
ديسكڤري سبورت الجديدة





منذ إصدار أول سيارة الند روڤر في العام 1947، ونحن نقوم 
بتصنيع سيارات تتحدى المعقول. وقد دفع ذلك مالكيها إلى استكشاف 

مناطق جديدة وتجاوز أصعب الطرق. تعكس سياراتنا قيم المصممين 
والمهندسين الذين عملوا على تصنيعها. حيث يتمّيز كلٌّ منها بلمسات 

تصميمية بريطانية مميزة، وتوفر القدرة العالية والثبات. وعلى هذا 
النحو نقوم باالبتكار، ونتحدى األساليب التقليدية ونشجع بعضنا 

البعض على التقدم إلى أبعد من ذلك. تمّكنك سيارة الند روڤر بالفعل 
من االستفادة من عالمك إلى أقصى حد وتخّطي كل الحدود.
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السيارة المعروضة هي من طراز HSE بلون أزرق بايرون مزّودة بميزات اختيارية )حسب السوق(.
السيارات المعروضة بالكامل هي من مجموعة سيارات الند روڤر العالمية. قد تختلف المواصفات والميزات االختيارية ومدى توفرها 

حسب مواصفات السيارة )الطراز ومجموعة نقل الحركة(، أو قد تتطلب تثبيت ميزات أخرى حتى يتم تركيبها. ُيرجى االتصال بالوكيل 
المحّلي للحصول على مزيد من التفاصيل أو تهيئة سيارتك عبر اإلنترنت.





 يجب أال يستخدم السائقون الميزات المتوفرة في السيارة إال عندما يكون القيام بذلك آمنًا.
يجب أن يضمن السائقون تحّكمهم الكامل بالسيارة في كل األوقات.

السيارة المعروضة هي من طراز R-Dynamic HSE بلون أحمر فيرنزي مزّودة بميزات اختيارية )حسب السوق(.

مقدمة

سيارة الند روڤر الصغيرة الحجم 
األكثر تعددية لالستخدامات

خطوط سلسة، قيادة سلسة نقّدم لك سيارة ديسكڤري سبورت الجديدة
تمّثل التحدي الذي يواجهنا في تصميم سيارة تلبي احتياجاتك تمامًا، وهذا بالضبط ما نجحنا في 

تحقيقه. نقدم لك سيارة ديسكڤري سبورت الجديدة المتناسقة بصورة رائعة. لقد اعتمدنا على تقنيات 
تدعم التصميم لتحسين الشكل األمامي والخلفي، بما في ذلك مصابيح LED األمامية المميزة 

والمصدات والشبكة. أضفت هذه التغييرات لمسة من التطور على التصميم الخارجي الممّيز للسيارة مع 
إضفاء لمسة من األناقة على الطبيعة الجّذابة للتصميم الداخلي. إنها ديسكڤري سبورت الجديدة والجذابة. 

تم تصميمها وهندستها لتنقلك وعائلتك أينما أردت. راجع الصفحات 8-15 لالطالع على التفاصيل.

تصميم متعدد االستخدامات
تشتمل المقاعد القابلة للتهيئة في سيارة ديسكڤري سبورت على صف ثاٍن يتميز بإمكانية التحريك 

واإلمالة من خالل خيار 5 مقاعد + مقعدين، ما يمنحك المرونة وتعددية االستخدامات، لتصطحب معك 
كل ما تريده على السيارة أو في داخلها. راجع الصفحات 17-23 لالطالع على التفاصيل.

قدرات على الطرق الوعرة ال ُتضاهي إال القدرات على الطرق الممهدة
العالم فسيح جدًا. فهو مليء باألماكن العميقة والبعيدة التي لم يتم اكتشافها بعد. لحسن الحظ، 

ستنقلك قدرات سيارة ديسكڤري سبورت على كل أنواع التضاريس أينما ذهبت. تعزز الميزات 
الجديدة والمبتكرة قدرتك على التعامل مع ظروف الطرق الوعرة بثقة تامة. راجع الصفحات 30-24 

لالّطالع على التفاصيل.

البقاء على اتصال واطالع
بغض النظر عن مكان وجودك، تبقيك التقنية المتطورة في سيارة ديسكڤري سبورت أنت والركاب 

على اتصال واطالع بأحدث المستجدات واالستمتاع بوسائل الترفيه. راجع الصفحات 32-51 لالّطالع 
على التفاصيل.
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التصميم

ديسكڤري سبورت الجديدة بطابع ديناميكي أكثر
تم صقل السمات األساسية لتصميم ديسكڤري الذي يمكن التعرف عليه على الفور لضمان تأثير بصري مذهل. 

تتجّسد الحداثة واألناقة في المصدات األمامية والخلفية الجديدة، وتصميم الشبكة ومصابيح LED، ما يجعل 
سيارة ديسكڤري سبورت إضافة عصرية وراقية ورياضية إلى عائلة ديسكڤري. باإلضافة إلى ذلك، فإن القدرات 

األسطورية األصيلة متجّذرة في عالم سيارات الند روڤر.

السيارة المعروضة هي من طراز R-Dynamic HSE بلون أحمر فيرنزي مزّودة بميزات اختيارية )حسب السوق(.

"يجمع طراز ديسكڤري سبورت بين أناقة التصميم والتكامل الهندسي والمستوى االستثنائي من تعددية االستخدام 
لتقديم سيارة متميزة صغيرة الحجم من فئة السيارات الرياضية المتعددة االستخدامات"

 جيري ماكغفرن.
مدير التصاميم والمسؤول اإلبداعي األول في الند روڤر.
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عصرية ومالئمة وجاهزة لتحّمل كل الظروف
سيارة ديسكڤري سبورت الجديدة تخطف األنظار. تجمع هذه السيارة المتناسقة بشكل رائع بين الطابع الفريد 

والحضور األنيق لتتحلى بمظهر ال تخطئه العين، مع الحفاظ على قدراتها تمامًا كما تتوقعها. ُيبرز تصميم سيارة 
نة لسيارة ديسكڤري،  ر حديثًا، والمتوفر بإصدارين متميزين، تعددية االستخدام الُمحسَّ ديسكڤري سبورت الُمطوَّ

ر سيارة ديسكڤري سبورت R-Dynamic عن طبيعتها الرياضية الطاغية. في حين تعبِّ

السيارة المعروضة هي من طراز HSE بلون أزرق بايرون مزّودة بميزات اختيارية )حسب السوق(.
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مالذ رائع
ستشعر بالطمأنينة لحظة دخولك سيارة ديسكڤري سبورت. يغمر السقف البانورامي الكابينة 
بالضوء، في حين تضفي الخطوط األفقية والرأسية الجريئة األناقة على األسطح االنسيابية. 

أِضف إلى ذلك المواد العالية الجودة المنتقاة بعناية، لتستمتع أنت والركاب بالقيادة على 
الدوام، سواء أعلى طريق مفتوح أم في المدينة.

يجب أال يستخدم السائقون الميزات المتوفرة في السيارة إال عندما يكون القيام بذلك آمنًا. يجب أن يضمن السائقون تحكمهم الكامل في السيارة في جميع األوقات.
التصميم الداخلي المعروض هو من طراز R-Dynamic HSE المزّود بمقاعد مكسوة بجلد وندسور باللون المحاري الفاتح/األبنوسي وميزات اختيارية )حسب السوق(. 12





مصممة لتلبية احتياجاتك
تم تصميم المساحات الداخلية مع التركيز على تعدد االستخدامات لمواجهة تحديات أسلوب الحياة النشط. 

فهي تجمع بين المظهر الديناميكي للمقاعد بتصميم 5 مقاعد + مقعدين والتصميم الداخلي الرحب والعصري، 
الذي يتميز بشاشَتي عرض وكونسول مركزي جديد. األمر الذي يضمن استمتاع الجميع ببيئة راقية وفاخرة.

يجب أال يستخدم السائقون الميزات المتوفرة في السيارة إال عندما يكون القيام بذلك آمنًا. يجب أن يضمن السائقون تحكمهم الكامل في السيارة في جميع األوقات.
التصميم الداخلي المعروض هو من طراز R-Dynamic HSE المزّود بمقاعد مكسوة بجلد وندسور باللون المحاري الفاتح/األبنوسي وميزات اختيارية )حسب السوق(. 14



15التصميم





تعدد االستخدامات

توفير القدرة على االسترخاء لجميع الراكبين
إن امتالء السيارة باألشخاص ال يمثل مشكلة لسيارة ديسكڤري سبورت. يجمع تصميم 5 مقاعد + مقعدين بين الراحة 

وتعدد االستخدامات المذهل. توفر وظيفة التحريك واإلمالة في الصف الثاني مزيدًا من المرونة، مما يتيح للجميع 
االسترخاء أثناء استخدام أجهزتهم أو مشاهدة األفالم أو االسترخاء بكل بساطة في المساحة الخاصة بهم.

17السيارة المعروضة هي من طراز HSE بلون أزرق بايرون مزّودة بمقاعد مكسوة بجلد وندسور باللون البلوطي وميزات اختيارية )حسب السوق(.



 جاف: المساحة كما هي مقاسة مع كتل صلبة متوافقة مع VDA ) 200 مم x  50 مم x  100 مم(.
رطب: المساحة كما هي مقاسة من خالل محاكاة مساحة التحميل المليئة بالسائل. ُيرجى الرجوع إلى المواصفات الفنية المرفقة للحصول على التفاصيل الكاملة.

تعدد استخدامات يلبي احتياجاتك وأكثر
تساعدك سيارة ديسكڤري سبورت على نقل األغراض من كافة األشكال واألحجام بمنتهي السهولة. إن وفرة أماكن التخزين 
في جميع أنحاء الكابينة تقدم لك دائمًا مكانًا تضع فيه هاتفك أو األغراض الصغيرة األخرى. يوجد صندوق صغير مفيد يتمتع 

بمساحة رحبة، كما تتوفر مجموعة من حلول التخزين في الجزء الخلفي من السيارة. على سبيل المثال، ستحافظ مجموعة 
تثبيت األمتعة على مستلزمات طعام العائلة وكل حقائب األدوات مثاًل منفصلة بعضها عن بعض.

السيارة المعروضة هي من طراز HSE بلون أزرق بايرون مزّودة بمقاعد مكسوة بجلد وندسور باللون البلوطي وميزات اختيارية )حسب السوق(.

4 مقاعد
جاف

1,098 لتًرا
رطب

1,256 لتًرا

5 مقاعد
جاف

780 لتًرا
رطب

897 لتًرا

6 مقاعد
جاف

386 لتًرا
رطب

456 لتًرا

7 مقاعد
جاف

115 لتًرا
رطب

157 لتًرا
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تعدد االستخدامات

3 مقاعد
جاف

1,256 لتًرا
رطب

1,435 لتًرا

4 مقاعد
جاف

939 لتًرا
رطب

1,076 لتًرا

2 مقاعد
جاف

1,574 لتًرا
رطب

1,794 لتًرا
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مرونة تناسب الجميع
متعددة االستخدامات ومالئمة – بفضل ميزة الشحن الالسلكي ومنافذ USB المتعددة 

ونظام اإلكسسوارات Click and Go، تجعل سيارة ديسكڤري سبورت الحياة أسهل 
وأكثر متعة. يمكن أن تستوعب مساحة التحميل ذات السعة االستثنائية الحقائب أو 

مشتريات التسوق أو أي مجموعة أدوات أخرى بسهولة تامة. لذلك، يمكنك أن تشعر 
بالراحة أينما جلست، أو مهما كانت األغراض التي ترغب في تحميلها.

السيارة المعروضة هي من طراز HSE بلون أزرق بايرون مزّودة بمقاعد مكسوة بجلد وندسور باللون البلوطي 
وميزات اختيارية )حسب السوق(.







قدرة السحب
هل جّربت يومًا القطر عبر حقل موحل؟ لحسن الحظ، تشير قدرة القطر التي تشتهر بها سيارة ديسكفري سبورت 

إلى جهوزية االستجابة ألصعب المهام. كما يوحي االسم، يعمل مساعد التحكم بثبات المقطورة تلقائيًا على تقليل 
عزم الدوران أو استعمال المكابح استجابًة للتأرجح، ما يمنحك ثباتًا أكبر عند القطر. يتيح لك النظام المتطور للمساعدة 

على القطر* توجيه المقطورة إلى موضعها بسهولة أكبر عن طريق اتباع مسارها على شاشة اللمس الرئيسية 
والتحكم بمسارها باستخدام القرص الدوار على الكونسول المركزي.

*متوفر فقط مع الكاميرا المحيطية بزاوية 360 درجة وضبط مستوى المصابيح األمامية تلقائيًا.
23السيارة المعروضة هي من طراز HSE بلون أزرق بايرون مزّودة بميزات اختيارية )حسب السوق(.



األداء والقدرات

مجموعة منّوعة من المحركات
تعني المجموعة الكبيرة من المحركات التي نقدمها توفر محرك يناسب كل االحتياجات. لقد تم تصميمها كلها بشكل رائع 

وهي تستخدم تقنيات متقدمة لتوفير أداء سلس، في حين تم تصميم نظام اإليقاف/التشغيل الذكي بها لتحسين كفاءة 
استهالك الوقود وتقليل االنبعاثات. تجمع تقنية السيارة الكهربائية شبه الهجينة )MHEV(* الطاقة التي يتم فقدانها عادًة 
أثناء خفض سرعة السيارة وتخزنها وتعيد توزيعها بذكاء لمساعدة المحرك على زيادة كفاءته إلى أقصى حد. ُيرجى االّطالع 

على الصفحتين 58 و59 للحصول على مزيد من التفاصيل.

*يعتمد مدى التوفر على السوق.
زة بمقاعد مكسوة بجلد وندسور باللون المحاري الفاتح/األبنوسي ومزّودة بميزات اختيارية )حسب السوق(. السيارة المعروضة هي من طراز R-Dynamic HSE بلون أحمر فيرنزي مجهَّ 24





القيادة السلسة في أي مكان
تمر أوقات في هذه الحياة تبرز فيها أهمية القدرات المتأصلة في سيارة الند روڤر. كما هو الحال في هذا الموقف اآلن. قد يثير 

عبور ضفة طريق موحل قلق معظم األشخاص، ولكن سيارتك تأتي مزّودة بنظام االستجابة للتضاريس 2. يراقب هذا النظام 
التلقائي ظروف القيادة ويحدد إعدادات التضاريس األنسب، مما يسّهل القيادة على األسطح الوعرة والمتقّلبة.

السيارة المعروضة هي من طراز HSE بلون أزرق بايرون مزّودة بميزات اختيارية )حسب السوق(.





تتميز سيارة ديسكڤري سبورت بنظام الدفع الرباعي الدائم ونظام التحكم بهبوط 
المنحدرات حتى تجعل أصعب ظروف القيادة في غاية السالسة، كما يمكنك 

الحفاظ على سرعة ثابتة في أصعب الظروف بفضل نظام مراقبة التقدم على كل 
التضاريس )ATPC(. يمكنك حمل الدراجات بسهولة على حامل الدراجات المركَّب 

على قضيب القطر، مع وضع بقية معداتك في صندوق السيارة. بفضل مساحة 
تحميل تصل إلى 1,794 لترًا، تتوفر مساحة احتياطية دائمًا. لذا، بغّض النظر عما 

تنوي مكابدته، فسيارتك جاهزة لخوض التحدي.

قد تختلف الميزات وتوفرها بحسب مواصفات السيارة والسوق. ُيرجى االّطالع على دليل المواصفات واألسعار 
المرفق للحصول على التفاصيل أو االتصال بوكيل الند روڤر المحلي للحصول على مزيد من المعلومات.

السيارة المعروضة هي من طراز R-Dynamic HSE بلون أحمر فيرنزي مزّودة بميزات اختيارية )حسب السوق(.





لن تشعر بطول الطريق إلى المنزل
ال يوجد ما يضاهي أداء سيارة الند روڤر على الطرق الممهدة. تستخدم كل سيارات ديسكڤري سبورت نظام توجيه عزم الدوران بالكبح 

الذي يعزز التحكم واالستجابة حتى في أضيق المنعطفات. ويتم ذلك عن طريق الكبح المحسوب للعجالت الداخلية، الذي ُيكسبك الثبات 
على الطريق. توفر لك الديناميكيات القابلة للتهيئة1 خيار تهيئة سيارتك على طريقتك باستخدام إعدادات شاشة اللمس لضبط استجابة 

 3 D240 الخانق والتوجيه وناقل الحركة، وإذا اخترت الديناميكيات التكيفية2، فسيتم ضبط التعليق أيضًا. باإلضافة إلى ذلك، يأتي المحرك
متوفرًا بصورة قياسية مع نظام مجموعة القيادة النشطة4 من الجيل التالي، لتوفير رشاقة وتحكم فائَقين وإتاحة سحب أفضل حتى 

في ظروف الطرق الوعرة. قد ترغب في القيادة عبر الطريق الطويل إلى المنزل.

