كبيرة من التقنيات
لتيسير القيادة داخل المدينة :مساعد رؤية النقطة
العمياء* والتحذير عند الخروج* والتحذير عند الرجوع
للخلف* ونظام التعرف على العالمات المرورية*
وكاميرا الرؤية العلوية والتحذير من وجود مشاة*
وغير ذلك الكثير .يقوم نظام العرض على الزجاج

األمامي† بإمدادك بالمعلومات المرتبطة بالقيادة
على نفس خط رؤيتك ،دون تشتيت انتباهك.
كما تتمتع الرحالت الطويلة أيضًا بنزعة أكبر إلى
†
الحرية واالنطالق .مثبت السرعة المتوائم*
ومساعد الرؤية الليلية*† ونظام الحماية المعدل من
 †*Bentleyومساعد الضوء العالي ،كل ذلك يسمح
لك باالستمتاع بأداء سيارة  Bentaygaالجديدة
مع السرعات العالية على الطرق المفتوحة.
دورة القيادة وفق اختبار المركبات الخفيفة
الموحد عالميًا ( )WLTPلسيارة Bentayga V8
الجديدة :استهالك الوقود المُجمَّع -
 13.3لترًا 100/كم .المعدل المُجمَّع النبعاثات
ثاني أكسيد الكربون  302 -جرام/كم.

*التوفر حسب المنطقة.
◊تجهيز اختياري بتكلفة إضافية.

االتصال بمزيد من الخدمات.
سيارة  Bentaygaالجديدة مجهزة بأحدث باقة
من خدمات السيارة المتصلة Connected Car
حيث تستخدم المعلومات الفورية إلصدار
استجابة ذكية للعالم المتغير 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  ،Bentleyولتوفر 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 .باإلضافة
إلى ذلك ،تعمل سيارة  Bentaygaالجديدة
على االستفادة من إمكانات البيانات السحابية
لتحسين مستوى الرحالت التي تقوم بها .ويتيح
لك البحث بنقاط اهتمام  Googleإمكانية الوصول
بسهولة بإصدار األوامر الصوتية إلى المعلومات
المتعلقة بالمواقع والمعالم البارزة التي قد تقابلها
في طريقك ،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 هذه من
خالل النظام المعلوماتي الترفيهي المزود بميزات
 Android Autoو ®Apple CarPlayوWireless
®Apple CarPlay؛ مما يعمل على تحسين تجربة
استخدام تقنية السيارة المتصلة Connected
 ،Carويتيح لك االتصال مع عالمك من داخل سيارة
 Bentaygaالجديدة .ويُعرَض محتوى جهازك على
أبعد جزء في الشاشة من السائق؛ بحيث ال
تتعرض معلومات القيادة المفيدة للتشويش.
آمنة
تشمل خصائص األمان المبتكرة ميزتي
 *Private eCallو Roadside Assistanceاللتين
تعمالن على توصيلك تلقائيًا بمركز االتصال
بالطوارئ Bentley Emergency Call Centre
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أو فريق المساعدة في حالة الطوارئ Bentley
 Roadside Assistanceفي 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  Bentaygaالجديدة
مع أنشطة حياتك اليومية بسالسة .كما تعمل
خاصية تضمين التقويم على مزامنة تطبيقات
التقويم بأجهزتك الشخصية مع السيارة عبر تطبيق
 My Bentleyلدمجها مع ميزات متعددة ،مثل ميزة
 Auto Read Outومساعدة المالحة .تتيح خاصية
التعرُّف على الكالم الطبيعي إمكانية التحكم
في الصوت ألكثر من  200وظيفة داخل سيارتك
لضمان أال تنشغل يداك بغير عجلة القيادة.
عندما تكون بعيدًا عن سيارتك من  ،Bentleyيمكنك
من خالل خاصية تشغيل التدفئة/التبريد ضبط التحكم
في تكييف الهواء لتجهيز مقصورة السيارة ومقاعد
الركاب بضبط درجة الحرارة المثالية قبيل االنطالق
في رحلتك .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 Bentleyفي 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 Store
أو  Google Playحسب نظام التشغيل بجهازك.

*التوفر حسب المنطقة
تُعد ميزة  Apple CarPlayعالمة تجارية مسجلة لشركة .Apple Inc

تصميم جديد
لشاشة العرض.
إذا أردت أن تستمتع برؤية مشاهدَ مذهلةً ،فلست
بحاجة إلى أن ترهق عينيك بالنظر بعيدًا.
فسيارة  Bentaygaالجديدة تتميز بنظام معلوماتي
ترفيهي جديد بالكامل مزود بشاشة لمس عالية
الدقة .ويبلغ مقاس هذه الشاشة  10.9بوصة بدقة
تصل إلى  1920بكسل ×  720بكسل لتعرض
صور واضحة فائقة النقاء ،وتعمل هذه الشاشة
بأحدث برامج التشغيل حتى تستمر بالعمل في
المستقبل لمدة طويلة دون أي مشاكل فنية.
وعبر هذه الشاشة ،يمكنك التحكم في جهازك
الشخصي أو هاتفك الذكي بسالسة ،وذلك من
خالل توصيله بالشاشة عبر خدمة Android Auto
®
أو  ®Apple CarPlayأو Wireless Apple CarPlay
لتنعم بتجربة حافلة بالرفاهية والمتعة.
توجد أيضًا لوحة معلومات رقمية بالكامل للسائق
أسفل عجلة القيادة تتيح المزيد من الوظائف
القابلة للتخصيص والخيارات األخرى ،فضال ً عن
إضفاء مظهر عصري على مقصورة القيادة .فعلى
سبيل المثال ،تتوفر طريقتان للعرض؛ إحداهما
كالسيكية ،وهي تعرض تصميم تقليدي ثنائي
األقراص ،أو موسَّعة حيث يُعرَض القرص األيسر
فقط لتتيح مساحة مُوسَّعة لعرض الخرائط
والوسائط وفقًا لتفضيالتك الشخصية.

التوفر حسب المنطقة.
تُعد ميزة  Apple CarPlayعالمة تجارية
مسجلة لشركة .Apple Inc
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األداء

دورة القيادة وفق اختبار المركبات الخفيفة الموحد عالميًا ( )WLTPلسيارة  Bentayga V8الجديدة :استهالك الوقود المُجمَّع  13.3 -لترًا 100/كم .المعدل المُجمَّع النبعاثات ثاني أكسيد الكربون  302 -جرام/كم.