.D150 2متوفرة فقط مع ضبط مستوى المصابيح األمامية تلقائيًا. غير متوفرة مع محركات  .D150 1غير متوفرة مع محركات 

3حسب السوق.  4حصري مع المحرك D240 فقط.

السيارة المعروضة هي من طراز R-Dynamic HSE بلون أحمر فيرنزي مع مقاعد مكسوة بجلد وندسور باللون المحاري الفاتح/األبنوسي ومزّودة بميزات اختيارية )حسب السوق(.





التقنية

عالمك في متناول يديك
في هذا العالم سريع الخطى، ندرك أهمية البقاء على اتصال. ولهذا السبب تتمّيز سيارة ديسكڤري سبورت بمجموعة من التقنيات 

القابلة للتخصيص، مثل Touch Pro، نظام المعلومات والترفيه المتطور لدينا الذي يوفر لك كل المعلومات الضرورية حيث تحتاج إلى 
رؤيتها. تعرض شاشة العرض األمامية* بيانات السيارة الرئيسية مثل السرعة وموضع الترس واتجاهات المالحة، في حين تعرض شاشة 
العرض التفاعلية للسائق االختيارية عالية الدقة مقاس 12.3 بوصة مجموعة من معلومات القيادة وبيانات السالمة. يشمل ذلك خريطة 
بملء الشاشة، فضاًل عن استخدام الهاتف والوسائط األخرى. كما يوجد نظام التعّرف على الصوت الذي يمكن استخدامه لضبط وجهة 

رحلتك أو إجراء مكالمة هاتفية. كل ذلك يساعدك على إبقاء عينيك على الطريق، وهو بالضبط ما يجب أن ترّكز عليه.

*متوفرة فقط مع الزجاج األمامي المخفف ألشعة الشمس في بعض األسواق.
يجب استخدام الميزات المتوفرة في السيارة فقط عندما يكون القيام بذلك آمنًا. يجب أن يضمن السائقون تحكمهم الكامل في السيارة في جميع األوقات.

قد تختلف الميزات ومدى توفرها بحسب مواصفات السيارة والسوق. ُيرجى الرجوع إلى دليل المواصفات واألسعار المرفق للحصول على التفاصيل أو االتصال 
بوكيل سيارات الند روڤر المحلي للحصول على مزيد من المعلومات.

التصميم الداخلي المعروض هو من طراز R-Dynamic HSE المزّود بمقاعد مكسوة بجلد وندسور باللون المحاري الفاتح/األبنوسي وميزات اختيارية )حسب السوق(. 32







االتصال الدائم
لم يسبق أن كان البقاء على اتصال بهذه السهولة من قبل. سواء كنت تستمع إلى أحدث 

وسائط البودكاست أو تبحث عن المكان المثالي لركن السيارة، تتيح لك باقة الهاتف الذكي1 
توصيل تطبيقات هاتفك بشاشة اللمس في سيارة ديسكڤري سبورت، حتى تتمكن من 
الوصول إلى المجموعة التي تختارها من وسائل الترفيه أثناء التنقل. لكن ماذا يحدث عند 

الرغبة في استيعاب أربعة أشخاص أو أكثر؟ تتضّمن باقة االتصال باإلنترنت1 2 3 نقطة اتصال 
Wi-Fi من الجيل الرابع، مما يتيح لكل شخص الوصول إلى اإلنترنت في الوقت نفسه. 
توفر لك تطبيقات Live أيضًا إمكانية الوصول إلى خدمات المعلومات "المباشرة" مثل 

ساعة الطقس وجهاز تتبع الرحالت الجوية واألخبار والرياضة. وتشتمل الميزات المفيدة األخرى 
على التقويم والوسائط عبر اإلنترنت للوصول إلى حساَبي Deezer وTuneIn. باإلضافة 

إلى ذلك، تتعرف اإلعدادات الذكية على عاداتك وأذواقك وتتنبأ بتفضيالت وضعية الجلوس 
والمناخ والموسيقى الخاصة بك. وتقوم حتى بتدفئة المقود والمقاعد مسبقًا في األيام 

الباردة، أو تغيير قناة الوسائط في يوم محدد من أيام األسبوع. لذلك، سواء أكان الركاب 
الصغار يشاهدون األفالم أم كان الركاب الشباب يستعرضون شبكات التواصل االجتماعي، 

سيبقى الجميع مستمتعين ومطلعين على أحدث المستجدات دائمًا.

1حسب السوق.  2تستند الوظائف عبر اإلنترنت واتصال Wi-Fi إلى تركيب بطاقة SIM صغيرة 

مع عقد بيانات مناسب. تتضمن نقطة اتصال Wi-Fi من الجيل الرابع وباقة االتصال باإلنترنت 
 خدمات اشتراك يمكن تمديدها بعد مرور المدة األولية التي يبلغك بها وكيل الند روڤر.

3ال تتوفر إال مع نظام Navigation Pro المتصل.

يجب أال يستخدم السائقون الميزات المتوفرة في السيارة إال عندما يكون القيام بذلك آمنًا. 
يجب أن يضمن السائقون تحكمهم الكامل في السيارة في جميع األوقات.

السيارة المعروضة هي من طراز R-Dynamic HSE بلون أحمر فيرنزي مع مقاعد مكسوة بجلد 
35التقنيةوندسور باللون المحاري الفاتح/األبنوسي ومزّودة بميزات اختيارية )حسب السوق(.



ُكن دائمًا سّباقًا
حركة المرور مزدحمة، وستتأخر على لقاء أصدقائك. هذا موقف معتاد جدًا. ولكن من 

حسن الحظ، يضمن لك نظام Navigation Pro المتصل* أن تبقى دائمًا متقّدمًا 
بخطوة. تراقب ميزة حركة المرور المباشرة مسارك المخطط بأكثر معلومات حركة المرور دقة 

للمساعدة على تجنب االزدحام، في حين يتيح لك البحث عبر اإلنترنت البحث عن األماكن القريبة 
التي تهمك. يتيح لك تطبيق Route Planner البحث عن وجهتك قبل االنطالق وينقلها إلى 

سيارتك. بمجرد وصولك، سيستمر التطبيق في توفير التوجيه من نقطة االنطالق إلى نقطة 
النهاية عبر هاتفك الذكي. ماذا لو تعذر تجنب التأخير؟ ستقوم ميزة مشاركة وقت الوصول 

ر بمشاركة تحركاتك مع األصدقاء والعائلة وإرسال تحديثات تلقائية إليهم. الُمقدَّ

*حسب السوق. يشتمل على خدمات اشتراك يمكن تمديدها بعد مرور المدة األولية التي يطلعك عليها وكيل الند روڤر.
زة بمقاعد مكسوة بجلد وندسور باللون المحاري  السيارة المعروضة هي من طراز R-Dynamic HSE بلون أحمر فيرنزي مجهَّ

الفاتح/األبنوسي ومزّودة بميزات اختيارية )حسب السوق(.







ما الشعور الذي ينتابك عند 
االستماع إلى الموسيقى؟

تتميز الموسيقى بقدرتها على تغيير حالتك المزاجية، وإثارة الذكريات والتأثير على مدى 
رفاهيتك. وقد تشعرك بالقشعريرة أو تجعلك تبكي. لهذا السبب تشّكل الموسيقى 
والسيارة مزيجًا رائًعا. يمكنك االستماع إلى الفنان أو الفرقة أو المؤلف الموسيقي 
المفضل لديك أثناء الجلوس خلف المقود. إنها مملكتك الخاصة. بل عالمك الخاص.

ولكن ماذا لو كان بإمكانك االرتقاء بتجربة االستماع إلى الموسيقى؟ ماذا لو كان 
بإمكانك اإلحساس بها وتجربتها واالنغماس فيها كليًا؟ ماذا لو كان بإمكانك التواصل 

بشكل أكبر مع الموسيقى واالستمتاع بالتفاعالت الصوتية بشكل أفضل داخل سيارة 
الند روڤر الخاصة بك؟

تتمحور التجربة الموسيقية حول نظام الصوت المصمم في بريطانيا من 
 ™Meridian، إنه الشعور الغامر الذي ينقلك إلى قلب الحدث. ترتكز أنظمة الصوت 
المصممة بدقة والحائزة على جائزة على أبحاث أجريت لفترة طويلة على علم النفس 

السمعي )العلم الذي يدرس كيفية إدراك العقل البشري للصوت(، وذلك لتقديم أداء 
واقعي للغاية، تشعر فيه بكل إيقاع وكل نفس.

.Meridian Audio Ltd هي عالمة تجارية مسجلة لشركة Meridian إن
ز بمقاعد مكسوة بجلد وندسور باللون  التصميم الداخلي المعروض هو من طراز R-Dynamic HSE مجهَّ

د بميزات اختيارية )حسب السوق(. 39المحاري الفاتح/األبنوسي ومزوَّ



MERIDIAN™  2 | نظام الصوت من
انغمس في إيقاع الموسيقى بدقة استثنائية ومستويات صوت عالية وفائقة الوضوح وصوت 

جهير كامل وعميق من خالل منصة الصوت الكالسيكية هذه المخصصة لهواة الصوت. ستستمتع 
بأداء سلس للغاية وواضح وخاٍل من الجهد، من خالل اإلدارة الدقيقة لمكبرات الصوت المثبتة في 

الباب بالقرب من المقعد حيث تجلس.

10 مكبرات صوت   مضخم صوت واحد   مضخم صوت بقدرة 380 واط6 مكبرات صوت   مضخم صوت بقدرة 180 واط

إّننا ببساطة ال نتحدث عن تعزيز مستويات الصوت. بل يتعلق األمر أكثر بإدارة طبقة الصوت، من 
خالل زيادة كثافة مستويات عمق الموسيقى ووضوحها وواقعيتها باستخدام مجموعة من التقنيات 

الصوتية المتقدمة ومكبرات الصوت المثبتة في مواقع إستراتيجية لتقديم منصة صوتية تتناسب 
تمامًا مع التصميم الداخلي لسيارة الند روڤر.

،MERIDIAN™  مع نظام الصوت 
استمتع باإلحساس بكل التفاصيل

1 | نظام الصوت
مجموعة صوتيات منقطعة النظير ونطاق صوت يتميز بدقة 

فائقة الجودة عبر 6 مكبرات صوت.

بفضل نظام Meridian، ستستمتع بالتجربة المذهلة نفسها أينما جلست في السيارة، سواء أفي مقعد 
القيادة أم في مقعد الراكب أم في المقعد الخلفي. فتكشف كل نغمة على البيانو وكل نقرة على الجيتار 

وكل نفخة بوق إلى جانب الكورس ونغمة الصوت عن نفسها بدقة ووضوح، تمامًا كما يريد الفنان. إنه 
شعور عميق ومثير وعاطفي للغاية، سواء كنت على الطرق الوعرة أو عالقًا في ازدحام مروري وقت الذروة.
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.Meridian Audio Ltd.  هي عالمة تجارية مسجلة لصالح شركة Meridian إن 
Trifield Productions Ltd.  عالمتان تجاريتان مسجلتان لصالح شركة "three fields" وجهاز Trifield 

معالجة اإلشارات الرقمية
تصمم اإلشارات الصوتية لتقديم خرج صوتي سلس. من خالل تأدية دور قائد الفرقة الموسيقية، 

تضمن االنسجاَم المثالي بين مكبرات الصوت.

MERIDIAN تصحيح الصوت داخل المقصورة من
يحلل هذا النظام الفريد شكل المقصورة والصوتيات وخصائص الرنين في سيارتك للتخلص من 

أي تداخل محتمل من الضوضاء. سواء أكنت تستمع إلى الفرقة الموسيقية أم إلى الكتاب الصوتي 
المفّضل لديك، يمكنك سماع الصوت بأقصى قدر من الوضوح. تمامًا كما ينبغي أن يكون.

MERIDIAN تشكيل التشويش اإلضافي الرقمي من
نة، ويشّكله للتأكد من تشغيل  يحّول على الفور تنسيَق جهاز البث إلى طريقة تشغيل ُمحسَّ

التسجيل األصلي بسالسة وأصالة.

TRIFIELD
تمزج هذه التقنية القنوات المركزية والمحيطية بسالسة مع القنوات اليمنى واليسرى، مما يؤدي 

إلى إعادة تصميم القاعة المحيطية لألداء الموسيقي. ويعمل على إنشاء ما يشبه جو المسرح 
الصوتي لمنح كل الركاب تجربة تضاهي الحفلة الموسيقية.

مكبر صوت مزّود بقناة مركزية
يضيف مزيدًا من العمق والحيوية إلى الموسيقى التي تستمع إليها، وال سيما المقاطع الغنائية، 
التي تتميز بوضوح الصوت ونقائه الرائع. حتى إذا ما استمعت إلى الفنان المفضل لديك، تشعر 

وكأنه يغني أمامك مباشرًة.

مضخم صوت
يقّدم مضخم الصوت الثنائي الدخل المتوفر في نظام الصوت من Meridian صوت جهير أعمق 

وأغنى ومضبوًطا أكثر.

التقنية

MERIDIAN™  3 | نظام الصوت المحيطي من
تجربة جذابة بالفعل وحقيقية تمامًا كما لو كنت في قاعة الحفالت الموسيقية. يحاط السائق والركاب بوضوح 

وكمال األداء الفائق الذي يمأل األرجاء من خالل مجموعة من مكبرات الصوت الجانبية واألمامية والخلفية. 
ويتكامل كل ذلك بسالسة باستخدام تقنية  ™Trifield، ما يمّكنك من االسترخاء واالستمتاع بأدق التفاصيل.

14 مكبر صوت   مضخم صوت واحد   مضخم صوت بقدرة 825 واط
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ميزات تمثل عينين إضافيتين
تم تصميم سيارة ديسكڤري سبورت باستخدام أكثر التقنيات وميزات السالمة تقدمًا لدينا حتى اآلن. حيث تساعد جميعها على تسهيل التجول في أرجاء المدينة 
والركن والقيادة على الطرق السريعة حتى تكون أكثر متعة. على سبيل المثال، إذا انحرفت عن المسار من دون قصد، فسيساعدك نظام المساعدة في الحفاظ 

على حارة السير في المحافظة على موضعك عن طريق تطبيق عزم دوران تصحيحي على المقود لمساعدتك في إعادة توجيه سيارتك إلى المسار الصحيح. 
أال تشعر بثقة أكبر عندما تعلم أن عيَنين إضافيَتين تساعدانك في تصحيح أصغر الهفوات؟

كلما استخدمت هذه التقنيات، اكتشفت أنها مجرد وسيلة لمساعدتك على القيادة من دون توتر أو عناء – ما يمنحك تجربة قيادة ال مثيل لها. تتوفر تفاصيل 
كاملة عن كل ميزات مساعدة السائق ومساعد الركن في الصفحات 49-47.

التصميم الداخلي المعروض هو من طراز R-Dynamic HSE المزّود بمقاعد مكسوة بجلد وندسور باللون المحاري الفاتح/األبنوسي وميزات اختيارية )حسب السوق(.

يستخدم مساعد الركن األمامي والخلفي المستشعرات 
الموجودة في المصدات األمامية والخلفية، ما يساعد 

في تسهيل المناورة بشكل أكبر.

يسمح نظام تثبيت السرعة ونظام تحديد السرعة للسائق 
بالحفاظ على السرعة الحالية للسيارة من دون الحاجة إلى 

مواصلة استخدام دواسة الوقود، مما يساعد في التخفيف 
من إجهاد السائق. سيسمح نظام تحديد السرعة للسائق 

أيضًا بالتعيين المسبق ألقصى سرعة محددة لن تتجاوزها 
السيارة. يمكن للسائق تشغيل أو إيقاف تشغيل كلتا 

الوظيفتين بسهولة حسبما يرغب.

يمكن أن يساعد نظام الكبح في حالة الطوارئ في منع 
التصادمات مع السيارات األخرى أو المشاة أو الدراجات. 

فيعرض تحذيرًا باحتمال خطر وشيك ويقوم بتنشيط 
المكابح تلقائيًا إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء.

يكتشف نظام المساعدة في الحفاظ على حارة السير انحراف 
سيارتك عن مسارها من دون قصد، ويستخدم عزم دوران 

تصحيحيًا على المقود لمساعدتك في إعادة توجيه سيارتك 
إلى المسار الصحيح.

يكتشف نظام مراقبة حالة السائق الوقت الذي تبدأ 
فيه بالشعور بالنعاس ويقدم لك تحذيرًا مبكرًا ألخذ 

قسط من الراحة.
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باقة الركن
قد تمثل محاولة المناورة في األماكن الضيقة في المدينة تحديًا حقيقيًا. لحسن الحظ، تتضمن باقة الركن االختيارية 

التي نقدمها مجموعة من التقنيات التي تساعدك في االستمتاع بركن السيارة من دون عناء في كل مرة.

السيارة المعروضة هي من طراز R-Dynamic HSE بلون أحمر فيرنزي مزّودة بميزات اختيارية )حسب السوق(.

يجعل نظام مساعد الركن عملية الركن العمودي والمتوازي أكثر 
سهولة من خالل توجيه سيارتك إلى المكان المناسب. ما عليك 

سوى تحديد الترس المناسب والتحكم في سرعة السيارة.

يستخدم نظام المساعدة على الركن بزاوية 360 درجة 
المستشعرات الموجودة حول السيارة لإلشارة إلى مدى قربك 

من العوائق عبر شاشة اللمس والتعقيبات الصوتية.

*حسب السوق.

يساعدك نظام مراقب حركة المرور عند الرجوع للخلف* 
عند رجوعك إلى الخلف مع حجب الرؤية من خالل تحذيرك 

من السيارات أو المشاة أو المخاطر األخرى التي تقترب من 
أحد جانَبي سيارتك.

يساعد نظام مراقب الخروج اآلمن* الركاب الجالسين في 
الخلف على الخروج من السيارة بأمان عن طريق تقديم تنبيه 

بالمخاطر المقتربة عبر مصباح تحذير صغير في مقبض الباب.

44





باقة القيادة1
سيظل الحفاظ على سالمتك وسالمة الركاب على رأس أولوياتنا. لهذا السبب تتميز باقة القيادة لدينا بأحدث تقنيات األمان التي 

تكتشف االصطدامات المحتملة وتساعدك في االستجابة لها بفعالية، لتشعر بمزيد من الثقة عند القيادة في أي مكان.

1متوفرة فقط مع مرايا األبواب بوظيفة التعتيم التلقائي القابلة للطي كهربائيًا والمدفأة والمزودة بمصابيح االقتراب.  2حسب السوق.

السيارة المعروضة هي من طراز R-Dynamic HSE بلون أحمر فيرنزي مع مقاعد مكسوة بجلد وندسور باللون المحاري الفاتح/األبنوسي ومزّودة بميزات اختيارية )حسب السوق(.

سيحافظ النظام التكّيفي لتثبيت السرعة2 على مسافة معينة 
من السيارة أمامك، تحّسبًا إلبطاء سرعتها أو توقفها أثناء 

القيادة على الطريق السريع أو في حركة المرور البطيئة.

تم تصميم نظام الكبح في حاالت الطوارئ العالية السرعة2 
الستخدام المكابح إذا لم يستجب السائق، وذلك لتخفيف 

حدة االصطدام المحتمل.

يمكن أن يساعد نظام المساعدة على اكتشاف النقاط العمياء2 على 
منع حدوث االصطدامات. إذا اكتشفت سيارتك سيارة أخرى في النقطة 
العمياء عند البدء بتغيير حارات السير، فسيضيء مصباح تحذير في مرآة 

الباب المناسبة. يتم تطبيق عزم دوران تصحيحي على المقود لمساعدتك 
على توجيه سيارتك بعيدًا.
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باقة مساعدة السائق1
تتضّمن باقة مساعدة السائق مجموعتنا األكثر شمولية من تقنيات باقَتي القيادة والركن، بما في ذلك الكاميرا المحيطية 360 درجة 

والنظام التكّيفي لتثبيت السرعة مع نظام المساعدة في التوجيه، مما يساعدك في التركيز بجهوزية أكبر على الطريق أمامك.

تتضمن الكاميرا المحيطية 360 درجة2 3  نظام عرض األرض ClearSight، باإلضافة إلى 
تقنية عرض التقاطعات والرصيف، لتوفير منظر علوي كامل للسيارة بزاوية 360 درجة على 

شاشة اللمس، مما يمنحك الثقة للمناورة بأمان.

3متوفرة فقط مع استشعار عمق الخوض في الماء ومرايا األبواب القابلة للطي كهربائيًا والمدفأة والكهربائية المزّودة بمصابيح االقتراب وبوظيفة التعتيم التلقائي من جانب السائق.

التقنيةيجب أال يستخدم السائقون الميزات المتوفرة في السيارة إال عندما يكون القيام بذلك آمنًا. يجب أن يضمن السائقون تحكمهم الكامل في السيارة في جميع األوقات.

يضبط النظام التكّيفي لتثبيت السرعة مع نظام المساعدة في التوجيه تلقائًيا سرعة السيارة بما 
يتوافق مع حركة المرور ويساعد في المحافظة على موضع مركزي للسيارة.
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1متوفرة فقط مع مرايا األبواب بوظيفة التعتيم التلقائي القابلة للطي كهربائيًا والمدفأة والمزّودة بمصابيح االقتراب 

واستشعار عمق الخوض في الماء.  2متوفرة فقط مع الزجاج األمامي المخفف ألشعة الشمس في بعض األسواق.
قد تختلف الميزات وتوفرها بحسب مواصفات السيارة والسوق. ُيرجى االّطالع على دليل المواصفات واألسعار المرفق 

للحصول على التفاصيل أو االتصال بأقرب وكيل لسيارات الند روڤر لديك للحصول على مزيد من المعلومات.
دة  زة بمقاعد مكسوة بجلد وندسور باللون البلوطي ومزوَّ السيارة المعروضة هي من طراز HSE بلون أزرق بايرون مجهَّ

بميزات اختيارية )حسب السوق(.

مزيد من األمان والسهولة والوضوح
بعد يوم طويل من التدريب، سيجلس أوالدك في مقاعد الصف الثاني بكل راحة ويغلبهم 

النعاس في خالل فترة قصيرة للغاية. لو أّن عبور الصخور والركام أمر سهل. توفر لك الكاميرا 
المحيطية 360 درجة1 المزّودة بنظام عرض األرض ClearSight ميزة إضافية تتمثل في القدرة 

على "الرؤية عبر" غطاء المحرك، مما يمنحك الثقة عند المناورة بين العوائق، مثل الُحفر 
على المسار أو الحواجز في موقف للسيارات. وماذا لو أّن صندوق السيارة مليء بالمعدات 

الرياضية وال يمكنك رؤية أي شيء عبر الزجاج الخلفي؟ لم تعد هذه مشكلة. تشتمل المرآة 
الداخلية للرؤية الخلفية ClearSight 2 على كاميرا موضوعة بشكل خاص تعرض صورة فيديو 

مباشرة للرؤية الخلفية، حتى تتمكن من رؤية أي شيء خلفك بوضوح تام عند الرجوع إلى 
الخلف للخروج من منطقة الركن.







السالمة

السالمة أواًل وآخرًا
ال قيمة للسمعة التي ُنحسد عليها والتي حازتها سياراتنا من حيث المظهر والقدرة وتعددية االستخدام من دون أعلى معايير 

السالمة. لهذا السبب زّودنا السيارة بميزات مثل نظام التحكم بانحناء السيارة ونظام مساعد الكبح في حاالت الطوارئ لمساعدتك 
في التوقف في الوقت المناسب. 

وتتوفر أيضًا ست وسائد هوائية في كل أرجاء السيارة، وسيدعم نظام ISOFIX وكتائف التثبيت العلوية أحدث مقاعد األطفال 
وأكثرها أمانًا. يمكن الوصول بسهولة إلى نقاط تثبيت نظام ISOFIX نظرًا إلى وجودها في األمام* والخلف، مما يسّهل تركيب 

مقاعد األطفال. تكتسب سياراتنا تصنيف 5 نجوم في برنامج تقييم السيارات الجديدة في أوروبا )Euro NCAP(، الذي يمّثل أعلى 
معايير السالمة. فإذا احتجت يومًا إلى مزيد من المساعدة، ستضمن لك الميزات القياسية مثل المساعدة المحّسنة من الند روڤر 

الحصول على المساعدة المناسبة بأقل قدر من اإلزعاج أثناء رحلتك. قد تكثر المصطلحات التقنية المستخدمة، لكن يمكن إيجازها 
بكلمتين: حماية أفضل. لك وألسرتك.

*حسب السوق.
السيارة المعروضة هي من طراز R-Dynamic HSE بلون أحمر فيرنزي مع مقاعد مكسوة بجلد وندسور باللون المحاري الفاتح/األبنوسي ومزّودة بميزات اختيارية )حسب السوق(.



LED مصابيح أماميةLED المصابيح األمامية المميزة من نوعLED مجموعة المصابيح األمامية من نوع
44–المصابيح المميزة للقيادة أثناء النهار

888غسل كهربائي للمصابيح األمامية

––82مؤشرات االتجاه المتحركة الخلفية
44–مؤشرات االتجاه المتحركة األمامية والخلفية

)AHBA( 883مساعد الضوء العالي األوتوماتيكي–
)AFS( 4––نظام اإلضاءة األمامية التكيفية

4––ضوء القيادة التكيفي

4––مصابيح االنعطاف الثابتة

4 قياسي   8 اختياري   – غير متوفر.

.HSEو SE 3قياسي في باقات مواصفات الطرازين  .S 1متوفرة فقط مع ضبط مستوى المصابيح األمامية تلقائيًا.  2قياسية في باقة مواصفات الطراز

قد تختلف الميزات وتوفرها بحسب مواصفات السيارة والسوق. ُيرجى االّطالع على دليل المواصفات واألسعار المرفق للحصول على التفاصيل أو االتصال بوكيل الند روڤر المحلي للحصول على مزيد من المعلومات.
السيارة المعروضة هي من طراز R-Dynamic HSE بلون أحمر فيرنزي مزّودة بميزات اختيارية )حسب السوق(.

إضاءة أكثر سطوعًا
 )DRL( األمامية والخلفية الجديدة بالكامل في سيارة ديسكڤري سبورت الجديدة مع مصابيح القيادة أثناء النهار LED يتم تركيب مصابيح

بصورة قياسية. تتنج هذه التقنية ضوًءا عالي التركيز أقرب إلى لون ضوء النهار وتساعدك في تمييز األجسام بسهولة أكبر. ويساعدك هذا 
األمر في عدم إجهاد عينيك أو إرهاقهما كما هو الحال عند القيادة التقليدية أثناء الليل. تشتمل مصابيح LED المميزة1 مع المصابيح المميزة 

 1 LED لتتمّكن من رؤية المزيد من التفاصيل في الظالم. ترتقي مجموعة المصابيح األمامية LED للقيادة أثناء النهار على ضعف عدد مصابيح
باإلضاءة إلى آفاق أخرى وتحافظ على االستخدام المتواصل للضوء العالي، لكنها تضبط شكل الضوء تلقائيًا للحّد من إبهار سائقي السيارات 

القادمة. ال تبدو المصابيح التي نقّدمها ساطعة بالشكل فحسب بل هي تسطع بالفعل أيضًا.
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تنتقل بك الصفحات التالية عبر تسلسل منطقي من الخطوات لتخصيص 
سيارة ديسكڤري سبورت لتتناسب مع ذوقك. أمامك عدد من الخيارات، 

بدًءا من تحديد الطراز والمحرك إلى انتقاء ألوان التصميم الخارجي والتصميم 
الداخلي والعجالت والطالءات الخارجية وتلك اللمسات التفصيلية التي 

تضفي على السيارة طابعك الشخصي.

 يمكنك البدء باستخدام أداة التهيئة الخاصة بنا عبر اإلنترنت على
landrover-me.com/DiscoverySport

تقّدم سيارة ديسكڤري سبورت مجموعة حصرية من الخيارات 
التي تتيح لك إضفاء طابعك الشخصي على سيارتك.

57-5659-58

 الخطوة 1
اختيار طراز سيارتك

إذا رغبت في تحديد مواصفات سيارتك الخاصة، 
فانتقل إلى الصفحة 57 حيث يمكنك مقارنة 

الميزات القياسية بين طراز ديسكڤري سبورت 
.R-Dynamic وطراز ديسكڤري سبورت

 الخطوة 2
اختيار المحرك

يمكنك االختيار من بين مجموعة من محركات 
الديزل أو البنزين سعة لترين.
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63-6083-78 77-70 69-64

 الخطوة 3
اختيار مجموعة المواصفات

يمكنك تخصيص سيارة ديسكڤري سبورت إلى مدى 
أبعد حتى من خالل مجموعة من باقات المواصفات 

المتميزة المصممة والمصنوعة بفخامة.

 الخطوة 4
اختيار التصميم الخارجي

تتوفر مجموعة واسعة من التجهيزات االختيارية 
الخارجية التي يمكنك االختيار من بينها، بما في ذلك 
تصاميم السقف وألوان الطالء والعجالت. تتيح لك 

كل هذه الخيارات التعبير عن نفسك بالفعل.

 الخطوة 5
اختيار التصميم الداخلي

لقد اخترت اآلن الطراز الذي تريده، يمكنك تحديد 
المزيج المثالي من ألوان التصميم الداخلي.

 الخطوة 6
تحديد خياراتك وعدة الند روڤر

يمكنك االختيار من مجموعة وفيرة من الخيارات 
المتناسقة لتحصل على السيارة التي تحتاجها بالضبط. 
تتوفر أيضًا مجموعة من اإلكسسوارات التي يستطيع 

الوكيل تركيبها في سيارتك.
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يجب أال يستخدم السائقون الميزات المتوفرة في السيارة إال عندما يكون القيام بذلك آمنًا. يجب أن يضمن السائقون تحكمهم الكامل في السيارة في جميع األوقات.
لالّطالع على التوافر الكامل للمزايا والخيارات، ُيرجى مراجعة دليل المواصفات واألسعار الُمرفق أو زيارة وكيل الند روڤر المحلي لديك.

1 | اختيار طراز سيارتك
لمساعدتك في االختيار بين طراَزي ديسكڤري سبورت أو ديسكڤري سبورت R-Dynamic، يوفر هذا 
الدليل الميزات القياسية في كال الطرازين، باإلضافة إلى الميزات اإلضافية التي ستحصل عليها إذا 

.R-Dynamic اخترت ديسكڤري سبورت

landrover-me.com/DiscoverySport يمكنك تهيئة سيارة ديسكڤري سبورت عبر الموقع

ديسكڤري سبورت

R-DYNAMIC ديسكڤري سبورت
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الميزات القياسية

1العجالت ذات 5 قضبان منقسمة بتصميم 5075 ومقاس 18 بوصة باللون الفضي الالمع هي قياسية مع المحركين D240 وP250.  2قياسية مع المحركات 

D150 و D180 وP200 وP250.  3 ال يتوفر إال مع المحرك D240 فقط.  4وفقًا للسوق.  5العجالت ذات خمسة قضبان منقسمة بتصميم 5074 ومقاس 18 بوصة 
.P250و D240 باللون الفضي الالمع قياسية مع المحركين

إن عالمة كلمة Bluetooth وشعاراتها مملوكة لشركة  .Bluetooth SIG, Inc وأي استخدام لهذه العالمات من جانب الند روڤر يكون بموجب ترخيص.

لتصميم سيارتك، تفّضل بزيارة موقع landrover-me.com/DiscoverySport عبر اإلنترنت.

 الخطوة 1
اختيار طراز سيارتك

مساعدة السائق
نظام تثبيت السرعة ونظام تحديد السرعة –
مراقبة حالة السائق –
نظام المساعدة في الحفاظ على حارة السير –
مساعد الركن األمامي والخلفي –
الكاميرا الخلفية. –

السالمة
نظام ISOFIX بمقعد الراكب األمامي4 –
نظام ISOFIX في الخلف –
مفتاح قفل/فتح عام في باب السائق –
التشغيل بضغطة زر –
مساعد الكبح في حاالت الطوارئ –
– )ABS( نظام منع غلق المكابح
– .)EBD( النظام اإللكتروني لتوزيع قوة المكابح

وسائل الراحة
مقابس الطاقة األمامية والخلفية بجهد 12 فولت. –

الديناميكيات
مجموعة القيادة الفعالة2 –
مجموعة القيادة النشطة3 4 –
نظام االستجابة للتضاريس 2 –
– )ATPC( نظام مراقبة التقدم على كل التضاريس
التشغيل بالسحب المنخفض –
– )HDC( نظام التحكم بهبوط المنحدرات
نظام توجيه عزم الدوران بالكبح –
مساعد االنطالق على المرتفعات –
– )EPAS( التوجيه اإللكتروني المعزز كهربائيًا
– )DSC( نظام التحكم الديناميكي بالثبات
– )ETC( نظام التحكم اإللكتروني بالسحب
– )RSC( نظام التحكم بانحناء السيارة
– .)EPB( مكبح الركن الكهربائي

نظام المعلومات والترفيه
Touch Pro بشاشة مقاس 10 بوصات –
مقبس )مقابس( طاقة بقدرة 12 فولط –
– Bluetooth®  اتصال
نظام الصوت –
أقراص تناظرية مع شاشة عرض TFT مركزية. –

كونسول مركزي مع مسند ذراع –
مصابيح منطقة األقدام –
كونسول اإلضاءة العلوي –
حاجبات للشمس مع مرايا زينة مضيئة –
مقابض أمامية وخلفية –
خفض مرآة الرؤية الخلفية الداخلية يدويًا –
اإلضاءة الداخلية المحيطة –
 نظام تحكم بدرجة الحرارة ثنائي المناطق مع فتحات  –

تهوية في الصف الثاني.