النموذج األمثل للسيارات
الرياضية متعددة
االستخدامات ()SUV
تقدم سيارة  Bentaygaتجربة 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.
صُمِّمت هذه السيارة الرياضية المذهلة متعددة
االستخدامات ( )SUVلتتجاوز المنعطفات بسالسة
بزاوية ميل جانبي وطولي تصل إلى  35درجة ،والقدرة
على الخوض في المياه حتى عمق  500مم .ويعمل
نظام  Torsenالمتطور للدفع الرباعي ( )AWDعلى توزيع
القدرة على العجالت مع توفير أكبر قوة متاحة للجر،
مع إحساس السائق بثقة هائلة من خالل التحكم في
السيارة .كما يضمن ناقل الحركة الثُماني السرعات
اختيارًا مثاليًا لغيار السرعة وسالسة في السرعة
ال تقاوم من خالل تغييرات متعددة في السرعة.
ينبض قلب هذه السيارة بمحرك  V8مزودًا بنظام
التحكم النشط في التأرجح بجهد  48فولت – والمعروف
بنظام القيادة الديناميكي Bentley Dynamic Ride؛
حيث تجمع السيارة بين الحضور الطاغي
للسيارات متعددة االستخدامات ( ،)SUVوأداء
السيارات الرياضية ورُقي المقصورة الفاخرة.
تجتمع هذه العناصر معًا لتقديم راحة تامة أثناء القيادة
وتحكم استثنائي في السيارة وقدرات مُحسَّنة للسير
في الطرق الوعرة .أضف ذلك إلى مجموعة كبيرة
من أحدث الميزات التقنية المبتكرة ،وستبدأ عندئذٍ
في إدراك األسباب التي تؤهل سيارة Bentayga
الجديدة لتَبوُّء مركز الصدارة في فئة السيارات
الرياضية الفاخرة متعددة االستخدامات (،)SUV
فضال ً عن رسم المالمح الرئيسية لهذه الفئة.
دورة القيادة وفق اختبار المركبات الخفيفة الموحد
عالميًا ( )WLTPلسيارة  Bentayga V8الجديدة:
استهالك الوقود المُجمَّع  13.3 -لترًا 100/كم .المعدل
المُجمَّع النبعاثات ثاني أكسيد الكربون  302 -جرام/كم.
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*تجهيز اختياري بتكلفة إضافية.

سيارة Bentayga V8
الجديدة.
تم تجهيز سيارة  Bentayga V8الجديدة بمحرك
 V8األكثر تطورًا على اإلطالق ،فهو محرك
غاية في القوة والكفاءة؛ إذ يقدم أداءً مثيرًا،
وتجربة قيادة ديناميكية ،مصحوبة بصوت مميز
يشي باإلمكانات الفائقة في السيارة.
يولِّد هذا المحرك المتطور قدرة هائلة ،تصل إلى
 550حصانًا ،متاحة في أي وقت بين يديك .ويصل
إلى أقصى عزم دوران له قدره  770نيوتن متر
عند أقل من  2000لفة في الدقيقة ،ويحتفظ
بهذا العزم حتى  4500لفة في الدقيقة .ويضمن
هذا األداء تسارعًا فوريًا مهما كانت سرعتك في
القيادة لتنطلق بك سيارة  Bentayga V8الجديدة
من وضع الثبات إلى سرعة  100كم/ساعة
في غضون  4.5ثانية فقط؛ لتحقق سرعة
قصوى مذهلة مقدارها  290كم/ساعة.
ال يمتاز محرك  V8بقدرة هائلة فحسب ،بل يتمتع
أيضًا 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 ،وينتج عن ذلك انبعاثات
ال تزيد عن  302جم/كم من ثاني أكسيد الكربون،
واستهالك اقتصادي مُجمَّع يبلغ  13.3لتر 100/كم،
ومدى سير كبير يصل إلى ما يزيد على  635كم.
باختصار ،يوفر محرك  V8إثارةً ورفاهيةً وكفاءة
بهدف تقديم تجربة قيادة استثنائية.
دورة القيادة وفق اختبار المركبات الخفيفة
الموحد عالميًا ( )WLTPلسيارة Bentayga V8
الجديدة :استهالك الوقود المُجمَّع -
 13.3لترًا 100/كم .المعدل المُجمَّع النبعاثات
ثاني أكسيد الكربون  302 -جرام/كم.
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اللمسات الشخصية

عبِّر عن رغبتك.
من المؤكد أنك لن ترى سيارة أخرى تشبه
سيارة  Bentaygaالجديدة مطلقًا حيث
تشتمل على مجموعة من الملحقات
وخيارات التصميم التي تسمح لك بتهيئة
السيارة إلضفاء لمستك الخاصة عليها.
يمكنك االختيار من بين مجموعة كبيرة من
ألوان الطالء الخارجية ،والتي صُممت جميعها
بحيث تحتفظ بتألقها لسنوات عديدة قادمة.
مع العديد من التصميمات المختلفة للعجالت
وخيارات الكسوات الجلدية والحليّات الطبيعية
الجميلة وخيارات التزيين الرائعة ،يمكن تخصيص
كل ميزة مرئية تقريبًا في سيارتك من طراز
 Bentaygaالجديد وفقًا لمواصفاتك الخاصة.
إلضفاء بصمتك الخاصة على سيارة Bentayga
الجديدة ،يمكنك االنتقاء من بين ثالثة تجهيزات
اختيارية للخياطة إلضافة لمسة أكثر فخامة،
وذلك من خالل الخياطة المتباينة* والخياطة
اليدوية المستعرضة* وأشرطة تزيين المقاعد*.
إذا كنت ترغب في االستمتاع بمزيدٍ من الحرية
في تخصيص سيارتك  Bentaygaالجديدة
وفقًا لذوقك الشخصي ،يمكنك اختيار باقة
المواصفات المثيرة *Blackline Specification
أو التشاور مع فريق  Mullinerفي مصنع
 Bentleyبمدينة كرو لتنفيذ أي تعديالت مخصصة
حسب رغباتك لتلبية متطلباتك الشخصية.
يرجى زيارة  Mullinerالستكشاف المزيد.
دورة القيادة وفق اختبار المركبات الخفيفة
الموحد عالميًا ( )WLTPلسيارة Bentayga V8
الجديدة :استهالك الوقود المُجمَّع -
 13.3لترًا 100/كم .المعدل المُجمَّع النبعاثات
ثاني أكسيد الكربون  302 -جرام/كم.

*تجهيز اختياري بتكلفة إضافية.
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اللمسات النهائية الخارجية.
قد تكون األلوان وسيلة فعّالة للتعبير عن الذات.
لذلك ،نحن نقدم مجموعة واسعة من األلوان للجسم
الخارجي ،والتي قد اختارها فريق التصميم لدى
 Bentleyبعناية .وقد تم اختيار كل لون منها إلبراز
هوية  Bentaygaبحضورها الفريد على الطريق.
يمكنك في سيارة  Bentaygaاالختيار من بين
سبعة ألوان قياسية للطالء الخارجي تتراوح من
درجات األلوان الهادئة حتى الجريئة ،أو يمكنك
الحصول على الباقة اإلضافية ليتوفر لديك إجمالي
 55لونًا اختياريًا* تتضمن هذه الباقة اإلضافية اآلن
لونين جديدين :هما لون باتينا ( ،)Patinaوهو
أحد درجات اللون البيج المتوسطة المستوحاة
من لون الشامبين ( )Champagneوالحرير ،ولون
فيريديان ( ،)Viridianوهو أحد درجات اللون
األخضر الربيعي الداكن المستلهَم من طراز
 6 Speed 10 EXPوالذي يتسم بالغموض.