المقاعد والتصميم الداخلي
5 مقاعد –
عمود مقود قابل للضبط يدويًا –
– Light Oyster بطانة سقف باللون
مقاعد أمامية يمكن ضبطها يدويًا في 8 أوضاع –
سطح خارجي مطلي باللون األسود الالمع –
قضبان جانبية للمجموعة الوسطى من الكروم المعدني –
مقود من الجلد –
مقاعد مكسوة باألقمشة باللون األبنوسي. –

مزايا التصميم الخارجي
نوافذ خلفية مدفأة –
مّساحات زجاج أمامي مستشعرة للمطر –
– )TSA( مساعد التحكم بثبات المقطورة
حلقتا قطر أمامية وخلفية –
مصباح )مصابيح( الضباب الخلفي –
مصابيح أمامية أوتوماتيكية –
 مرايا أبواب بوظيفة التعتيم التلقائي قابلة للطي  –

كهربائيًا ومدفأة مع مصابيح اقتراب
ضبط مستوى المصابيح األمامية يدويًا –
– LED مصابيح أمامية
فتحات تهوية جانبية بلون الهيكل –
أغطية مرايا أبواب بلون الهيكل. –

العجالت واإلطارات
 عجالت ذات عشرة قضبان بتصميم 1005 ومقاس  –

17 بوصة باللون الرمادي الداكن الالمع1
عجلة احتياطية بحجم كامل. –

التجهيزات الداخلية
مصباح مساحة التحميل –
نقاط تثبيت األمتعة في مساحة التحميل –
غطاء مساحة التحميل –
حاملتا أكواب أماميتان بغطاء –
مكان تخزين علوي للنظارات –

ميزات طراز R-DYNAMIC باإلضافة إلى الميزات القياسية:
 عجالت ذات 5 قضبان منقسمة بتصميم 5073 ومقاس  –

17 بوصة باللون الرمادي الداكن الالمع5
 شعار ديسكڤري بلون أطلسي ظلي على غطاء المحرك  –

والباب الخلفي
 شبكة أمامية بلون أطلسي ظلي مزّودة بإطار باللون  –

األسود الالمع

– R-Dynamic مصدان أمامي وخلفي بتصميم
 مقاعد مكسوة باألقمشة باللون األبنوسي مع درزات  –

باللون األحمر المريخي
سطح خارجي للحلية بنقش شبكي من التيتانيوم –

مقابض تبديل التروس باللون األسود –
بطانة سقف باللون األبنوسي –
مقود قياسي من الجلد مع إطار بلون أطلسي –

– R-Dynamic دواسات عتبات معدنية مع عالمة
– .R-Dynamic شارة
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محركات الديزل

*حسب السوق.

2 | اختيار محرك سيارتك

ما المحرك الذي يناسبك؟
تقّدم محركات البنزين والديزل قدرات مختلفة لتناسب حاالت االستخدام المختلفة للعمالء.

تقّدم محركات الديزل مستوى أفضل في توفير استهالك الوقود عند القيادة لمسافات أطول، كما تنتج المزيد من عزم الدوران، ما يجعلها الخيار األمثل 
للرحالت األطول أو القيادة على الطريق السريع أو القطر أو القيادة على الطرق الوعرة. تأتي محركات الديزل الجديدة التي نقّدمها مزّودة بتقنيات متطورة 

بحيث أصبحت تضاهي اآلن محركات البنزين من حيث النظافة، وتصدر نسبة أقل من ثنائي أكسيد الكربون أيضًا.

أما محركات البنزين فغالبًا ما تكون أقوى وتنتج تسارعًا أعلى، ما يوفر تجربة قيادة رياضية وأكثر جاذبية. وهي تتمّيز أيضًا بكونها مصقولة أكثر ومالئمة 
بشكل أفضل للرحالت األقصر التي تتطلب إيقاف/تشغيل السيارة بشكل متكرر.

landrover-me.com/DiscoverySport يمكنك تهيئة سيارة ديسكڤري سبورت عبر الموقع

*D240

الدفع الرباعي الدائم األوتوماتيكي

ينتج محرك الديزل المزدوج رباعي األسطوانات سعة لترين بقدرة 240 
حصانًا عزم دوران يبلغ 500 نيوتن متر يعمل على تحسين األداء مع 

ن. المحافظة على االقتصاد في استهالك الوقود بشكل ُمحسَّ
 توفر الشواحن التوربينية المزدوجة التسلسلية مزيًجا مثالًيا يتجسد باألداء العالي  –

والتحكم الفائق في القيادة على سرعة منخفضة.
 تتضمن الترقيات نظام وقود بمواسير تجميع عالية الضغط، تمت زيادته من  –

1,800 بار إلى 2,200 بار، وزيادة في معدل تدفق حقن الوقود. تعمل هذه الميزات 
معًا لتحسين معدل التوفير في استهالك الوقود، واالنبعاثات وتعزيز القوة.

 يعمل نظام التحكم في التدوير المتغير باستمرار على تنشيط تدفق الهواء عند سرعات  –
ومستويات عزم دوران المحرك المنخفضة لتحسين خلط وقود الديزل بالهواء لتحسين 

االحتراق مع تقليل االنبعاثات واإلحماء بصورة أسرع.

*D180

الدفع الرباعي الدائم األوتوماتيكي

يوفر محرك الديزل تربوتشارجد رباعي األسطوانات سعة لترين بقدرة 
180 حصانًا عزم دوران يبلغ 430 نيوتن متر وقد تم تحسينه لتوفير 

دقة وقدرة محسنتين على القيادة.
 ويعمل حقن الوقود المباشر لمواسير التجميع عالية الضغط، وتوقيت الكامات  –

المتغير للعادم، والمبّرد البيني عالي الكفاءة المبّرد بالمياه بعضها مع بعض لتوفير 
احتراق وقود نظيف وفّعال.

 تنتج المجموعة الواسعة من سرعات المحرك المتراوحة بين 1,500 و3,000 لفة في  –
الدقيقة عزَم دوران يبلغ 430 نيوتن متر، مما يوفر أداًء يمكن الوصول إليه وتسارعًا قويًا.

 يشتمل المحرك على شاحن توربيني متغير األبعاد يتكيف مع التدفق المتغير لغازات  –
العادم من أجل الحصول على مستوى عاٍل من العزم عبر نطاق سرعة الدوران بالكامل 

واالستجابة التي تتميز باألداء المتسق والتدرج وتقليل التأخير.

*D150

الدفع الرباعي الدائم األوتوماتيكي

تم تحسين محرك الديزل تربوتشارجد الرباعي األسطوانات بسعة 
لترين وبقدرة 150 حصانًا ليقدم أعلى مستوى من التوفير في 

استهالك الوقود في المجموعة.
 تتحكم الحواقن المباشرة والمنخفضة التدفق بكمية الوقود التي تدخل إلى غرفة  –

االحتراق بدقة لتحقيق أقصى كفاءة.
 تضمن كتلة المحرك الصلبة خفيفة الوزن المزودة بأعمدة موازنة مزدوجة انخفاض  –

مستويات الضوضاء واالهتزاز بطبيعتها.
 ال يتم تشغيل تبريد المحرك التكيفي والذكي والقابل للتحكم إلكترونيًا، إال عند  –

الضرورة فقط، مما يقلل استهالك الوقود وانبعاثات ثنائي أكسيد الكربون.
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لتصميم سيارتك، تفّضل بزيارة موقع landrover-me.com/DiscoverySport عبر اإلنترنت.

 الخطوة 2
اختيار المحرك

محركات البنزين

P200

الدفع الرباعي الدائم األوتوماتيكي

يقّدم محرك البنزين تربوتشارجد الرباعي األسطوانات بسعة لترين وبقدرة 
200 حصان مستوى محسنًا من التوفير في استهالك الوقود من دون 

المساس بالقدرة على القيادة.
 ويضمن الحقن المباشر للوقود من الحواقن ذات الملف اللولبي المثبتة بشكل مركزي  –

توزيعًا دقيقًا للوقود، لتوفير احتراق فائق الكفاءة ونظيف مع تقليل االنبعاثات.
 يعمل التحكم الذكي بنظام الصمام المتغير باستمرار )CVVL( على التحكم بحركة صمام  –

المدخل إلتاحة التشغيل األمثل للمحرك في كل ظروف القيادة.
 يعمل توقيت الكامات المتغير المستقل المزدوج مع نظام رفع الصمام المتغير باستمرار  –

)CVVL( لتجنب التأثير على وحدة تحريك الصمام، ما يؤدي إلى الحصول على مستوى 
متميز من القدرة واالقتصاد في استهالك الوقود عبر نطاق سرعة الدوران.

P250

الدفع الرباعي الدائم األوتوماتيكي

ينتج محرك البنزين تربوتشارجد الرباعي األسطوانات بسعة لترين وبقدرة 
249 حصانًا عزم دوران يبلغ 365 نيوتن متر، ويتيح مستوى مذهاًل من 

التوفير في استهالك الوقود والقدرة على القيادة.
 يعمل نظام الصمام المتغير باستمرار )CVVL( الذكي على تغيير مدى فتح صمامات  –

الدخول والتقليل من فقدان ضخ المحرك. يتيح ذلك للمحرك "التنفس" بأقصى 
مستوى من الكفاءة وتحسين مستوى الطاقة والعزم.

 يعمل نظام الصمام المتغير باستمرار )CVVL( مع توقيت الكامات المتغير  –
المستقل المزدوج من أجل الحصول على أفضل مستوى من مرونة التشغيل، 

وذلك يؤدي إلى الحصول على مستوى متميز من االقتصاد في الوقود والطاقة 
عبر نطاق سرعة الدوران.

 وللحصول على تسارع ممتاز وتجاوز سلس، يتوفر حد أقصى لعزم الدوران يتراوح  –
بين 1,400 و4,500 لفة في الدقيقة.

 تتم تغذية الشاحن التوربيني الحلزوني المزدوج بواسطة مشعب عادم متكامل يقوم  –
بزيادة نقل الطاقة إلى الشاحن التوربيني، األمر الذي يقلل التأخر التوربيني وُيحّسن 

استجابة المحرك بشكل كبير.
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3 | اختيار باقة المواصفات
يمكنك االختيار من بين مجموعة كبيرة من اللمسات النهائية واأللوان والمواصفات إلضفاء طابعك الشخصي على سيارة ديسكڤري سبورت بشكل أكبر.

landrover-me.com/DiscoverySport يمكنك تهيئة سيارة ديسكڤري سبورت عبر الموقع

يجب أال يستخدم السائقون الميزات المتوفرة في السيارة إال عندما يكون القيام بذلك آمنًا. يجب أن يضمن السائقون تحكمهم الكامل في السيارة في جميع األوقات.
لالّطالع على التوافر الكامل للمزايا والخيارات، ُيرجى مراجعة دليل المواصفات واألسعار الُمرفق أو زيارة وكيل الند روڤر المحلي لديك.

R-DYNAMIC HSE طراز R-DYNAMIC SE طراز R-DYNAMIC S طراز

HSE طراز SE طراز S
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لتصميم سيارتك، تفّضل بزيارة موقع landrover-me.com/DiscoverySport عبر اإلنترنت.

 الخطوة 3
اختيار مجموعة المواصفات

SSE طرازHSE طراز

 عجالت ذات خمسة قضبان منقسمة بتصميم 5075 ومقاس 18 بوصة  –العجالت
باللون الفضي الالمع

:R-DYNAMIC عند تحديد مواصفات الطراز
 عجالت ذات خمسة قضبان منقسمة بتصميم 5074 ومقاس 18 بوصة  –

باللون الفضي الالمع.

 عجالت ذات 10 قضبان بتصميم 1039 ومقاس 19 بوصة  –
باللون الفضي الالمع

:R-DYNAMIC عند تحديد مواصفات الطراز
 عجالت ذات 10 قضبان بتصميم 1039 ومقاس 19 بوصة باللون  –

الرمادي الداكن الالمع.

 عجالت ذات خمسة قضبان منقسمة بتصميم 5076 ومقاس 20 بوصة  –
باللون الفضي الالمع

:R-DYNAMIC عند تحديد مواصفات الطراز
 عجالت ذات 5 قضبان منقسمة بتصميم 5089 ومقاس 20 بوصة  –

باللون الفضي الالمع.

مصابيح أمامية LED –المصابيح الخارجية
مؤشرات االتجاه المتحركة الخلفية. –

مصابيح LED أمامية متمّيزة مع مصابيح مميزة للقيادة أثناء النهار –
مؤشرات االتجاه المتحركة األمامية والخلفية –
– .)AHBA( مساعد الضوء العالي األوتوماتيكي

مصابيح LED أمامية متمّيزة مع مصابيح مميزة للقيادة أثناء النهار –
مؤشرات االتجاه المتحركة األمامية والخلفية –
– .)AHBA( مساعد الضوء العالي األوتوماتيكي

 مرايا أبواب بوظيفة التعتيم التلقائي1 قابلة للطي كهربائيًا ومدفأة  –وسائل الراحة
مع مصابيح اقتراب

مرآة داخلية للرؤية الخلفية ذاتية التعتيم. –

 مرايا أبواب بوظيفة التعتيم األوتوماتيكي1 قابلة للطي كهربائيًا  –
ومدفأة ومزّودة بذاكرة مع مصابيح اقتراب

مرآة رؤية خلفية داخلية بوظيفة التعتيم التلقائي –
باب خلفي كهربائي. –

 مرايا أبواب بوظيفة التعتيم األوتوماتيكي1 قابلة للطي كهربائيًا  –
ومدفأة ومزّودة بذاكرة مع مصابيح اقتراب

– ClearSight مرآة داخلية للرؤية الخلفية
باب خلفي كهربائي –
الدخول بدون مفتاح –
دواسات عتبات مضيئة. –

مقاعد مكسوة بالجلد المحبب باللون األبنوسي –المقاعد
 مقاعد أمامية يمكن ضبطها كهربائيًا في 12 وضعًا مع ضبط ارتفاع  –

مسند الرأس يدويًا في وضعين
:R-DYNAMIC عند تحديد مواصفات الطراز

 مقاعد مكسوة بالجلد المحبب باللون األبنوسي مع درزات باللون  –
األحمر المريخي.

مقاعد مكسوة بالجلد المحبب باللون األبنوسي –
 مقاعد أمامية يمكن ضبطها كهربائًيا في 12 وضعًا مع ذاكرة وضبط  –

ارتفاع مسند الرأس يدويًا بطريقتين
:R-DYNAMIC عند تحديد مواصفات الطراز

 مقاعد مكسوة بالجلد المحبب باللون األبنوسي مع درزات باللون  –
األحمر المريخي.

مقاعد مكسوة بجلود وندسور باللون األبنوسي –
 مقاعد أمامية يمكن ضبطها كهربائًيا في 14 وضعًا مع ذاكرة وضبط  –

ارتفاع مسند الرأس يدويًا بطريقتين
:R-DYNAMIC عند تحديد مواصفات الطراز

 مقاعد مكسوة بجلد وندسور باللون األبنوسي مع درزات باللون  –
األحمر المريخي.

Touch Pro بشاشة مقاس 10 بوصات –نظام المعلومات والترفيه
أقراص تناظرية مع شاشة عرض TFT مركزية –
نظام الصوت –
نظام Navigation Pro المتصل2 3 –
 باقة االتصال باإلنترنت3 4 المؤلفة من نقطة اتصال Wi-Fi من الجيل  –

الرابع وتطبيقات Live واإلعدادات الذكية
– .Apple CarPlay® و Android Auto™  باقة الهاتف الذكي3 لتمكين

Touch Pro بشاشة مقاس 10 بوصات –
شاشة العرض التفاعلية للسائق –
نظام الصوت –
نظام Navigation Pro المتصل2 3 –
 باقة االتصال باإلنترنت3 4 المؤلفة من نقطة اتصال Wi-Fi من الجيل  –

الرابع وتطبيقات Live واإلعدادات الذكية
– .Apple CarPlay® و Android Auto™  باقة الهاتف الذكي3 لتمكين

Touch Pro بشاشة مقاس 10 بوصات –
شاشة العرض التفاعلية للسائق –
– Meridian™  نظام الصوت من
نظام Navigation Pro المتصل2 3 –
 باقة االتصال باإلنترنت3 4 المؤلفة من نقطة اتصال Wi-Fi من الجيل  –

الرابع وتطبيقات Live واإلعدادات الذكية
– .Apple CarPlay® و Android Auto™  باقة الهاتف الذكي3 لتمكين

نظام تثبيت السرعة ونظام تحديد السرعة –نظام تثبيت السرعة ونظام تحديد السرعة. –مساعدة السائق
نظام المساعدة على اكتشاف النقاط العمياء3. –

 باقة القيادة المؤلفة من نظام المساعدة على اكتشاف النقاط العمياء  –
والنظام التكّيفي لتثبيت السرعة.

.Meridian Audio Ltd هي عالمة تجارية مسجلة لشركة Meridian إن
لة في الواليات المتحدة وبلدان أخرى. إن  ™Android عالمة تجارية لشركة  .Google Inc. إن  ®Apple CarPlay عالمة تجارية مسجلة لشركة  .Apple Inc، وهي ُمسجَّ

 Wi-Fi 1التعتيم التلقائي على جانب السائق فقط.  2يشتمل على خدمات اشتراك يمكن تمديدها بعد مرور المدة األولية التي يبلغك بها وكيل الند روڤر.  3حسب السوق.  4تستند الوظائف عبر اإلنترنت واتصال

إلى تركيب بطاقة SIM صغيرة مع عقد بيانات مناسب. تتضمن نقطة اتصال Wi-Fi من الجيل الرابع وباقة االتصال باإلنترنت خدمات اشتراك يمكن تمديدها بعد مرور المدة األولية التي يبلغك بها وكيل الند روڤر.
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باقة التصميم الخارجي باللون األسود
يمكن تحسين المظهر المميز لسيارة ديسكڤري سبورت بشكل أكبر من خالل باقة التصميم الخارجي باللون األسود االختيارية. فيغطي طالٌء خارجي باللون األسود الالمع كل 

ين األمامي والخلفي، وأغطية المرايا إلضفاء مظهر جريء على السيارة. ين السفليَّ من الشعار على غطاء المحرك والباب الخلفي، والشبكة األمامية، والمصدَّ

السيارة المعروضة هي من طراز HSE بلون أزرق بايرون مزّودة بباقة التصميم الخارجي باللون األسود والميزات االختيارية )حسب السوق(.

شعار باللون األسود الالمع على غطاء المحرك 
وشبكة أمامية

لمسات نهائية للباب الخلفي بلون أسود المع

أغطية مرايا األبواب باللون األسود الالمع
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لتصميم سيارتك، تفّضل بزيارة موقع landrover-me.com/DiscoverySport عبر اإلنترنت.

 الخطوة 3
اختيار مجموعة المواصفات

السيارة المعروضة هي من طراز HSE R-Dynamic بلون أحمر فيرنزي مزّودة بباقة التصميم الخارجي باللون األسود والميزات االختيارية )حسب السوق(.

باقة التصميم الخارجي R-DYNAMIC باللون األسود
إلضفاء مظهر ملفت أكثر للنظر، تعتمد باقة التصميم الخارجي R-Dynamic باللون األسود االختيارية على باقة التصميم الخارجي باللون األسود لسيارة ديسكڤري سبورت، 

مع إضافة طالء خارجي باللون األسود الالمع إلى طبقات الطالء الخارجي ألنبوب العادم، مرتقيًة بالتصميم الخارجي المميز للسيارة إلى آفاق جديدة.

شعار باللون األسود الالمع على غطاء المحرك 
وشبكة أمامية

لمسات نهائية للباب الخلفي بلون أسود المع

أغطية مرايا األبواب باللون األسود الالمع
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*السقف بلون متباين أسود غير متوفر مع ألوان التصميم الخارجي األسود النارفيك أو األسود السنتوريني. كل السيارات المعروضة هي من طراز ديسكڤري سبورت HSE المزّود بخيارات.

4 | اختيار التصميم الخارجي

اختيار السقف
يحّسن السقف البانورامي الثابت تصميم السيارة الداخلي ويغمرها باإلضاءة الطبيعية، مما يوفر رؤية واضحة للبيئة المحيطة. 

يمكنك أيضًا االختيار بين سقف معدني بلون الهيكل أو سقف بلون متباين أسود لتحسين تصميم السيارة الخارجي بشكل أكبر. 
يمكن طلب أي مجموعة من األسقف المعدنية أو البانورامية أو المتباينة اللون.

landrover-me.com/DiscoverySport يمكنك تهيئة سيارة ديسكڤري سبورت عبر الموقع

سقف بانورامي ثابت بلون أسود متباين* )اختياري(

سقف بانورامي ثابت بلون الهيكل )اختياري(

سقف بلون أسود متباين* )اختياري(

سقف معدني بلون الهيكل )قياسي(
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لتصميم سيارتك، تفّضل بزيارة موقع landrover-me.com/DiscoverySport عبر اإلنترنت.

اختيار لون الطالء
اآلن بعد أن اخترت نمط فتحة السقف المفضل لديك، يمكنك تحديد لون الطالء الخارجي الذي تريده. تشتمل مجموعة الطالءات الخاصة بنا 
على أحدث تقنيات الصبغات، بداية من الطالءات البّراقة الغنية والعميقة، وحتى الطالءات الالمعة المعدنية. توفر الطالءات المصمتة لونًا 

مسطحًا وأكثر عمقًا. توفر األلوان المعدنية االختيارية الخاصة بنا طالًء خارجيًا المعًا يجذب األنظار بالتأكيد. وتحّسن الطالءات المعدنية المتميزة 
االختيارية الخاصة بنا درجة اللون وشدة لمعان الطالء الخارجي إلضفاء لمسة مميزة على مظهر سيارتك.

 الخطوة 4
اختيار التصميم الخارجي

أسود نارفيك* )مصمت(

فضي إندوسي )معدني( أبيض يولنغ )معدني(

أبيض فوجي )مصمت(
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رمادي إيجر )معدني(

*السقف بلون أسود متباين غير متوفر مع لون التصميم الخارجي األسود السنتوريني. كل السيارات المعروضة هي من طراز ديسكڤري سبورت HSE المزّود بخيارات.

أزرق بورتوفينو )معدني(أحمر فيرنزي )معدني(

أزرق بايرون )معدني(

66



لتصميم سيارتك، تفّضل بزيارة موقع landrover-me.com/DiscoverySport عبر اإلنترنت.

 الخطوة 4
اختيار التصميم الخارجي

أسود سانتورين* )معدني(

برتقالي ناميبي )معدني متميز(

رمادي كارباثيان )معدني فاخر(

فضي سيليكون )معدني متميز(
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لالّطالع على التوافر الكامل للمزايا والخيارات، ُيرجى مراجعة دليل المواصفات واألسعار الُمرفق أو زيارة وكيل الند روڤر المحلي لديك.

تصميم 5088 ومقاس 18 بوصة
ذات 5 قضبان

أسود المع

تصميم 5073 ومقاس 17 بوصة
ذات خمسة قضبان منقسمة
باللون الرمادي الداكن الالمع

اختيار العجالت
يمكنك االختيار من بين 12 نمطًا من العجالت. تتراوح المقاسات بين 17 بوصة إلى العجالت المرغوبة بشدة مقاس 21 بوصة. 

ويعني تصميمها المميز أن كل نمط من العجالت يضفي طابعه الخاص على المظهر العام للسيارة.

landrover-me.com/DiscoverySport يمكنك تهيئة سيارة ديسكڤري سبورت عبر الموقع

تصميم 5074 ومقاس 18 بوصة
ذات خمسة قضبان منقسمة

باللون الفضي الالمع

تصميم 1039 ومقاس 19 بوصة
ذات عشرة قضبان

باللون الفضي الالمع

تصميم 1005 ومقاس 17 بوصة
ذات عشرة قضبان

باللون الرمادي الداكن الالمع

تصميم 5075 ومقاس 18 بوصة
ذات خمسة قضبان منقسمة

باللون الفضي الالمع
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لتصميم سيارتك، تفّضل بزيارة موقع landrover-me.com/DiscoverySport عبر اإلنترنت.

 الخطوة 4
اختيار التصميم الخارجي

تصميم 5089 ومقاس 20 بوصة
ذات خمسة قضبان منقسمة

باللون الرمادي الداكن الالمع مع طالء خارجي 
مصقول مثل الماس بلون متباين

تصميم 5076 ومقاس 20 بوصة
ذات خمسة قضبان منقسمة

باللون الفضي الالمع

تصميم 1039 ومقاس 19 بوصة
ذات عشرة قضبان

باللون الرمادي الداكن الالمع

تصميم 5089 ومقاس 20 بوصة
ذات خمسة قضبان منقسمة

أسود المع

تصميم 5089 ومقاس 20 بوصة
ذات خمسة قضبان منقسمة

فضي المع

تصميم 5090 ومقاس 21 بوصة
ذات 5 قضبان

باللون الرمادي الداكن الالمع مع طالء خارجي 
مصقول مثل الماس بلون متباين
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5 | اختيار التصميم الداخلي

اختر التصميم الداخلي – تهيئة المقاعد

التصميم الداخلي المعروض هو من طراز HSE المزّود بمقاعد مكسوة بجلد وندسور باللون البلوطي وميزات اختيارية )حسب السوق(.

مقاعد صف ثاٍن بنسبة 60:40 مع إمكانية التحريك واإلمالة

يمكن تحريك هذه المقاعد إلى األمام/الخلف بمقدار 160 ملم، الستخدام مرن لمساحة حفظ األمتعة أو لزيادة 
مساحة األقدام للرّكاب إلى أقصى حد. ويمكن أيضًا إمالة المقاعد لتوفير مستوى أكبر من الراحة.
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لتصميم سيارتك، تفّضل بزيارة موقع landrover-me.com/DiscoverySport عبر اإلنترنت.

 الخطوة 5
اختيار التصميم الداخلي

لالّطالع على التوافر الكامل للمزايا والخيارات، ُيرجى مراجعة دليل المواصفات واألسعار الُمرفق أو زيارة وكيل الند روڤر المحلي لديك.

5 مقاعد + مقعدان

يمكن تحديد صف ثالث من المقاعد مدمج بصورة أنيقة لتوفير مستوى أعلى من تعدد االستخدامات. 
وُتعد تلك المقاعد مثالية لألطفال والمراهقين، أو للبالغين أثناء الرحالت القصيرة.

يمكن الوصول إليها بسهولة عن طريق قلب مقاعد الصف الثاني وتحريكها إلى األمام. عند طي مقاعد الصف 
الثالث، فإنها توفر أرضية مسطحة في صندوق حفظ األمتعة كما لو كان الطراز مزّوًدا بخمسة مقاعد.
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ABCDE

أبنوسيمجموعات األلوان
)صفحة 74(

بلوطي
)صفحة 74(

محاري فاتح
)صفحة 74(

 أبنوسي/درزات باللون
األحمر المريخي

)صفحة 75(

محاري فاتح/أبنوسي مع درزات 
بلون محاري فاتح

)صفحة 75(

األلوان الداخلية
محاري فاتحأبنوسيمحاري فاتحبلوطيأبنوسيلون المقعد
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–––––––488888888ديسكڤري سبورت
S 84888888–ديسكڤري سبورت–––––––

SE 84888888–ديسكڤري سبورت–––––––
HSE 8–88–4–8–ديسكڤري سبورت–––––––

R-Dynamic 4888888–––––––––ديسكڤري سبورت

R-Dynamic S 848888––––––––––ديسكڤري سبورت

R-Dynamic SE 848888––––––––––ديسكڤري سبورت

R-Dynamic HSE 8–48–8––––––––––ديسكڤري سبورت

اللون الخارجي
66666أبيض فوجي

˘˘6˘˘أسود نارفيك

6˘66˘أبيض يولنغ

6˘66˘فضي إندوس

˘6˘66رمادي إيجر

6˘66˘أحمر فيرنزي

˘6˘66أزرق بايرون

˘66˘6أزرق بورتوفينو

˘˘66˘اسود سنتوريني

6˘66˘البرتقالي الناميبي

˘6˘66رمادي الكاربات

˘66˘6فضي سيليكون

تم تصميم الجدول الوارد أعاله كدليل. الرجاء االتصال بأقرب وكيل لسيارات الند روڤر للحصول على مزيد من المعلومات.

4 قياسي   8 اختياري   6 المجموعة متوفرة   – غير متوفرة   ˘ المجموعة من اختيار المصمم.

اختر التصميم الداخلي – مجموعات األلوان
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لتصميم سيارتك، تفّضل بزيارة موقع landrover-me.com/DiscoverySport عبر اإلنترنت.

 الخطوة 5
اختيار التصميم الداخلي

123456

الجزء السفلي من الباب مجموعات األلوان
 الجزء العلوي منالبطانة العليا لألبوابوالجزء العلوي من مسند الذراع

لوحة العدادات
 قضبان جانبية

 القسم األوسط منالصندوق الصغيرللمجموعة الوسطى
لوحة العدادات

Aأبنوسيأبنوسيكروم فاخرأبنوسيأبنوسيأبنوسيأبنوسي
Bبلوطيأبنوسيكروم فاخرأبنوسيبلوطيأبنوسيبلوطي
Cمحاري فاتحأبنوسيكروم فاخرأبنوسيمحاري فاتحأبنوسيمحاري فاتح
Dأبنوسيأبنوسي مع درزات باللون األحمر المريخيكروم فاخرأبنوسيأبنوسيأبنوسي مع درزات باللون األحمر المريخيأبنوسي مع درزات باللون األحمر المريخي
Eمحاري فاتحأبنوسي مع درزات بلون محاري فاتحكروم فاخرأبنوسيأبنوسيأبنوسي مع تطعيمات بلون محاري فاتحمحاري فاتح/أبنوسي مع درزات بلون محاري فاتح

73السيارة المعروضة هي من طراز HSE بلون أزرق بايرون مزّودة بمقاعد مكسوة بجلد وندسور باللون البلوطي وميزات اختيارية )حسب السوق(.



التصميم الداخلي المعروض: التصميم الداخلي لطراز ديسكڤري سبورت S مزّود بمقاعد مكسوة بالجلد المحبب باللون 
األبنوسي وسطح خارجي مطلي باللون األسود الالمع.

التصميم الداخلي المعروض: التصميم الداخلي لسيارة ديسكڤري سبورت HSE مزّود بمقاعد مكسوة بجلد وندسور باللون 
.Gloss Charcoal المحاري الفاتح وقشرة زينية من خشب البلوط باللون

تتوفر التصاميم الداخلية المعروضة كمرجع لأللوان فقط وال تمثل كل مواصفات الطراز.

أبنوسي

محاري فاتح

مجموعات ألوان التصميم الداخلي لسيارة ديسكڤري سبورت
تشتمل مقصورة سيارة ديسكڤري سبورت على أفضل ما هو موجود في الحياة المعاصرة. 

تسهم الخطوط الجريئة ومستويات الراحة الفائقة في توفير مساحة سترغب أنت وعائلتك 
وأصدقاؤك في قضاء الوقت فيها. وتتوفر مجموعة كبيرة من األلوان والمواد المستخدمة 

في كسوة المقاعد لتناسب كل األذواق.

التصميم الداخلي المعروض: التصميم الداخلي لسيارة ديسكڤري سبورت SE مزّود بمقاعد مكسوة بجلد وندسور باللون البلوطي 
.Natural Shadow وقشرة زينية من خشب البلوط باللون

بلوطي
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لتصميم سيارتك، تفّضل بزيارة موقع landrover-me.com/DiscoverySport عبر اإلنترنت.

 الخطوة 5
اختيار التصميم الداخلي

التصميم الداخلي المعروض: التصميم الداخلي لطراز ديسكڤري سبورت R-Dynamic S مزّود بمقاعد مكسوة بالجلد المحبب 
باللون األبنوسي مع درزات باللون األحمر المريخي وسطح خارجي للحلية بنقش شبكي من التيتانيوم.

التصميم الداخلي المعروض: التصميم الداخلي لطراز ديسكڤري سبورت R-Dynamic HSE مزّود بمقاعد مكسوة بالجلد المحبب 
باللون المحاري الفاتح/األبنوسي مع درزات باللون المحاري الفاتح وسطح خارجي للحلية بنقش شبكي من التيتانيوم.