إذا كنت ترغب في الحصول على لون مميز حقًا،
يمكنك استكشاف مجموعة ألوان طالء Bentley
 *Mullinerاالختيارية الفاخرة التي تتوفر بخيارات
سوليد ( )solidوميتاليك ( )metallicوساتن
( )satinوبيرليسنت ( ،)pearlescentباإلضافة
إلى الدرجات اللونية المزدوجة الرائعة .وبدال ً
عن ذلك ،إذا كان في ذهنك لون محدد ،سواء
كان ملونًا به قطعة مالبس مفضلة أو زهرة أو
قطعة فنية ،فإن قسم  Mullinerيوفر لك خدمة
مخصصة لمطابقة األلوان يمكن بواسطتها تركيب
لون معين تمامًا حسب رغبتك الشخصية.
الستكشاف المزيد ،يرجى زيارة .Mulliner
دورة القيادة وفق اختبار المركبات الخفيفة الموحد
عالميًا ( )WLTPلسيارة  Bentayga V8الجديدة:
استهالك الوقود المُجمَّع  13.3 -لترًا100/
كم .المعدل المُجمَّع النبعاثات ثاني
أكسيد الكربون  302 -جرام/كم.

*تجهيز اختياري بتكلفة إضافية.

عجالت تقتحم الصعاب.
اختيار العجالت كفيلٌ بإدخال تغييرات طفيفة
أو جذرية على الطابع المميز لسيارتك
الرياضية متعددة االستخدامات ()SUV
إلضفاء لمساتك الشخصية المميزة على سيارة
 Bentaygaالجديدة ،يمكنك االختيار من بين ثالثة
تصميمات رائعة للعجالت السبائكية :تصميم مقاس
 21بوصة مؤلف من خمسة أذرع مزدوجة ،وتصميم
اتجاهي خماسي األذرع مقاس  22بوصة ،فضال ً عن
تصميم اتجاهي مقاس  22بوصة مؤلف من عشرة
أذرع متوفر في باقة مواصفات القيادة Mulliner
 .*Driving Specificationكل عجلة من هذه
العجالت متوفرة بلمسات نهائية مذهلة تأسر األبصار.
الستكشاف الخيارات المتاحة بنفسك ،يرجى
زيارة أداة التخصيص عبر اإلنترنت.
دورة القيادة وفق اختبار المركبات الخفيفة
الموحد عالميًا ( )WLTPلسيارة Bentayga V8
الجديدة :استهالك الوقود المُجمَّع -
 13.3لترًا 100/كم .المعدل المُجمَّع النبعاثات
ثاني أكسيد الكربون  302 -جرام/كم.
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*تجهيز اختياري بتكلفة إضافية.

عجلة سبائكية بسبعة أذرع

عجلة سبائكية بخمسة أذرع مزدوجة

مزدوجة مقاس  21بوصة – مطلية*

مقاس  21بوصة – مطلية باللون

عجالت مقاس  21بوصة مزودة

عجالت اتجاهية خماسية

بسبعة أذرع مزدوجة – المعة

األذرع مقاس  22بوصة –

األسود ومُشكَّلة بالخراطة الماسية

مطلية باللون األسود**

عجالت اتجاهية خماسية األذرع

عجلة اتجاهية خماسية األذرع

عجلة سبائكية اتجاهية مقاس

مقاس  22بوصة – مطلية

مقاس  22بوصة – المعة

 22بوصة مؤلفة من عشرة

 22بوصة مؤلفة من عشرة

أذرع ومتوفرة في باقة مواصفات

أذرع ومتوفرة في باقة مواصفات

القيادة المخصصة MULLINER

القيادة المخصصة MULLINER

– DRIVING SPECIFICATION

– DRIVING SPECIFICATION

مطلية باللون الفضي

◊
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عجلة سبائكية اتجاهية مقاس

مطلية باللون األسود

◊

*تجهيز قياسي
**متوفر في باقة مواصفات  Blacklineأو  Black Specificationفقط
◊متوفر في باقة مواصفات القيادة المخصصة  Mulliner Driving Specificationفقط

قشرات خشبية
ساحرة .
يتجلى شغف  Bentleyبالمواد الفاخرة واللمسات
النهائية المصنوعة يدويًا بوضوح في القشرات
الخشبية فائقة الجودة في سيارة Bentayga
الجديدة .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 .وتجري صنفرة
القشرات الخشبية وطالؤها بالورنيش خمس مرات،
فتستغرق عشرة أيام كاملة للوصول إلى اللمسة
النهائية القياسية المعتمدة من  .Bentleyوينتج
عن ذلك لمعان غامر وغني ،يبرز روعة الحبيبات
الطبيعية التي تتخلل تلك القشرات الخشبية.
يمكنك االطِّالع على مجموعة كبيرة من القشرات
الخشبية االختيارية في الصفحة التالية .وإذا كنت
ترغب في الحصول على مظهر عصري ،فننصحك
باستكشاف أحدث اللمسات التقنية التي تسحر
األبصار ،بما في ذلك األلياف الكربونية فائقة اللمعان،
بتوفير عنصر رياضي مميز ،أو ألومنيوم مصقول جديد
ماسي الشكل وداكن اللون بمظهر رائع يخطف
األبصار ،حيث يجري تلميع كل ماسة في ثالثة
اتجاهات إلكسابها ملمس فاخر منقطع النظير.
كيف ستجعل التابلوه في سيارتك لوحة
فنية جميلة؟ أبدِع تصميمك الخاص.
دورة القيادة وفق اختبار المركبات الخفيفة
الموحد عالميًا ( )WLTPلسيارة Bentayga V8
الجديدة :استهالك الوقود المُجمَّع -
 13.3لترًا 100/كم .المعدل المُجمَّع النبعاثات
ثاني أكسيد الكربون  302 -جرام/كم.
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*تجهيز اختياري بتكلفة إضافية.

القشرات المفردة

قشرة من
خشب بير والنت
()Burr Walnut

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

قشرة من
كربون فايبر
()Carbon Fibre

ألومنيوم المع
مُشكَّل بالخراطة
الماسية  -لون
داكن**
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قشرة داكنة من
خشب دارك فيدل
باك أوكالبتوس
(Dark Fiddleback
)Eucalyptus

قشرة من
خشب دارك
ستيند بير والنت
(Dark Stained
)Burr Walnut

قشرة من خشب
كوا ()Koa

قشرة من خشب
ليكويد أمبر
()Liquid Amber

قشرة خشب بيانو
بالك ()Piano Black

قشرة من
خشب تامو آش
()Tamo Ash

*تجهيز قياسي..
**ينطبق على التابلوه وألواح تزيين األبواب .لون بيانو بالك ( )Piano Blackحتى الكونسول الوسطي والطاوالت المخصصة لقضاء الرحالت (في حالة اختيارها).

كسوات جلدية طبيعية.
تم تنجيد جميع مكونات المقصورة الداخلية
لسيارة  Bentaygaالجديدة وكسوتها 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.
بدءًا من التابلوه إلى البطانات الجلدية* ،يتطلب
كل عنصر من عناصر مقصورة السيارة معاملة فنية
متخصصة .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.
لقد اختار فريق تصميم Bentley 15لونًا للجلود
وخمس تشكيالت من األلوان ليمنحك الفرصة
للتعبير عن أسلوبك الخاص .ويتناغم كل لون من
هذه األلوان مع التصميم الداخلي على نحو مثالي.
دورة القيادة وفق اختبار المركبات الخفيفة
الموحد عالميًا ( )WLTPلسيارة Bentayga V8
الجديدة :استهالك الوقود المُجمَّع -
 13.3لترًا 100/كم .المعدل المُجمَّع النبعاثات
ثاني أكسيد الكربون  302 -جرام/كم.
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*تجهيز اختياري بتكلفة إضافية.

بيرنت أوك
()Burnt Oak

دامسون ()Damson

كريكت بول
()Cricket Ball

هوتسبير ()Hotspur

سادل ()Saddle

نيوماركت تان
(*)Newmarket Tan

كامل ()Camel

لنين ()Linen

بورتالند ()Portland

بوربويز (*)Porpoise

برونيل ()Brunel

بيلوغا (*)Beluga

كمبريان جرين
()Cumbrian Green

أمبريال بلو
(*)Imperial Blue

32

|

اللمسات الشخصية

ماغنوليا ()Magnolia

*تجهيز قياسي
ً
قليل عن األلوان الفعلية للسيارات.
يرجى العلم بأن األلوان الموضحة هنا معروضة ألغراض التوضيح فقط؛ ومن ثم فإنها قد تختلف

باقة مواصفات
.Black Specification
تغير باقة مواصفات  *Black Specificationشخصية
سيارتك تغييرًا كليًا .باإلضافة إلى استبدال جميع
األجزاء الخارجية المطلية بالكروم الالمع بأجزاء
أخرى مطلية باللون األسود الالمع ،تشمل
السيارة مصدًا أماميًا جديدًا مزودة بريش من ألياف
الكربون ،وعتبات جانبية من ألياف الكربون أيضًا،
وعجالت سوداء خماسية األذرع مقاس  22بوصة،
هذا إلى جانب أنابيب العادم السوداء .كما يتوفر
جناح خلفي بالغ الروعة مصنوع من ألياف الكربون
يضفي على السيارة مظهرًا مميزًا حقًا.
دورة القيادة وفق اختبار المركبات الخفيفة
الموحد عالميًا ( )WLTPلسيارة Bentayga V8
الجديدة :استهالك الوقود المُجمَّع -
 13.3لترًا 100/كم .المعدل المُجمَّع النبعاثات
ثاني أكسيد الكربون  302 -جرام/كم.

*تجهيز اختياري بتكلفة إضافية.

مواصفات القيادة
المخصصة Mulliner
Driving Specification
تضيف باقة مواصفات القيادة المخصصة Mulliner
 *Driving Specificationالعناصر الجمالية المتفردة
والمخصصة من فريق  Mullinerإلى المقصورة
الداخلية في سيارة  Bentaygaالجديدة .تشمل
هذه عناصر التصميم األنيقة هذه المقاعد ذات
التطريز الماسي ،والدواسات الرياضية المثقبة،
وشعارات  Bentleyالمطرزة ،والخيارات الكاملة
للكسوات الجلدية والسجاد وتشكيالت األلوان
الداخلية .كما تتوفر عجالت مميزة مقاس
 22بوصة ،وأغطية فاخرة لفتحات تزويد الوقود
والزيت إلضفاء لمسات نهائية ال مثيل لها.
دورة القيادة وفق اختبار المركبات الخفيفة
الموحد عالميًا ( )WLTPلسيارة Bentayga V8
الجديدة :استهالك الوقود المُجمَّع -
 13.3لترًا 100/كم .المعدل المُجمَّع النبعاثات
ثاني أكسيد الكربون  302 -جرام/كم.

*تجهيز اختياري بتكلفة إضافية.
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حزم اختيارية.
مواصفات القيادة المخصصة من MULLINER
•	عجالت اختيارية مقاس  22بوصة (يجب إضافة باقة مواصفات اللون
األسود للحصول على عجالت مقاس  22بوصة مطلية باللون األسود)
• مواصفات األلوان
• مقاعد وأبواب ذات تطريز ماسي
• دواسات قدم رياضية سبائكية مثقبة
• أغطية فخمة لفتحات تزويد الوقود والزيت
• شعارات  Bentleyالمطرزة
إصدار FIRST EDITION
• مواصفات القيادة المخصصة من Mulliner
• باقة مواصفات الرحالت الطويلة ()Touring Specification
• نظام القيادة الديناميكي من Bentley
• النظام الصوتي الفاخرة Naim for Bentley
• شعار اإلصدار األول ( )First Editionالخارجي
• عتبات مضيئة بكلمة ""BENTLEY
• مصابيح  LEDترحيبية من Mulliner
• شعار اإلصدار األول ( )First Editionعلى التابلوه
• تطريز بعبارة  First Editionأو شعار  Bentleyالمُجنَّح
• خياطة متباينة مخصصة بعبارة First Edition
• مواصفات الراحة في المقعد األمامي
• اإلضاءة الداخلية حسب الحالة المزاجية
• حصائر أرضية كثيفة الوبر
باقة مواصفات BLACKLINE SPECIFICATION
•	استبدال األجزاء الخارجية المطلية بالكروم الالمع
بأخرى المعة مطلية باللون األسود
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• نظام إدارة حيز األمتعة
• طبقة حماية القاع السفلي
• أنظمة مطورة لتوجيه السائق أثناء القيادة في جميع التضاريس
باقة مواصفات الرحالت الطويلة *TOURING SPECIFICATION
• مثبت السرعة المتوائم
• نظام العرض على الزجاج األمامي
• مساعد المرور
• مساعد الحفاظ على المسار
• نظام الرؤية الليلية
• نظام الحماية المعدل من Bentley
باقة مواصفات *SUNSHINE SPECIFICATION
• ستائر مشغلة كهربائيًا للنوافذ الجانبية الخلفية
• حاجب شمس مزدوج
باقة مواصفات الراحة للمقاعد األمامية FRONT SEAT COMFORT
( SPECIFICATIONطراز الخمسة والسبعة مقاعد)
•	المقاعد األمامية ،قابلة للضبط كهربائيًا من
خالل  22وضعًا ،وظيفة ذاكرة ثنائية
• مقاعد أمامية مزودة بتدفئة وتهوية مع وظيفة تدليك
•	أحزمة أمان أمامية ثالثية نقاط التثبيت ،مزودة
بنظام ضبط كهربائي لالرتفاع ووظيفة ذاكرة
• مساند الرأس المريحة للمقاعد األمامية
باقة مواصفات ذات المقاعد الخمسة
FIVE SEAT COMFORT SPECIFICATION
• مواصفات الراحة في المقعد األمامي
• كنبة خلفية مزودة بوظيفة تهوية
• مساند رأس مريحة للمقاعد الخلفية الخارجية