أبنوسي مع درزات باللون األحمر المريخي

محاري فاتح/أبنوسي مع درزات بلون محاري فاتح

مجموعات ألوان التصميم الداخلي 
R-DYNAMIC لسيارة ديسكڤري سبورت

تتوفر إمكانية االختيار من بين مجموعَتي ألوان مذهلتين بشكل حصري كجزء من طراز ديسكڤري 
سبورت R-Dynamic. وتم تعزيز المظهر بدرزات فريدة مميزة على المقاعد ومسند الرأس.
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سطح خارجي مطلي باللون األسود الالمع

Gloss Charcoal قشرة زينية من خشب البلوط باللون

اختيار اللمسات النهائية من التصميم الداخلي
لقد قمت اآلن باختيار الطراز الخاص بك، يمكنك اختيار المجموعة المثالية من ألوان التصميم الداخلي. يمكنك االختيار 

من بين أربعة أسطح خارجية للحلية وقشور الزينة المختلفة، ما يضفي طابعك الشخصي على سيارتك بشكل أكبر.

األسطح الخارجية للحلية وقشور الزينة

سطح خارجي للحلية بنقش شبكي من التيتانيوم

Natural Shadow قشرة زينية من خشب البلوط باللون
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لتصميم سيارتك، تفّضل بزيارة موقع landrover-me.com/DiscoverySport عبر اإلنترنت.

 الخطوة 5
اختيار التصميم الداخلي

77التصميم الداخلي المعروض هو من طراز R-Dynamic HSE المزّود بمقاعد مكسوة بجلد وندسور باللون المحاري الفاتح/األبنوسي وميزات اختيارية )حسب السوق(.



يمكن أن تؤثر الخيارات المحددة على كفاءة السيارة وسعرها نتيجة للسياسات الضريبية المحلية. ُيرجى تهيئة السيارة على landrover-me.com/DiscoverySport أو راجع وكيل الند روڤر المحلي لديك.
.Gentex Corporation هي عالمة تجارية مسجلة لصالح شركة HomeLink® 

السيارة المعروضة هي من طراز R-Dynamic HSE بلون أحمر فيرنزي مزّودة بميزات اختيارية )حسب السوق(.

6 | اختيار خياراتك وعدة الند روڤر

تحديد الخيارات
تتوفر مجموعة كبيرة من الخيارات المتناسقة التي يمكنك اختيارها عند طلب سيارتك الجديدة، وذلك لتساعدك في التعبير عن شخصيتك وتخصيص 

سيارة ديسكڤري سبورت بالميزات االستثنائية التي تطلبها. قد تختلف الميزات وتوفرها بحسب مواصفات السيارة والسوق. لالّطالع على مدى التوفر 
الكامل للميزات والخيارات، ُيرجى مراجعة دليل المواصفات واألسعار أو زيارة وكيل الند روڤر المحلي لديك.

landrover-me.com/DiscoverySport يمكنك تهيئة سيارة ديسكڤري سبورت عبر الموقع
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 الخطوة 6
اختيار خياراتك وعدة الند روڤر

يجب استخدام الميزات المتوفرة في السيارة فقط عندما يكون القيام بذلك آمنًا. يجب أن يضمن السائقون تحكمهم الكامل في السيارة في جميع األوقات.
قد تختلف الميزات وتوفرها بحسب مواصفات السيارة والسوق. ُيرجى االّطالع على دليل المواصفات واألسعار المرفق للحصول على التفاصيل أو االتصال 

بوكيل الند روڤر المحلي للحصول على مزيد من المعلومات.

1ال تتوفر مع العجالت مقاس 17 و19 و21 بوصة.  2ال يتوفر مع المقود من القماش المزأبر.  3ال يتوفر مع المقود المدفأ. ال يتوفر إال مع التصاميم الداخلية من نسيج Luxtec والجلد المزأبر.  4ميزة قياسية في باقات مواصفات الطراز HSE.  5ال تتوفر إال مع المقاعد المكسوة باألقمشة.  

6ال تتوفر إال مع المقاعد المكسوة بالجلد المحبب أو المقاعد المكسوة بنسيج Luxtec والقماش المزأبر.  7ال تتوفر إال مع المقاعد المكسوة بجلد وندسور.  8ال تتوفر إال مع المقاعد األمامية المدفأة أو المقاعد األمامية المدفأة والمبردة.  9ال يتوفر إال مع مرايا األبواب بوظيفة التعتيم التلقائي 

القابلة للطي كهربائيًا والمدفأة مع مصابيح اقتراب وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة.  10متوفرة فقط مع ضبط مستوى المصابيح األمامية تلقائيًا. ال يتوفر مع محركات D150.  11ال تتوفر مع محركات D150.  12ال تتوفر إال مع مرايا األبواب بوظيفة التعتيم التلقائي القابلة للطي كهربائيًا والمدفأة مع مصابيح 
اقتراب واستشعار عمق الخوض في الماء.  13ال يتوفر إال مع مرآة الرؤية الخلفية الداخلية بوظيفة التعتيم التلقائي أو المرآة الداخلية للرؤية الخلفية بنظام ClearSight. حسب السوق.  14متوفرة فقط مع الزجاج األمامي المخفف ألشعة الشمس في بعض األسواق.

تفضل بزيارة موقع landrover-me.com/DiscoverySport للحصول على مزيد من المعلومات.

مزايا التصميم الخارجي
المصابيح األمامية واإلضاءة – راجع الصفحة 53

زجاج الخصوصية
زجاج أمامي مخفف ألشعة الشمس

الزجاج األمامي المدفأ.

العجالت واإلطارات
إطارات فصل الصيف1

عجلة احتياطية مصنوعة من الفوالذ صغيرة الحجم
صواميل غلق العجالت.

التجهيزات الداخلية
إضاءة داخلية محيطة قابلة للضبط

تتكون باقة الطقس البارد من زجاج أمامي مدفأ وغسل كهربائي 
للمصابيح األمامية ومقود مدفأ2

بطانة السقف )بلون محاري فاتح أو بلون أبنوسي(
مستشعر جودة الهواء
تأين هواء المقصورة

مقود مدفأ2
مقود من الجلد مع إطار بلون أطلسي

مقود من القماش المزأبر3
فرش سّجاد

فرش سجاد متميز
Discovery دواسات عتبات معدنية تحمل شعار

 Discovery دواسات عتبات معدنية مضيئة تحمل شعار
4 )R-Dynamic على سيارات R-Dynamic شعار(

مقاعد أمامية مدفأة ويمكن ضبطها يدويًا في 8 أوضاع5
مقاعد أمامية يمكن ضبطها كهربائيًا في 12 وضعًا مع ضبط 

ارتفاع مسند الرأس يدويًا في وضعين6
مقاعد أمامية يمكن ضبطها كهربائيًا في 12 وضعًا مع ذاكرة 

ومساند رأس يمكن ضبطها يدويًا في وضَعين6
مقاعد أمامية مدفأة يمكن ضبطها كهربائًيا في 12 وضًعا مع 

ضبط ارتفاع مسند الرأس يدويًا بطريقتين6
مقاعد أمامية مدفأة يمكن ضبطها كهربائيًا في 12 وضًعا مع 

ذاكرة وضبط ارتفاع مسند الرأس يدويًا بطريقتين6
مقاعد أمامية يمكن ضبطها كهربائيًا في 14 وضعًا مع ذاكرة 

ومساند رأس يمكن ضبطها يدويًا في وضَعين6 7
مقاعد أمامية مدفأة يمكن ضبطها كهربائيًا في 14 وضًعا مع 

ذاكرة وضبط ارتفاع مسند الرأس يدويًا بطريقتين6 7
مقاعد أمامية مدفأة ومبردة يمكن ضبطها كهربائًيا في 14 وضًعا 

مع ذاكرة وضبط ارتفاع مسند الرأس يدويًا بطريقَتين7
مقاعد أمامية مدفأة ومبردة ومزّودة بخاصية التدليك يمكن 

ضبطها كهربائيًا في 14 وضعًا مع ذاكرة وضبط ارتفاع مسند 
الرأس يدويًا في وضعين7

مقاعد أمامية مزودة بخاصية التدليك يمكن ضبطها كهربائًيا في 14 
وضًعا مع ذاكرة وضبط ارتفاع مسند الرأس يدويًا بطريقتين7
مقاعد أمامية مدفأة ومزّودة بخاصية التدليك يمكن ضبطها 
كهربائيًا في 14 وضعًا مع ذاكرة وضبط ارتفاع مسند الرأس 

يدويًا في وضعين7
مقاعد خلفية مدفأة قابلة لإلزاحة واإلمالة يدويًا8.

نظام المعلومات والترفيه
نظام المعلومات والترفيه – راجع الصفحات 32 و57 و61

االتصال – راجع الصفحات 35-32
الصوت – راجع الصفحتين 40 و41.

التقنية
استشعار عمق الخوض في الماء9

الديناميكيات التكيفية10 – راجع الصفحة 30
الديناميكيات القابلة للتهيئة11 – راجع الصفحة 30

الكاميرا المحيطية 360 درجة12 – راجع الصفحتين 47 و48
شاشة العرض التفاعلية للسائق

باقة القيادة وباقة الركن وباقة مساعدة السائق – راجع 
الصفحات 47-44

الدخول بدون مفتاح
مفتاح اليد لألنشطة
مستشعر االقتحام.

وسائل الراحة
باب خلفي كهربائي

13 )HomeLink® ( جهاز فتح باب المرأب
شاشة العرض األمامية14

مرآة داخلية للرؤية الخلفية بنظام ClearSight 14 – راجع الصفحة 48
شبكة تقسيم مساحة التحميل

قضبان التخزين بمساحة التحميل
قضبان تخزين بمساحة التحميل مع عدة تثبيت األمتعة

القطر – راجع الصفحة 23
 – Click and Go وحدة القاعدة المضمنة المزّودة بنظام

راجع الصفحة 20.
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اختيار عدة الند روڤر – اإلكسسوارات
تتوفر مجموعة من اإلكسسوارات األنيقة والقوية والعملية التي تمنحك فرصة إضفاء طابعك الشخصي بشكل أكبر على سيارة ديسكڤري سبورت. يمكن 
شراء هذه اإلكسسوارات من وكيل الند روڤر المحلي وإضافتها في أي مرحلة من عمر السيارة – وليس عند شرائها كسيارة جديدة فحسب. وبطبيعة الحال، 

تم تصميم إكسسوارات الند روڤر واختبارها وتصنيعها وفقًا للمعايير الصارمة ذاتها المتبعة في تصنيع المعدات األصلية الموجودة في سيارتك.

 للحصول على مزيد من المعلومات وعلى قائمة كاملة بالخيارات وعدة الند روڤر، يمكنك تهيئة سيارة ديسكڤري سبورت عبر الموقع
landrover-me.com/DiscoverySport

السيارة المعروضة هي من طراز R-Dynamic HSE بلون أحمر فيرنزي مزّودة بصندوق تحميل األمتعة على السقف وعتبات جانبية ثابتة مع الميزات االختيارية )حسب السوق(. 80



العتبات الجانبية الثابتة

مقعد الباب الخلفي

1قد يؤثر تركيب العتبات الجانبية أو األنابيب الجانبية في قدرة السيارة على الطرق الوعرة.  2غير متوافقة مع ميزة استشعار عمق الخوض في الماء.

 يمكن أن تؤثر الخيارات المحددة على كفاءة السيارة وسعرها نتيجة للسياسات الضريبية المحلية. ُيرجى تهيئة السيارة على الموقع
landrover-me.com/DiscoverySport أو مراجعة وكيل الند روڤر المحلي لديك.

 الخطوة 6
اختيار خياراتك وعدة الند روڤر

الوظائف والتقنيات
 واقي الشمس للزجاج األمامي

يعكس واقي الشمس للزجاج األمامي أشعة الشمس ويساعد في إبقاء مقصورة 
السيارة باردة في الطقس الحار.

 صندوق التبريد/التسخين بمسند الذراع األوسط
صندوق تبريد األطعمة والمشروبات وتسخينها يعمل كمسند ذراع خلفي أوسط. ومع سطحه 

المغطى بالجلد، يتم تثبيته في مكانه عن طريق حزام أمان المقعد األوسط، ويتم تشغيله 
من المقبس الكهربائي اإلضافي الخلفي. مثالي للرحالت الطويلة مع األسرة.

 مقعد الباب الخلفي
يوفر مقعد الباب الخلفي المقولب القابل لإلزالة وضعية جلوس مريحة على شفة مساحة 
التحميل الخلفية لالستخدام في المناسبات. ونظرًا إلى وضعه على مؤخرة الباب الخلفي 
وتثبيته بأرضية مساحة التحميل، فإنه يأتي مزّودًا بحقيبة تخزين تحمل شعار الند روڤر يتم 

تثبيتها على ظهر مقاعد الصف الثاني لتوفير التخزين المالئم في حالة عدم استخدامه.
 حاجبات الشمس

 النوافذ الجانبية – الصف الثاني
 النوافذ الجانبية – الصف الثالث

توفر ستائر الشمس السهلة التركيب أو الفك هذه مستوى أفضل من الراحة، وهو ما 
يساعد في حماية الركاب من الحرارة وتوهج أشعة الشمس.

الشكل الخارجي
 األنابيب الجانبية الالمعة1

توفر األنابيب الجانبية من الفوالذ المقاوم للصدأ الالمع مظهرًا مستوحى من القيادة 
على الطرق الوعرة، وهي مصممة لتعزيز تصميم السيارة الخارجي.

 القالب الجانبي الالمع للهيكل2
يحّسن جانب السيارة ويحمي لوحات الباب من التلف العرضي بسبب السيارات المجاورة.

 العتبات الجانبية الثابتة1
تساعد العتبة الجانبية في الدخول إلى السيارة والخروج منها وتحّسن إمكانية الوصول 

إلى السقف. تشتمل ميزات التصميم على حلية حافة من الفوالذ المقاوم للصدأ الالمع 
وسجاد للدواسات من المطاط.

 أغطية المرايا – كروم فاخر
أغطية المرايا من الكروم الفاخر مصممة لتعزيز الشكل الخارجي لسيارة ديسكڤري سبورت. 

تتيح هذه الترقية األنيقة في الشكل تعزيز الحليات الخارجية المتعددة.

81تفضل بزيارة موقع landrover-me.com/DiscoverySport لتهيئة سيارتك.



نظام الغسل المحمول

دواسات عتبات – مضيئة

1عند تركيب مقّسم األمتعة ذي االرتفاع الكامل أو االرتفاع النصفي مع المقاعد بنظام 5 مقاعد + مقعدين، ال يمكن استخدام مقاعد الصف الثالث.  2يلزم تركيب قضبان السقف والقضبان المتعارضة لكل اإلكسسوارات التي يتم تركيبها على السقف من الند روڤر.  

3الحد األقصى المسموح به لسعة التحميل ناقص وزن قطعة اإلكسسوار الُمركبة على السقف.  4الحد األقصى للحمل/سعة الحمولة يساوي سعة حمولة اإلكسسوار الذي يتم تركيبه على السقف.

منتجات الحيوانات األليفة
 حامل الحيوانات األليفة القابل للطي

يوفر حامل الحيوانات األليفة القابل للطي بيئة آمنة ومريحة لنقل الحيوانات األليفة، 
مما يجعله مثاليًا للمالكين الذين يصطحبون معهم الكالب أو غيرها من الحيوانات األليفة 

بانتظام في منطقة مساحة التحميل في سياراتهم. وتوفر مقابض الحمل والزوايا المعززة 
سطحًا خارجيًا مميزًا، مع جيب جانبي يوفر خيارًا مناسبًا لتخزين اإلكسسوارات أو األغراض 

األخرى الصغيرة الخاصة بالحيوانات األليفة.
 منحدر وصول الحيوانات األليفة

تم تصميم منحدر وصول الحيوانات األليفة بأبعاد وزاوية مثالية، فيساعد الحيوانات األليفة 
في الدخول إلى مساحة التحميل من دون أن يحملها المالك، ما يجعله مثاليًا ألصحاب 
السيارات الذين يصطحبون الكالب أو غيرها من الحيوانات األليفة بانتظام في منطقة 

مساحة التحميل بسياراتهم.

 بطانة مساحة التحميل
تغطي هذه البطانة المخصصة كل المناطق المفروشة بالسجاد في منطقة مساحة 

التحميل وتحميها، من بينها األرضية ومساند ظهر مقاعد الصف الثاني والجدران الجانبية 
لمساحة التحميل. إنها مصنوعة من قماش مبّطن وناعم مع قاعدة مطاطية متكاملة وواقي 

مصد قابل للفك لسهولة تنظيفها، ما يجعلها مثالية للمالكين الذين يصطحبون معهم 
كالبهم أو حيواناتهم األليفة األخرى بانتظام في منطقة مساحة التحميل بسياراتهم.