باقة مواصفات *BLACK SPECIFICATION
•	استبدال األجزاء الخارجية المطلية بالكروم الالمع
بأخرى المعة مطلية باللون األسود
•	مشتت هواء من ألياف الكربون بالمصد األمامي ،وعتبات جانبية،
ومشتت هواء أسود بالمصد الخلفي ،وجناح خلفي بارز.
•	عجلة سبائكية اتجاهية خماسية األذرع مقاس
 22بوصة – مطلية باللون األسود
• أنابيب عادم سوداء المعة

باقة مواصفات الراحة ألربعة مقاعد FOUR SEAT
 COMFORT SPECIFICATIONمع الكونسول األوسط الخلفي
• مواصفات الراحة في المقعد األمامي
• مقاعد أمامية وخلفية مريحة مزودة بتهوية مع وظيفة تدليك
• مساند رأس مريحة للمقاعد الخلفية الخارجية
•	مقعدان خلفيان قابالن للضبط عبر  18وضعًا
مع كونسول أوسط خلفي

مواصفات األلوان
• مجموعة كاملة مختارة من ألوان الجلود والسجاد
• تشكيالت من تقسيمات األلوان داخل السيارة
• تزيينات من الجلد للبطانات والدعامات العليا

باقة مواصفات الطراز المزود بسبعة مقاعد
**SEVEN SEAT SPECIFICATION
• ثالثة مقاعد في الصف الثاني
• مقعدان قابالن للطي كهربائيًا في الصف الثالث

باقة المواصفات المالئمة لجميع تضاريس الطرق
*ALL-TERRAIN SPECIFICATION
•	التحكم في ديناميكيات القيادة بإعدادات سريعة
االستجابة القتحام المناطق الوعرة

*التوفر حسب المنطقة .بعض التجهيزات االختيارية والمواصفات قد تظهر كتجهيز قياسي أو
قد ال تكون متوفرة .يرجى االتصال بالوكيل المحلي التابع لك لمعرفة المزيد من المعلومات.
** تتوفر مواصفة السبعة مقاعد بتشكيلتين لأللوان بالتصميم الداخلي.

أداة تخصيص Bentley
إنه لرائعٌ حقًا أن تكون من أصحاب الذوق
الرفيع؛ فسيساعدك ذلك كثيرًا في إضفاء
لمسات فريدة على سيارة  Bentaygaالجديدة.
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.
دورة القيادة وفق اختبار المركبات الخفيفة
الموحد عالميًا ( )WLTPلسيارة Bentayga V8
الجديدة :استهالك الوقود المُجمَّع -
 13.3لترًا 100/كم .المعدل المُجمَّع النبعاثات
ثاني أكسيد الكربون  302 -جرام/كم.
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الحصول على
تمويل لشراء سيارة
 Bentaygaالجديدة.
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 ،أو تفضل بزيارة موقعنا
اإللكتروني .BentleyMotors.com

استكشف السيارة
بنفسك.
كما هو الحال في كل سيارة تقدمها ،Bentley
هناك طريقة واحدة فقط لتستطيع فعال ً أن
تدرك قيمة تلك هذه السيارة الرياضية متعددة
االستخدامات ( )SUVالالفتة لألنظار ،وهي أن
تجلس في مقعد القيادة ،وتضع يدك حول عجلة
القيادة وتستشعر قوة االنطالقة المبهرة ومدى
تسارعها بمجرد أن تلمس قدمك دواسة الوقود.
أما الخطوة الثانية من الرحلة نحو الحصول
على سيارة  Bentaygaالجديدة ،فنوصيك
بالتحدث إلى وكيل  Bentleyفي بلدك.
يمكنك العثور على أقرب صالة عرض هنا.
دورة القيادة وفق اختبار المركبات الخفيفة
الموحد عالميًا ( )WLTPلسيارة Bentayga V8
الجديدة :استهالك الوقود المُجمَّع -
 13.3لترًا 100/كم .المعدل المُجمَّع النبعاثات
ثاني أكسيد الكربون  302 -جرام/كم.
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BENTLEY عالم
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تشكيلة
.Bentley Collection
تتألف تشكيلة  Bentley Collectionمن مجموعة
مختارة من منتجات عصرية مستوحاة من التصميم
المميز والبراعة الفنية واألداء الفائق لسياراتنا.
كما تضم تشكيلة  Bentley Collectionعناصر
مصنوعة ببراعة فائقة على أيدي فنانين مهرة يفوح
من جنباتها عبق تراثنا المثير وتتجلى فيها رؤيتنا
المستقبلية؛ ما يُخرج لنا قطعًا فنية ليس لها نظير.
فكل قطعة منها ،من المالبس العصرية
واإلكسسوارات الحديثة إلى اللمسات الفنية
المتقنة لتزيين مكتبك أو منزلك ،تعبّر عن الخصائص
التي تميز هذه السيارة ،مثل براعتها الفنية وتراثها
الساحر وتفردها الفاتن وأسلوبها الحصري.
لالطالع على التشكيلة الكاملة ،يرجى االتصال
بوكيل  Bentleyفي بلدك أو زيارة المتجر
اإللكتروني في .BentleyCollection.com
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تجربة .Bentley
تساعدك "تجربة  "Bentleyعلى فهم التصميم
واإلنشاء الهندسي الالزمين إلبداع سيارة
 Bentleyحيث تمنحك تلك التجربة الفرصة
لزيارة مصنع الشركة بمدينة كرو اإلنجليزية.
يمكنك مشاهدة مجموعة الطرازات كاملة
واستكشاف منطقة تنفيذ الطلبات الخاصة
وغرفة  Mullinerالمشهورة وبوتيك Bentley
كنافذة تطل منها على عالم .Bentley
لتسجيل رغبتك والتعرف على المزيد ،يرجى
االتصال بوكيل  Bentleyالمحلي.