 وعاء مياه مقاوم لالنسكاب
يشّكل وعاء المياه المقاوم لالنسكاب حاًل مناسبًا لالستخدام أثناء التنقل أو خارج السيارة. 

فهو يتضّمن ميزة ذكية في التصميم تقوم بإعادة توجيه المياه نحو وسط الوعاء عندما 
تكون موّزعة، ما يجعله مثاليًا للمالكين الذين يصطحبون كالبهم أو حيواناتهم األليفة 

األخرى بانتظام في سياراتهم.
 نظام الغسل المحمول

تم تصميم نظام الغسل المحمول الستخدامه خارج السيارة، وهو يشّكل حاًل مناسبًا لتنظيف 
الحيوانات األليفة قبل تحميل أي معّدات أخرى أو غسلها، بدًءا من الدراجات ووصواًل إلى 

بزات الغطس. وفقًا لإلعداد المحدد، سيوفر نظام الغسل المحمول هذا دقيقتين على األقل 
من دفق المياه المستمر عبر ملحق على شكل خرطوم االستحمام. يستخدم النظام الضغط 

الناتج من ملئه من الحنفية، أما المضّخة اليدوية المدمجة فتسمح للمستخدم بضبط الضغط 
عند ملء خزان المياه بعيًدا عن المنزل، بدون الحاجة إلى استخدام بطاريات أو طاقة خارجية. 

ويضم النظام غطاًء ومقبضًا يحمالن عالمة الند روڤر.

تصميم المقصورة
 دواسات عتبات – مضيئة

تتميز دواسات العتبات بشعار Discovery مضيء على جانبي السائق والراكب 
األمامي في السيارة.

 فرش السجاد الفاخر
تضفي مجموعة فرش السجاد الفاخر المخصص بوبر عميق بسمك 780 جم/متر2 

مع الظهر المقاوم للماء لمسة نهائية مميزة على التصميم الداخلي.

 أغطية دواسات رياضية
تتميز أغطية الدواسات الرياضية ذات السطح الخارجي المصنوع من الفوالذ المقاوم للصدأ 

الالمع بسهولة التركيب وتشتمل على نقاط تثبيت مخفية لتوفير سطح خارجي أنيق.
 مقابض تبديل التروس – ألومنيوم/ألومنيوم أحمر

حّسن من مظهر وملمس عجلة القيادة مع األذرع فائقة الجودة المصنوعة من األلومنيوم. 
مقابض تبديل تروس مصقولة آليًا ومؤينة وممشطة يدويًا لتوفير مستوى استثنائي 

من مقاومة البلي مع سطح خارجي فاخر.
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تفضل بزيارة موقع gear.landrover.com للحصول على مزيد من المعلومات.

 الخطوة 6
اختيار خياراتك وعدة الند روڤر

حامل الدراجات الذي يتم تركيبه على العجلة

م مساحة التحميل مقسِّ

ينبغي دائمًا مراعاة أقصى سعة حمولة لسقف السيارة للتأكد من عدم تجاوزها.
قد تتسبب األشياء الموضوعة فوق هوائي القمر االصطناعي الُمرّكب على السقف في تقليل جودة اإلشارة الُمستلمة 

بواسطة السيارة وقد يكون لها تأثير ضار على نظاَمي المالحة وراديو القمر االصطناعي، إن ُوجدا.
يمكن أن تؤثر الخيارات المحددة على كفاءة السيارة وسعرها نتيجة للسياسات الضريبية المحلية. ُيرجى تهيئة السيارة على 

landrover-me.com/DiscoverySport أو مراجعة وكيل الند روڤر المحلي لديك.

حماية المقصورة
م األمتعة1 – ارتفاع كامل أو نصف ارتفاع  مقسِّ

تم تصميمه لمنع دخول األمتعة إلى مقصورة الركاب. تم تحسين تصميم مقّسم األمتعة 
لمقاعد الصف الثاني التي تشتمل على وظيفة اإلمالة.

م قسم األمتعة  مقسِّ
م في قسم األمتعة لفصل مساحة التحميل إلى قسمين. يمكن تركيب المقسِّ

 درج بطانة مساحة التحميل
درج بطانة مساحة التحميل مصنوع من مادة مقاومة للمياه شبه صلبة، ويشتمل على شفة 

مرتفعة في الجوانب الثالثة لحماية أرضية مساحة التحميل وسجاد الجدار الجانبي من األوساخ 
أو المعدات المبتلة.

 فرش مطاطي لمساحة التحميل
ُيساعد السجاد المطاطي المقاوم للماء على حماية سجاد مساحة التحميل الخلفية من األوساخ 

بصورة عامة.
 فرش سجاد فاخر

توفر مجموعة فرش السجاد الفاخر المخصص بوبر عميق بسمك 2,050 جم/متر2 مع الظهر 
المقاوم للماء لمسات نهائية مميزة للتصميم الداخلي.

الحمل
 حامل المعدات الرياضية المائية2 4

يحمل لوح تزلج أو قارًبا أو زورًقا. ويشتمل على حامل متعدد األغراض قابل للقفل لحمل 
المجاديف. ويمكن إمالته للتسهيل من عملية التحميل/التفريغ. ويشتمل على أحزمة قابلة 

للقفل ودعامات مطاطية للحفاظ على المستوى المثالي من توزيع الوزن مع حماية الزورق 
والسيارة من البلي/الخدوش. الحد األقصى لسعة الحمولة 45 كجم.

 حامل الزالجات/لوح التزحلق على الجليد2 4
يحمل ما يصل إلى أربعة أزواج من الزالجات أو لوحي تزحلق على الجليد ويشتمل على 
قضبان منزلقة لتسهيل عملية التحميل، كما يمكن إقفاله لتوفير األمان. الحد األقصى 

للحمولة 36 كجم.

 حامل الدراجات الُمركَّب على قضيب القطر
يشتمل حامل الدراجات المركب على قضيب القطر على آلية إقران قضيب قطر للتركيب/التحرير 

السريع بيد واحدة ويمكن إمالتها بعيًدا عن السيارة باستخدام دواسة القدم للسماح بسهولة 
الوصول إلى الجزء الخلفي من الباب الخلفي. يمكن فتح الباب الخلفي عند وجود الحامل في 

وضع الفرد/الطي. كذلك، يشتمل حامل الدراجات، المصنوع من األلومنيوم ومواد أخرى خفيفة 
الوزن، على إضاءة خلفية وحامل لوحة ترخيص وقابل للقفل لتوفير األمان. يشتمل الحامل 

على آلية طي/انزالق للسماح بسهولة التخزين أثناء عدم االستخدام. يضمن الحامل ووظيفة 
السقاطة تثبيت الدراجات بأمان. تبلغ سعة الحمولة القصوى 40 كجم لدراجتين، و51 كجم لثالث 

دراجات )20 كجم كحد أقصى للدراجة الواحدة(.
 حامل الدراجات الذي يتم تثبيته على العجلة2

حامل الدراجات قابل للقفل ويتم تثبيته على العجلة، وهو مصمم لحمل دراجة واحدة يصل 
وزنها إلى 20 كجم.

 صندوق تحميل األمتعة على السقف2 3
صندوق حفظ أمتعة مركب على السقف بسطح خارجي باللون األسود الالمع. يتم فتحه من 
الجانبين ويمكن قفله لتوفير األمان. يشتمل على مقبضين كهربائيين لتوفير التركيب السهل 

والسريع لقضبان السقف. األبعاد الخارجية: الطول 1,750 ملم، العرض 820 ملم، االرتفاع 
450 ملم. الحجم 410 لترات. الحد األقصى للحمولة 75 كجم. يتم تخفيض الحمل على السقف 

ليصل إلى 60 كجم عند تركيب إطارات فصل الصيف.
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عالم الند روڤر
لقد تم تصميم وهندسة سيارة الند روڤر لتساعدك على اكتشاف المزيد من عالمك. تستطيع السيارة أن تنطلق بك إلى أماكن تعجز السيارات 

األخرى عن الوصول إليها، وبأسلوب فريد من األناقة ال مثيل له. ولتمجيد نمط حياة الند روڤر، قمنا بتجميع باقة من الخبرات والمنشورات 
ومجموعة نمط حياة الند روڤر. عالم يدعوك الستكشافه. انطلق واستمتع.

جوالت القيادة الخبيرة

أطلق العنان لروح المغامرة لديك واستمتع بإمكانات الند روڤر األسطورية بنفسك. توّجه إلى تضاريس 
الطرق الوعرة األكثر إثارة وصعوبة مع التوجيهات الخبيرة ألفضل المدربين في العالم، وانطلق بالسيارة 

إلى أقصى قدراتها.

landrover-me.com/experiences

رحالت المغامرات

بدًءا من اإلثارة الهائلة التي يوّلدها جليد القطب الشمالي ووصواًل إلى الكثبان الرملية المذهلة في ناميبيا، 
توفر لك الرحلة المليئة بالمغامرات من الند روڤر تجارب لن تشهدها إال مرة واحدة في العمر تجعل روح 

سياراتنا وتأثيرها ينبضان بالحياة.

landrover-me.com/en/experiences/adventure-travel
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عالم الند روڤر

قسم عمليات السيارات الخاصة

سواء كنت تبحث عن الفخامة الفريدة من نوعها أو األداء المثير أو القدرات الفائقة على كل التضاريس، فإن الند 
روڤر تفوق توقعاتك. إال أن قسم عمليات السيارات الخاصة ينتقل إلى مستويات أعلى بكل ذلك. حيث تجمع كل 

سيارة بين األناقة والقدرات والتقنيات المتطورة منقطعة النظير، بتقديم ذروة الهندسة والتصميم من الند روڤر، 
وهذا هو السبب في أن عالمة SV تمثل قمة كل ذلك.

landrover-me.com/en/special-vehicle-operations/special-vehicles

تابعنا على:

جوالت التصنيع

هذه فرصة فريدة للدخول إلى مرافق التصنيع المتطورة لدينا ورؤية المكان الذي يتم إنتاج أحدث السيارات 
فيه. نأخذك خلف الكواليس، ليوضح لك مرشدونا من الخبراء كيف تجمع الند روڤر بين براعة الصناعة التي 

ال ُتضاهى والروبوتات المتطورة.

landrover.com/tours
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تتم صناعة أحدث مجموعة لدينا من مالبس وإكسسوارات نمط الحياة بمستوى التميز في التصميم 
واالهتمام بالتفاصيل المعهود في سياراتنا. ستجد شيئًا للعائلة بأكملها، مستوحى من تراثنا الفريد.

landrover-me.com/en/branded-goods

مجموعة نمط حياة الند روڤر

ستحصل على هذه المجلة مجانًا مرتين كل عام خالل السنوات الثالثة األولى التي تكون فيها مالكًا لسيارة 
الند روڤر، والواقع أن هذه المجلة الحائزة على جوائز تتميز بأفضل مستوى من حيث الصور والصحافة الموثوقة 

وآراء الخبراء. ستأخذك مجلة Onelife إلى قلب التجارب الحصرية والمغامرات غير العادية، وستعلمك دومًا 
بأحدث االبتكارات والتصاميم وخيارات أنماط الحياة.

landrover.com/onelife

ONELIFE مجلة
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النزاهة. الشجاعة. الفخر. تلك هي القيم التي تشاركها الند روڤر مع شركائها. سواء كانت ألعاب إنفكتوس 
أو شركة ڤيرجين غاالكتيك أو فريق اتحاد الرجبي في إنجلترا وإيرلندا، فهي كلها تخضع إلدارة أشخاص 

استثنائيين. أولئك الذين يرتقون بقدراتهم إلى أقصى الحدود ويتسلحون بالعزيمة لتجاوز كل الحدود.

landrover-me.com/en/experiences/sponsorship

شراكات العالمة التجارية

تابعنا على:

عالم الند روڤر

تفخر الند روڤر منذ عام 1954 بدعمها العمل اإلنساني المذهل لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر 
والهالل األحمر )IFRC(. لقد ساعدت هذه الشراكة العالمية الطموحة من خالل التزويد بالسيارات والتمويل 

والخبرات المشتركة على تغيير حياة أكثر من مليون شخص في أربع قارات.

landrover-me.com/en/explore-land-rover/responsibility

الشراكات اإلنسانية
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 شركة جاكوار الند روڤر المحدودة
 المكتب المسجل )الفرع( )واحة دبي للسيليكون(:

 سلطة واحة دبي للسيليكون رقم الشارع 2،
 بمحاذاة فلل السمر واحة دبي للسيليكون،

ص.ب. 32588، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.

مسجلة في إنجلترا تحت رقم: 1672070

landrover-me.com/DiscoverySport

1L5502020000BXMAR01Pحقوق الطباعة والنشر © لشركة Jaguar Land Rover Limited للعام 2020.

إشعار هام: تسعى شركة جاكوار الند روڤر المحدودة دائمًا إلى العثور على السبل الممكنة لتحسين مواصفات السيارات والقطع واإلكسسوارات 
التي تقّدمها وتصاميمها ومنتجاتها، وتقوم بإجراء تعديالت عليها باستمرار. ومع أننا نبذل قصارى جهدنا إلصدار منشورات حديثة، إال أنه يجب عدم 

اعتبار هذا الكتّيب بمثابة دليل خاٍل من األخطاء في ما يتعلق بالمواصفات الحالية أو التوفر، كما أن هذه المنشورات ال تمثل عرًضا لبيع أي سيارة 
أو قطع أو إكسسوارات محددة. إن الموزعين والوكالء ليسوا ممّثلين لشركة جاكوار الند روڤر المحدودة بموجب أي تعهد أو إقرار صريح أو ضمني.

الصور مقدمة ألغراض توضيحية فقط. قد تختلف األلوان المعروضة على الشاشة مقارنة بالطالء الخارجي الفعلي. وتحتفظ الشركة بالحق في 
تغيير السطح الخارجي للون أو سحبه بدون إخطار. وقد يتعّذر عليك الحصول على بعض هذه األلوان في بلدك. ُيرجى التحقق من توفر األلوان 

والمواصفات الحالية مع وكيل سيارات الند روڤر الذي تتعامل معه. إن الموزعين والوكالء ليسوا ممثلين لشركة جاكوار الند روڤر المحدودة، 
وليس لديهم أي سلطة إللزام شركة جاكوار الند روڤر المحدودة بأي تعهد أو إقرار صريح أو ضمني. تخضع المعلومات والصور المعروضة في 

ما يتعلق بتقنية InControl، بما في ذلك شاشة اللمس أو شاشات التطبيقات أو التسلسالت، لتحديثات البرامج الدورية والتحكم في اإلصدار 
وغيرها من التغييرات التي تطرأ على النظام/التغييرات المرئية وفقًا للخيارات المحددة.

توصي شركة الند روڤر باستخدام Castrol EDGE Professional بصورٍة حصرية.
السيارة المعروضة على الغالَفين األمامي والخلفي وعلى اليسار هي من طراز R-Dynamic HSE بلون أحمر فيرنزي مزّودة بميزات 

اختيارية )حسب السوق(.

راحة بالك

خدمة العمالء
عندما ُتحضر لنا سيارتك من الند روڤر، فإننا نعتمد على معدات تشخيص متطورة لتقييم جميع 

األنظمة الميكانيكية واإللكترونية في السيارة. يستخدم مهندسونا األكفاء أدوات مصممة خصوصًا 
لسياراتنا وال يستخدمون إال قطع الغيار وإكسسوارات المعدات األصلية من الند روڤر. وتتوفر باقة 

من خطط الخدمة تضمن لك راحة البال الكاملة مع خدمة المساعدة على الطريق.

للحصول على مزيد من التفاصيل، ُيرجى االتصال بوكيل الند روڤر المحلي لديك أو البحث عن 
"امتالك الند روڤر".

المساعدة على الطريق من الند روڤر
نظام المساعدة من الند روڤر يمد لك يد العون في حاالت الطوارئ، بدءًا من التوقف عن الحركة 
بسبب عطٍل أو حادث، ووصواًل إلى المشاكل الصغيرة مثل ثقب اإلطارات. يمكنك االعتماد على 

خدمة المساعدة على الطريق مهما كان الوضع وأينما كنت.

للحصول على مزيد من التفاصيل، ُيرجى الرجوع إلى كتيب ميزات الضمان، أو االتصال بأقرب مركز 
خدمة معتمد من الند روڤر، أو البحث عن "المساعدة على الطريق من الند روڤر".

خدمات الند روڤر التمويلية
أصبح امتالكك لسيارة الند روڤر خاصة بك أكثر سهولة من ذي قبل. وهي في متناولك لدرجة لم تتخيلها. 