فعاليات .Bentley
تقيم  Bentleyعددًا من الفعاليات كل عام
لسائقي سيارات  Bentleyوعشّاقها.
عبر برنامج  Extraordinary Worldالذي يتيح
الفرصة الستكشاف أبعد المناطق الطبيعية وأكثرها
جماال ً في العالم على متن سيارة Bentayga
الجديدة الفخمة ،إلى جوالت القيادة الخاصة داخل
أوروبا والتعرف عن قرب ألذ األطباق التي تتميز
بها كل بلد إلى جانب المعالم الترفيهية والثقافة،
ستجد دومًا فعالية من  Bentleyتروي شغف كل
شخص يبحث عن المتعة أو يحب المغامرة.
يرجى التواصل مع وكيل  Bentleyفي
بلدك لمعرفة المزيد ،أو تفضل بزيارة موقعنا
اإللكتروني .BentleyMotors.com

شبكة
.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 Bentley
عرضًا سريعًا لفعاليات  Bentleyالفريدة  -إلى
جانب دعوات لها األولوية لحضور أي منها سواء
كانت سباقات السيارات المثيرة أو حفالت العشاء
الهادئة ناهيك عن مجموعة من السباقات المذهلة
المسجلة في جدول سباقات السيارات العالمية.
يشمل التطبيق مجموعة كبيرة من الخدمات
االستثنائية المقدمة لمالكي السيارة منها
مبادرات مثل " "Bentley on Demandالتي تتيح
لك استخدام سيارة  Bentleyأثناء سفرك.
كُن 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.
لتنزيل تطبيق  ،Bentley Networkانقر هنا.
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دورة القيادة وفق اختبار المركبات الخفيفة الموحد عالميًا ( )WLTPلسيارة  Bentayga V8الجديدة :استهالك الوقود المُجمَّع  13.3 -لترًا 100/كم .المعدل المُجمَّع النبعاثات ثاني أكسيد الكربون  302 -جرام/كم.

سيارة  Bentayga V8الجديدة.
المواصفات القياسية
مجموعة الدفع والحركة وديناميكيات السيارة
• 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 بالتروس األمامية الوسطى من نوع Torsen
• التوجيه المُعزَّز كهربائيًا ،متغير النِسَب ،الحساس للسرعة
• أربعة أوضاع لديناميكيات القيادة ( ،Bentleyمريح ،رياضي ،مخصص)
المظهر الخارجي
•	مجموعة مختارة من سبعة ألوان قياسية للطالء بيلوغا (سوليد)
(( ،)Beluga (solidدارك سافاير ( ،)Dark Sapphireجالسير وايت (سوليد)
(( ،)Glacier White (solidمون بيم ( ،)Moonbeamأونيكس (،)Onyx
سانت جيمس ريد (سوليد) (( ،)St. James' Red (solidثندر ()Thunder
• عجلة سبائكية بسبعة أذرع مزدوجة مقاس  21بوصة  -مطلية
• إطارات مخصصة لفصل الصيف مقاس  21بوصة
• زجاج أمامي عازل للصوت والحرارة
• أجزاء المعة جانبية من األلومنيوم بالنوافذ
• شبكة مصفوفية سوداء بالمصد حتى فتحات المصد السفلية
• زوائد بالمصد األمامي بلون جسم السيارة
• هيكل سفلي بلون جسم السيارة
• شبكة تهوية الرادياتير مطلية بالكروم الالمع
• جناح خلفي مثبت
• زجاج خلفي مدفأ
• سقف بانورامي
• غطاءان قياسيان لفتحتي تزويد الزيت والوقود
• مرايا قابلة للطي والتسخين والتعتيم مزودة بذاكرة لتخزين األوضاع
• قضبان السقف
• إضاءة ترحيبية متزامنة
• 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 تلقائيًا
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المقصورة الداخلية
•	مقاعد أمامية كهربائية قابلة للضبط عبر 16
وضعًا ،مدفأة ومزودة بوظيفة ذاكرة
•	مجموعة مختارة من خمسة ألوان للكسوات الجلدية بيلوغا
( ،)Belugaكريكت بول ( ،)Cricket Ballإمبيريال بلو (،)Imperial Blue
نيوماركت تان ( ،)Newmarket Tanبوربويز ()Porpoise
• تشكيلة لونية أحادية الدرجة للمقصورة الداخلية
• خياطة مخفية
• باقة مواصفات الطراز المزود بسبعة مقاعد Five Seat Specification
• التزيينات العلوية المصنوعة من جلد األلكانتارا
• قشرة من خشب كراون كَت والنت ()Crown Cut Walnut
• لوحة تابلوه وسطى مكسوة بقشرة خشبية/ألياف الكربون
•	فتحتان معدنيتان للتهوية بتصميم عين الثور بمفاتيح التحكم التقليدية
( )Organ Stopsوفتحات التهوية المركزية المُعاد تصميمها
• سجاجيد أمامية وخلفية
• سجاد صندوق األمتعة بلون بيلوغا ()Beluga
• ساعة فاخرة تعمل شعار عالمة Bentley
• غطاء قابل للطي لحيز تخزين األمتعة
• حوامل كؤوس أمامية وخلفية
• صندوق لتخزين القفازات قابل للقفل ومجهز بمُبرِّد
• مسند ذراع أمامي مزدوج
• خاصية طي المقاعد الخلفية للتحميل
•	أماكن التخزين :لوحة العدادات ،األبواب (األمامية
والخلفية) ،ومساند األذرع والكونسول
• ذراع نقل الحركة مكسو بالجلد الطبيعي
• عجلة قيادة أحادية اللون وثالثية األضالع ومكسوة بالجلد الطبيعي
• دواسات قدم قياسية
التقنيات وأنظمة مساعدة السائق
•	باقة مواصفات المدينة  :City Specificationنظام المساعدة في
اصطفاف السيارة ،كاميرا الرؤية العلوية ،التحذير من وجود مشاة،
التحذير عند الرجوع إلى الخلف ،نظام الحماية داخل المدينة
• اإلضاءة التكيفية المنخفضة
• 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 مصفوفية 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 ()TPMS
• شاحن هاتف السلكي (كونسول أوسط أمامي)
• خدمات السيارة المتصلة  Connected Carعبر تطبيق My Bentley
• مساعد رؤية النقطة العمياء
•	عمود مِقوَّد قابل للضبط من حيث اإلمالة والتقريب
ومزود بوظيفتيّ الذاكرة والدخول السهل
• مكابح االصطفاف اإللكترونية
•	مقابس كهرباء بجهد  12فولت (ثالثة في المقصورة
الداخلية ،واحد في صندوق تخزين األمتعة)
• نظام تكييف هواء رباعي المناطق
• مؤينات للهواء
• إنذار ونظام مانع السرقة (اإليموبليزر)
• مرآة رؤية خلفية مزودة بخاصية تعتيم تلقائية
• نظام الغلق المركزي
الصوت واالتصال
• نظام ترفيهي معلوماتي مزود بشاشة لمس مقاس  10.9بوصة
• نظام صوتي Bentley Signature
• راديو DAB
• وظيفة التحكم باألوامر الصوتية وتحويل النص إلى مُخرَج صوتي
• إمكانية االتصال باإلنترنت  /دفق الصوت
• إمكانية االتصال بالهاتف عبر البلوتوث  /دفق الصوت
• أربع مقابس  - USB Type-Cاثنان ناحية األمام ،اثنان ناحية الخلف
نظام السيارة المتصلة *CONNECTED CAR
• العثور على السيارة
• تنشيط التدفئة
• حالة السيارة
• تحديث الخرائط
• التقويم
• التعرَّف على الكالم الطبيعي
• وضع الخصوصية
• نظام التنبؤ بإشارة المرور الخضراء
• نظام التعرف على العالمات المرورية
• معلومات المخاطر المحيطة
• تنبيه السرقة
• قفل السيارة
• تنبيه مغادرة المنطقة المحيطة
• تنبيه تجاوز السرعة
• تنبيه خرق حظر التجول
• تنبيه خدمة اصطفاف السيارة
• تشغيل اإلضاءة وآلة التنبيه

يُرجى الرجوع إلى تاجر التجزئة لبيع سيارات  Bentleyللحصول على أحدث المعلومات.
*تختلف خدمات السيارة المتصلة  Connected Carباختالف السوق ،يرجى زيارة
موقع الدعم لتطبيق  My Bentleyللحصول على التفاصيل المتعلقة بمنطقتك.

سيارة  Bentayga V8الجديدة.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

نظام البحث عن السيارة المسروقة
خدمة االتصال في حاالت الطوارئ
خدمة االتصال Private e-Call
نظام االستجابة لحاالت الطوارئ بروسيا )Russian e-Call( ERA Glonass
البحث بنقاط االهتمام
الراديو عبر اإلنترنت
خاصية التعرُّف على األغاني
خاصية Android auto
®
خاصية Wireless Apple CarPlay
®
خاصية Apple CarPlay
نظام الخرائط المتصل باألقمار االصطناعية
حالة الطقس
األخبار
مساعد التنقُّل الشخصي
البحث عبر اإلنترنت
استقبال معلومات المرور في الوقت الفعلي
نقطة االتصال الالسلكي باإلنترنت **WiFi

المواصفات االختيارية
مجموعة الدفع والحركة وديناميكيات السيارة
• نظام القيادة الديناميكي من Bentley
• مكابح خزفية كربونية مزودة بفكوك سوداء
• مكابح قياسية بفكوك مكابح حمراء
المظهر الخارجي
•  55لونًا إضافيًا لطالء جسم السيارة من الخارج
• زجاج جانبي عازل للصوت
• شبكة مصفوفية مطلية بالكروم الالمع متدلية حتى فتحات المصد السفلية
• زوائد المصد األمامي بلون فضي متباين
• قضب جر قابل للطي إلكترونيًا (ثابت في بعض األسواق)
• زجاج أمامي قابل للتسخين ،عازل للصوت ،واقي من األشعة تحت الحمراء
• زجاج خلفي ملون حفاظًا على الخصوصية
•	غطاء معدني لفتحة تزويد الزيت (مع باقة مواصفات
القيادة )Mulliner Driving Specification
• غطاء فخم لفتحة التزود بالوقود (مع باقة مواصفات القيادة من )Mullliner
•	عجالت مقاس  21بوصة مزودة بخمسة أذرع مزدوجة
 مُشكَّلة آليًا ومطلية باللون األسود الالمع• عجالت مقاس  21بوصة مزودة بسبعة أذرع مزدوجة  -المعة
• عجالت اتجاهية خماسية األذرع مقاس  22بوصة – مطلية باللون األسود
• عجالت اتجاهية خماسية األذرع مقاس  22بوصة – مطلية
• عجالت اتجاهية خماسية األذرع مقاس  22بوصة  -المعة
•	عجالت سبائكية اتجاهية خماسية األذرع مقاس  22بوصة – مطلية
(باقة مواصفات القيادة المخصصة )Mulliner Driving Specification
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•	عجالت سبائكية اتجاهية خماسية األذرع مقاس  22بوصة – مطلية
(باقة مواصفات القيادة المخصصة )Mulliner Driving Specification
• عجالت مقاس  21بوصة مالئمة لالستخدام في جميع الفصول
• عجلة احتياطية موفرة في المساحة
• باب خلفي قابل للفتح والقفل دون استخدام األيدي
• دواسات مضيئة
المقصورة الداخلية
•	إمكانية االختيار من بين سبعة قشرات خشبية إضافية :خشب بير والنت
( ،)Burr Walnutخشب دارك فيدل باك أوكالبتوس (Dark Fiddleback
 ،)Eucalyptusخشب دارك ستيند بير والنت (Dark Stained Burr
 ،)Walnutخشب كوا ( ،)Koaخشب ليكويد أمبر (،)Liquid Amber
خشب بيانو بالك ( ،)Piano Blackخشب تامو آش ()Tamo Ash
•	لوحات التابلوه المصنوعة من ألياف الكربون،
والكونسول األوسط ،وألواح تزيين األبواب
•	تابلوه مزين بزخارف ماسية من األلومنيوم الالمع
وألواح تزيين األبواب  -لون داكن
• طاوالت لقضاء الرحالت
• خياطة متباينة
• خياطة يدوية مستعرضة
• خياطة متباينة مع أشرطة تزيين المقاعد
• شعارات  Bentleyالمطرزة
•	باقة مواصفات الراحة للمقاعد األمامية Front Seat Comfort Specification
(شاملة  22وضعًا لضبط المقاعد األمامية مع وظيفة تدليك وتهوية ووسادات
قابلة للضبط ووظيفة ضبط كهربائي لحزام األمان ومساند رأس مريحة)
•	مُبرِّد للمشروبات بالكونسول من Mulliner
•	باقة مواصفات الراحة ألربعة مقاعد Four Seat Comfort
 Specificationمع الكونسول األوسط الخلفي (تشمل باقة
مواصفات الراحة للمقاعد األمامية )Front Seat Comfort
•	باقة مواصفات الراحة لخمسة مقاعد Five Seat Comfort
( Specificationتشمل باقة مواصفات الراحة للمقاعد األمامية،
ومساند رأس خلفية مريحة ووظيفة تهوية للمقاعد الخارجية)
• باقة مواصفات الطراز المزود بسبعة مقاعد Seven Seat Specification
•	أربع تشكيالت إضافية ثنائية الدرجة أللوان المقصورة الداخلية
(ضمن باقة مواصفات األلوان )Colour Specification
•	 10ألوان إضافية اختيارية للكسوات الجلدية (ضمن
باقة األلوان )Colour Specification
• تزييات علوية من الجلد (ضمن باقة مواصفات األلوان)
• ضبط مقعد الراكب من الخلف (ضمن باقة مواصفات الراحلة ألربعة مقاعد)
• أربطة متباينة اللون لمفارش حماية السجاد الداخلي
• حصائر أرضية كثيفة الوبر في الجانب األمامي والخلفي
•	سجاد من الصوف الطبيعي في األمام والخلف
(باإلضافة إلى الحصائر القياسية)
• سجاد في أرضية صندوق األمتعة بألوان متناسقة ( 7ألوان)