سواء أكنت تبحث عن سيارة جديدة أم مستعملة، لالستخدام الشخصي أم لغرض تجاري، فلدينا الخيار 
الذي يوفر لك القدرة الكاملة على التحكم.

للحصول على مزيد من التفاصيل، ُيرجى االتصال بوكيل الند روڤر المحلي لديك أو البحث عن 
"خدمات الند روڤر التمويلية".

أساطيل السيارات والشركات
تكّرس الند روڤر جهودها لتصبح مصّنع السيارات الفاخرة المفضل لدى الشركات عند شراء أساطيل 
السيارات، وذلك بتوفير مجموعة جذابة للغاية من السيارات، وتقديم خدمة عمالء متميزة. وتسهم 

كل سيارات الند روڤر المتميزة بقدراتها العالية وتنوع استخداماتها في خفض تكلفة الملكية عبر 
الحفاظ على أعلى قيمة تنازلية غبر الزمن، والتكاليف التنافسية للخدمة والصيانة واإلصالح، إلى جانب 

المستوى المذهل من االقتصاد في استهالك الوقود وانخفاض انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون.

كذلك، نلتزم بتوفير خدمة مبيعات تركز على العمالء بالكامل، والتي ستضمن استمرار استعمال سيارة 
الند روڤر وبقاءها في أفضل حالة بأسهل طريقة وأقلها تكلفة للشركات.

ابحث عن "األسطول واألعمال من الند روڤر" للحصول على التفاصيل الكاملة.
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ديسكڤري سبورت الجديدة
المواصفات الفنية
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المحركات
يمكنك االختيار من بين محركات Ingenium سعة ليتَرين التي تعمل إما على الديزل أو على البنزين. تم تصميم هذه المحركات لضمان االحتراق النظيف والفعال 

وقد تم تزويدها كلها بتقنية اإليقاف/التشغيل كما تأتي كل محركات الدفع الرباعي الدائم مزّودة بتقنية الشحن المتجدد الذكي*.

landrover-me.com/DiscoverySport يمكنك تهيئة سيارة ديسكڤري سبورت عبر الموقع

المواصفات الفنية
البنزينالديزل

D150D180D240P200P250مجموعة نقل الحركة
*)MHEV( 44444السيارة الكهربائية شبه الهجينة

أوتوماتيكيأوتوماتيكيأوتوماتيكيأوتوماتيكيأوتوماتيكيناقل الحركة
دفع رباعي دائمدفع رباعي دائمدفع رباعي دائمدفع رباعي دائمدفع رباعي دائممجموعة القيادة

249 / 2005,500 / 2405,500 / 1804,000 / 1504,000 / 4,000القوة القصوى )حصان/لفة في الدقيقة(
365 / 1,400-3204,500 / 1,250-5004,500 / 1,500-4303,000 / 1,500-3803,000 / 1,750-2,500الحد األقصى للعزم )نيوتن متر/لفة في الدقيقة(

1,9991,9991,9991,9971,997السعة )سم مكعب(
4 / 44 / 44 / 44 / 44 / 4عدد األسطوانات/الصمامات في كل أسطوانة

عرضيعرضيعرضيعرضيعرضيتخطيط األسطوانة
83 / 8392.29 / 8392.29 / 8392.35 / 8392.35 / 92.35القطر/الشوط )ملم(
10.5 +/- 10.50.5 +/- 15.50.5 +/- 15.50.5 +/- 15.50.5 +/- 0.5نسبة االنضغاط ):1(

4 قياسي   – غير متاح.

*حسب السوق.
قد تختلف المحركات وتوفرها بحسب مواصفات السيارة والسوق. لالّطالع على التوافر الكامل للمزايا والخيارات، ُيرجى مراجعة دليل المواصفات واألسعار الُمرفق أو زيارة وكيل الند روڤر المحلي لديك.

تفّضل بزيارة موقع landrover-me.com/DiscoverySport لتهيئة سيارتك عبر اإلنترنت



*كل األرقام عبارة عن أهداف الشركة المصّنعة وتخضع للتأكيد النهائي قبل اإلنتاج. تجدر اإلشارة إلى أن أرقام ثنائي أكسيد الكربون وتوفير استهالك الوقود قد تختلف بحسب العجالت المستخدمة، وقد يتعّذر تحقيق أدنى األرقام مع العجالت القياسية.  
**األرقام المبينة هي بحسب دورة القيادة األوروبية الجديدة )NEDC2( المحتسبة من اختبارات WLTP التي تجريها الجهة المصّنعة الرسمية بموجب قوانين االتحاد األوروبي. ألغراض المقارنة فقط. قد تختلف األرقام في االستعمال الفعلي. قد تختلف 

األرقام المتعّلقة بانبعاث ثنائي أكسيد الكربون واالقتصاد في استهالك الوقود بحسب العجالت المستخدمة واإلضافات االختيارية األخرى. يتم احتساب أرقام دورة القيادة األوروبية الجديدة )NEDC2( باستخدام صيغة حكومية من أرقام WLTP التي 
تعادل ما كانت عليه في اختبار NEDC القديم. يمكن بعد ذلك تطبيق نسبة الضريبة الصحيحة.

قد تختلف المحركات وتوفرها بحسب مواصفات السيارة والسوق. لالّطالع على التوافر الكامل للمزايا والخيارات، ُيرجى مراجعة دليل المواصفات واألسعار الُمرفق أو زيارة وكيل الند روڤر المحلي لديك.

تفّضل بزيارة موقع landrover-me.com/DiscoverySport لتهيئة سيارتك عبر اإلنترنت

المواصفات الفنية
البنزينالديزل

*)NEDC2( توفير استهالك الوقود – ما يعادل دورة القيادة األوروبية الجديدةD150D180D240P200P250
5 مقاعد / 5 مقاعد + مقعدان5 مقاعد / 5 مقاعد + مقعدان5 مقاعد / 5 مقاعد + مقعدان5 مقاعد / 5 مقاعد + مقعدان5 مقاعد / 5 مقاعد + مقعدانالمقاعد

االستهالك بحسب دورة القيادة 
)NEDC2( األوروبية الجديدة

-----لتر/100كمداخل المدينة
6.8 / 6.66.9 / 6.7---لتر/100كمخارج المدينة

من 8.0 / 8.2من 7.9 / 8.0-من 5.8 / 5.9من 5.6 / 5.8لتر/100كمقيادة مختلطة
انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون 

بما يعادل دورة القيادة األوروبية 
)NEDC2( الجديدة

من 183 / 185من 180 / 183-من 152 / 155من 148 / 152)غ/كم(قيادة مختلطة

**)NEDC2( توفير استهالك الوقود - ما يعادل دورة القيادة األوروبية الجديدة
D150 نظام السيارات الكهربائية 

)MHEV( الشبه الهجينة
D180 نظام السيارات الكهربائية 

)MHEV( الشبه الهجينة
D240 نظام السيارات الكهربائية 

)MHEV( الشبه الهجينة
P200 نظام السيارات الكهربائية 

)MHEV( الشبه الهجينة
P250 نظام السيارات الكهربائية 

)MHEV( الشبه الهجينة
5 مقاعد / 5 مقاعد + مقعدان5 مقاعد / 5 مقاعد + مقعدان5 مقاعد / 5 مقاعد + مقعدان5 مقاعد / 5 مقاعد + مقعدان5 مقاعد / 5 مقاعد + مقعدانالمقاعد

االستهالك بحسب دورة القيادة 
)NEDC2( األوروبية الجديدة

من 9.8 / 10.0من 9.8 / 10.0من 7.3 / 7.6من 6.6 / 6.7من 6.4 / 6.5لتر/100كمداخل المدينة
من 6.8 / 6.9من 6.6 / 6.7من 5.6 / 5.7من 5.1 / 5.2من 5.0 / 5.1لتر/100كمخارج المدينة

من 7.9 / 8.0من 7.8 / 7.9من 6.2 / 6.4من 5.6 / 5.7من 5.5 / 5.6لتر/100كمقيادة مختلطة
انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون 

بما يعادل دورة القيادة األوروبية 
)NEDC2( الجديدة

من 179 / 182من 177 / 179من 163 / 168من 147 / 150من 144 / 147)غ/كم(قيادة مختلطة

االقتصاد في استهالك الوقود
6565656767سعة خزان الوقود - الكمية الصالحة لالستخدام باللترات

––171717سائل عادم الديزل )DEF( – الكمية الصالحة لالستخدام باللترات



 *إذا كانت السيارة مزّودة بعجالت مقاس 18 بوصة، فستبلغ السرعة القصوى 221 كم/ساعة.  **تعود األوزان للسيارات ذات المواصفات القياسية. أما اإلضافات االختيارية فتزيد الوزن.
†مع سائق بوزن 75 كجم وكمية سوائل كاملة وخزان وقود مليء بنسبة 90%.  ††مع كمية سوائل كاملة وخزان وقود مليء بنسبة %90.

قد تختلف المحركات وتوفرها بحسب مواصفات السيارة والسوق. لالّطالع على التوافر الكامل للمزايا والخيارات، ُيرجى مراجعة دليل المواصفات واألسعار الُمرفق أو زيارة وكيل الند روڤر المحلي لديك.
landrover-me.com/DiscoverySport للحصول على مزيد من المعلومات ولتهيئة سيارتك، تفّضل بزيارة

المواصفات الفنية
البنزينالديزل

D150D180D240P200P250األداء
5 مقاعد / 5 مقاعد + مقعدان5 مقاعد / 5 مقاعد + مقعدان5 مقاعد / 5 مقاعد + مقعدان5 مقاعد / 5 مقاعد + مقعدان5 مقاعد / 5 مقاعد + مقعدانالمقاعد

7.6 / 9.07.8 / 7.79.2 / 9.77.9 / 11.410.1 / 11.8التسارع )بالثواني( 0-100 كم/ساعة
225* / 224*207 / 220206 / 202219 / 190201 / 188السرعة القصوى كم/ساعة

مكابح

كّباس واحد، ماسكة منزلقة. النوع األمامي
أقراص خفيفة الوزن

كّباس واحد، ماسكة منزلقة. 
أقراص خفيفة الوزن

 ماسكة كّباس معكوسة.
أقراص خفيفة الوزن

كّباس واحد، ماسكة منزلقة. 
أقراص خفيفة الوزن

 ماسكة كّباس معكوسة.
أقراص خفيفة الوزن

325 )عجالت مقاس 17 بوصة( 349 القطر األمامي )ملم(
)عجالت مقاس 18 - 20 بوصة(

325 )عجالت مقاس 17 بوصة( 349 
325 )عجالت مقاس 17 بوصة( 349 349)عجالت مقاس 18 - 21 بوصة(

349)عجالت مقاس 18 - 21 بوصة(

كّباس واحد، ماسكة منزلقة. النوع الخلفي
أقراص خفيفة الوزن

كّباس واحد، ماسكة منزلقة. 
أقراص خفيفة الوزن

كّباس واحد، ماسكة منزلقة. 
أقراص خفيفة الوزن

كّباس واحد، ماسكة منزلقة. 
أقراص خفيفة الوزن

كّباس واحد، ماسكة منزلقة. 
أقراص خفيفة الوزن

300 / 300325 / 300325325 / 300325 / 325القطر الخلفي )ملم(
300 / 300325 / 300325325 / 300325 / 325قطر مكبح الركن )ملم(

األوزان )كجم(**
5 مقاعد / 5 مقاعد + مقعدان5 مقاعد / 5 مقاعد + مقعدان5 مقاعد / 5 مقاعد + مقعدان5 مقاعد / 5 مقاعد + مقعدان5 مقاعد / 5 مقاعد + مقعدانالمقاعد

1,939 / 1,9012,017 / 2,0091,979 / 1,9482,090 / 1,9482,028 / 2,028الوزن بدون حمولة )االتحاد األوروبي(†
1,864 / 1,8261,942 / 1,9341,904 / 1,8732,015 / 1,8731,953 / 1,953الوزن بدون حمولة )المواصفة القياسية األلمانية(††

)GVW( 2,550 / 2,5502,700 / 2,6202,700 / 2,5902,750 / 2,5902,750 / 2,750الوزن اإلجمالي للسيارة

القطر )كجم(
5 مقاعد / 5 مقاعد + مقعدان5 مقاعد / 5 مقاعد + مقعدان5 مقاعد / 5 مقاعد + مقعدان5 مقاعد / 5 مقاعد + مقعدان5 مقاعد / 5 مقاعد + مقعدانالمقاعد

750750750750750مقطورة بدون مكابح
2,200 / 2,2002,200 / 2,2002,200 / 2,2002,200 / 2,2002,200 / 2,200 أقصى وزن يمكن قطره

100100100100100الحد األقصى لنقطة اإلقران )قوة الدفع(
4,550 / 4,5504,700 / 4,6204,700 / 4,7904,950 / 4,7904,950 / 4,950الحد األقصى لمجموعة السيارة والمقطورة

حمولة السقف )كجم(
7575757575أقصى حمولة للسقف )بما في ذلك القضبان المتعارضة(

تفّضل بزيارة موقع landrover-me.com/DiscoverySport لتهيئة سيارتك عبر اإلنترنت



األبعاد والقدرات

 *جاف: المساحة كما هي مقاسة مع كتل صلبة متوافقة مع VDA ) 200 ملم x  50 ملم x  100 ملم(. رطب: المساحة كما هي مقاسة من خالل محاكاة مساحة التحميل المليئة بالسائل. تمّثل األرقام عندما تكون المقاعد إلى األمام بالكامل وغير مائلة.
**تبلغ المسافة بين العجلتين األماميتين لمحركات D240 وP250  1,625.6 ملم – 1,635.6 ملم.  †تبلغ المسافة بين العجلتين الخلفيتين لمحركات D150  1,623.0 ملم – 1,642.2 ملم.  ††تمّثل األرقام بين قوَسين سيارات R-Dynamic فقط. 

قد يؤثر تركيب األنابيب الجانبية أو العتبات الجانبية في قدرة السيارة على الطرق الوعرة. تتطلب القيادة على الطرق الوعرة الصعبة خبرة وتدريًبا كاماًل.

االرتفاع القياسي عن األرض
مع هوائي السقف مقاس 1,727 ملم

المساحة المخصصة للرأس
المساحة األمامية/الخلفية القصوى المخصصة للرأس مع سقف 

قياسي 1,003 ملم/984 ملم
المساحة األمامية/الخلفية القصوى المخصصة للرأس مع سقف 

بانورامي 1,049 ملم / 1,013 ملم

مساحة األقدام
الحد األقصى لمساحة األقدام األمامية 993 ملم، الحد األقصى 

لمساحة األقدام الخلفية في الصف الثاني 968 ملم، الحد األقصى 
لمساحة األقدام الخلفية في الصف الثالث 655 ملم

سعة مساحة التحميل
االرتفاع 757 ملم، العرض 1,323 عرض مساحة التحميل بين 

القوسين 1,107 ملم
5 مقاعد

 سعة مساحة التحميل القصوى خلف الصف األول جاف*
1,574 لترًا، رطب* 1,794 لترًا

 سعة مساحة التحميل القصوى خلف الصف الثاني جاف*
963 لترًا، رطب* 1,179 لترًا

5 مقاعد + مقعدان
 سعة مساحة التحميل القصوى خلف الصف األول جاف*

1,451 لترًا، رطب* 1,651 لترًا
 سعة مساحة التحميل القصوى خلف الصف الثاني جاف*

840 لترًا، رطب* 1,036 لترًا
 سعة مساحة التحميل القصوى خلف الصف الثالث جاف*

115 لترًا، رطب* 157 لترًا

ارتفاع السيارة عن العقبات
ارتفاع القيادة القياسي 212 ملم

دائرة االنعطاف
 المسافة من الحافة إلى الحافة 11.8 م

 المسافة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار 12.14 م
عدد لفات المقود 2.31

عمق الخوض في المياه
الحد األقصى لعمق الخوض في المياه 600 ملم

ABC
زاوية االقترابزاوية االنحدارزاوية المغادرة

25.0° )22.8°(20.6°30.2° )28.2°(على الطرق الوعرة††

الطول اإلجمالي 4,597 ملم

 الطول خلف الصف الثاني
967 ملم

 الطول خلف الصف األول
1,824 ملم

قاعدة العجالت 2741 مم

عرض مساحة 
 التحميل

1,323 ملم

 يبلغ العرض 2,069 ملم مع طي المرايا،
يبلغ العرض 2,173 ملم مع فرد المرايا

المسافة بين العجلتين األماميتين 
1,625.2 ملم** – 1,635.6 ملم

المسافة بين العجلتين الخلفيتين 
1,623.0 ملم – 1,642.7 ملم†

االرتفاع 
1,727 ملم