•	عجلة قيادة قابلة للتدفئة ثنائية األلوان وثالثية
األضالع ومكسوة بالجلد الطبيعي
• عجلة قيادة مُدفأة ،وأحادية اللون ،وثالثية األضالع ،ومزينة بالجلد الطبيعي
•	دواسات رياضية (تأتي منفردة أو ضمن باقة
مواصفات القيادة المخصصة من )Mulliner
• أحزمة أمان بألوان مغايرة من Mulliner
• مصابيح  LEDترحيبية من Mulliner
• صندوق تخزين قابل للفتح ببصمات األصابع من Mulliner
• ساعة  Breitlingبمقدمة أمامية مُطعَّمة بعرق اللؤلؤ الداكن
• نظام إدارة حيز األمتعة
التقنيات والترفيه
• نظام العرض على الزجاج األمامي
• اإلضاءة الداخلية
• التحكم في ثبات المعدات المقطورة
• نظام الرؤية الليلية
• موالف تلفاز رقمي
• نظام  Naimلسيارات Bentley
• موالف تلفاز تناظري ورقمي (باإلضافة إلى راديو رقمي)
•	مقبسان إضافيان من نوع  USB Type-Cفي الخلف
(ضمن باقة مواصفات الراحة ألربعة مقاعد)
المواصفات
• باقة المواصفات المالئمة لجميع تضاريس الطرق
• باقة مواصفات الرحالت الطويلة ()Touring Specification
• باقة مواصفات Blackline Specification
• باقة مواصفات Black Specification
• مواصفات األلوان
• مواصفات اإلصدار األول ()First Edition
• مواصفات القيادة المخصصة من Mulliner
• باقة مواصفات Sunshine
• باقة مواصفات المدخنين Smoker
الراحة
• باقة المعلومات اإلضافية
• شاحن بطارية
• إمكانية تركيب نظام تتبع عبر نظام تحديد المواقع العالمي
( )GPSمن  - Bentleyأوروبا (باإلضافة إلى إنذار إضافي)
• صندوق إسعافات أولية ومثلث تحذير
• سخان التوقف
• جهاز فتح باب المرآب عن بعد
• مفتاح إضافي

*تختلف خدمات السيارة المتصلة  Connected Carباختالف السوق ،يرجى زيارة
موقع الدعم لتطبيق  My Bentleyللحصول على التفاصيل ذات الصلة.
**يلزم االشتراك في خطة بيانات جوال منفصلة إلنشاء نقطة اتصال السلكي باإلنترنت  WiFiمن إحدى شركات
اتصاالت الهاتف الجوال المحلية .للحصول على التفاصيل ،يرجى زيارة موقع الدعم لتطبيق .My Bentley

استكشف سيارة  BENTAYGA V8الجديدة.
الكتشاف اإلمكانيات باستخدام أداة التهيئة أو المصوّر المرئي ،تفضل بزيارة  BentleyMotors.comأو االتصال بوكيل  Bentleyالمحلي.
سيارة  Bentayga V8الجديدة

استهالك الوقود (دورة القيادة العالمية

المحرك :محرك  V8سعة  4.0لترات
ومزود بشاحن توربيني مزدوج

الموحدة للمركبات الخفيفة )WLTP

الطاقة القصوى 404 :كيلو واط /
 550حصان على  6000لفة في الدقيقة
الحد األقصى للعزم 770 :نيوتن متر على
 4500 - 2000لفة في الدقيقة
ناقل الحركة :أوتوماتيكي  8سرعات
مجموعة الدفع والحركة :دفع رباعي دائم
مع توزيع العزم بنسبة 40:60
بين العجالت األمامية والخلفية
السرعة القصوى 290 :كم  /ساعة
من  100 - 0كم/ساعة 4.5 :ثانية
قاعدة العجالت 2995 :ملم
الطول اإلجمالي 5125 :ملم
العرض (عرض الهيكل) 1998 :ملم

منخفض 19.9 :لتر 100/كم
متوسط 13.1 :لتر 100/كم
مرتفع 11.2 :لتر 100/كم
مرتفعة جدًا 12.8 :لتر 100/كم
االستهالك المُجمَّع 13.3 :لتر 100/كم
انبعاثات

ثاني

أكسيد الكربون المُجمَّعة 302 :جم/كم

نطاق القيادة 639 :كم
استهالك الوقود (دورة القيادة األوروبية الجديدة  NEDCالمعادلة
دورة القيادة العالمية الموحدة للمركبات الخفيفة  - WLTPأوروبا)
معدل استهالك الوقود في المدينة 15.7 :لتر 100/كم
معدل استهالك الوقود خارج المدينة 9.3 :لتر 100/كم
االستهالك المُجمَّع 11.6 :لتر 100/كم
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  265 :CO2جم/كم

العرض (بما في ذلك المرايا) 2222 :ملم

نطاق القيادة المجمَّع 733 :كم

االرتفاع اإلجمالي 1728 :ملم

استهالك الوقود (دورة القيادة األوروبية الجديدة  - NEDCالصف*)

خزان الوقود 85 :لترًا
سعة حيز األمتعة (طراز األربع مقاعد) 392 :لترًا
سعة حيز األمتعة (طراز الخمس مقاعد) 484 :لترًا

معدل استهالك الوقود في المدينة :لتر 100/كم (غير مؤكد بعد)
معدل استهالك الوقود خارج المدينة :لتر 100/كم (غير مؤكد بعد)
االستهالك المُجمَّع :لتر 100/كم (غير مؤكد بعد)

سعة حيز األمتعة (طراز السبعة مقاعد) 213 :لترًا

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  :CO2جرام/كم (غير مؤكد بعد)

الوزن اإلجمالي 3250 :كجم

استهالك الوقود (دورة وكالة حماية البيئة )*EPA

وزن السيارة دون ركاب 2416 :كجم

القيادة داخل المدينة (الواليات المتحدة):
(قيمة غير مؤكدة) ميل لكل جالون
القيادة على الطرق السريعة (الواليات المتحدة):
(قيمة غير مؤكدة) ميل لكل جالون
االستهالك المُجمَّع (الواليات المتحدة):
(قيمة غير مؤكدة) ميل لكل جالون

*لم تتوفر تقديرات وكالة حماية البيئة  EPAوقيم دورة القيادة األوروبية الجديدة  NEDCلكل قيمة معامل مقاومة
دحرجة إطارات لعام  2020في وقت النشر .يرجى مراجعة  www.fueleconomy.govلالطالع على أحدث المعلومات.
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تختلف المسافة التي تقطعها بناءً على عدة عوامل من بينها عاداتك في القيادة وحالة السيارة.

اكتشف استثنائيّتك

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 .يعد اسم  BENTLEYوتصميم شعار ‘ ’Bذي
األجنحة بمثابة عالمتين تجاريتين مسجلتين لشركة  Bentleyموتورز ليميتد .تقر شركة  Bentley Motors Limitedبحقوق الغير في العالمات
التجارية األخرى .قد تشتمل الموديالت الموضحة هنا على مواصفات أوروبية وغير أوروبية .حقوق الطبع والنشر محفوظة © يونيو .2020

