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شركة لينكون للسيارات



يرجى إعادة التدوير.



 ُتعيد تحديد

تجربة الفخامة

لدى لينكون، نحن نعتقد أّن الفخامة تتخّطى المقتنيات المادية. لهذا السبب فإّن المّيزات البديهّية واللمسات الفخمة في MKZ مصّممة 
لتسهيل حياتك اليومّية، وهي تسمح لك باالستمتاع بكّل لحظة رائعة من رحلتك. 



في غيابك، تنتظر سيارة MKZ عودتك بفارغ الصبر. ثّم تدعوك إلى الدخول من خالل اإلضاءة بكّل أناقة لدى اقترابك مع وحدة الفتح. حيث 
تضيء المصابيح الخارجّية المتمّيزة العاملة بتقنية LED تدريجيًا عند التعّرف عليك، كما يتّم تسليط بساط ترحيب مضيء على األرض بالقرب من 

األبواب. وتشّع المصابيح العاملة بتقنية LED في محيط مقابض األبواب بحّدة مضبوطة تبعًا لّلون الخارجي. أّما في الناحية الداخلّية فترّحب بك 
اإلضاءة المحيطّية1 بأسلوبها الخاص إلى أن تضغط على زّر تشغيل/إيقاف المحّرك ذي اإلضاءة النابضة. وبعد أن تغلق الباب وتسترخي في 

مقعدك المريح، تفتح سيارة MKZ المرايا الجانبية مع ميزة الطّي التلقائّي1 والذاكرة تبعًا إلعداداتك المخّصصة. كانت بانتظارك.

1ميزة متوّفرة.

 تستقبلك بالترحاب

عند وصولك



تأسرك وُتطلق العنان 

لشغفك



سيارة MKZ مخّصصة لعشاق القيادة وتتمّيز بالرغبة في 
إثارة الحماسة وبالقدرة على القيام بذلك. تتمّيز بأحد أقوى 

 V6 المحّركات التي صنعتها لينكون على اإلطالق، محّرك
 MKZ الثنائي الشحن التوربيني سعة 3.0 لتر1، وتضع

في متناولك قّوة حصانية هائلة وعزم دوران3 استثنائّي. 
بغية التحّكم بناقل الحركة األوتوماتيكي ®SelectShift بـ6 

سرعات، ما عليك سوى الضغط على وحدتي نقل الحركة 
المثبتتين في عجلة القيادة كّلما شعرت بالرغبة في ذلك. 

للتمّتع بتجربة القيادة المثالّية على متن سيارة MKZ، يترافق 
المحّرك سعة 3.0 لتر مع نظام الدفع الذكّي بكافة العجالت 

AWD 1,2، الذي يتمّيز بنظام توجيه عزم الدوران الديناميكّي.

هائلة وقّوة  ثبات 

احصل على األداء الذي تتوقعه من محّرك V6، لكن من 
 .MKZ المشحون توربينيًا سعة 2.0 لتر في سيارة I-4 محّرك
يساعده الشحن التوربيني بمنفذين بتقنية Twin-scroll على 

توليد الكثير من القّوة الحصانية وعزم الدوران3 عند الطلب، 
بينما تساهم تقنية التوقيت المتغّير للكامات المزدوجة 

المستقّلة Ti-VCT في تعزيز الفعالّية. يترافق هذا المحّرك 
النشيط مع ناقل الحركة األوتوماتيكّي ®SelectShift بـ6 

سرعات ونظام دفع أمامّي.

األنفاس تخطف  فعالّية 

محّرك I-4 مشحون توربينيًا سعة 2.0 لترمحّرك V6 ثنائي الشحن التوربيني سعة 3.0 لتر1

400 حصان عند 5,500 د.د.3
 400 رطل قدم عند 2,750 د.د.3  )542 نيوتن متر(

245 حصانًا عند 5,500 د.د.3
 275 رطل قدم عند 3,000 د.د.3 )373 نيوتن متر(

 .)GSO( عزم الدوران وفق تصنيفات المجلس الوزارّي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .SAE 1ميزة متوّفرة. 2المحّركات المشحونة توربينيًا فقط. 3القّوة الحصانّية وفق معايير جمعية مهندسي السيارات



تخّيل نفسك تنطلق بانسيابّية فائقة، وبهدوء تام ممسكًا 
بزمام األمور. تستطيع MKZ أن تحّقق ذلك، بفضل نظام 
لينكون للتحكم بالقيادة Lincoln Drive Control الذي يتمّيز 
بنظام التعليق التفاعلّي، ما يساعد على عزل مركبتك عن 

تضاريس الطريق. من أجل تخصيص قيادتك، ما عليك 
سوى استكشاف أحد أنماط القيادة الـ3: النمط المريح 
Comfort، النمط العادي Normal، أو النمط الرياضي 

Sport عند اختيار نمط محّدد، يقوم نظام التوجيه 
الكهربائي المعّزز آليًا EPAS بتأمين استجابة التوجيه وجهد 
التوجيه اللذين يمنحانك الثقة بالنفس وراء عجلة القيادة.

بسالسة انطلق 

 V6 للتمّتع بأداء شامل، يجب أن يترافق محّرك
الثنائي الشحن التوربيني سعة 3.0 لتر1 مع نظام 

توجيه عزم الدوران الديناميكّي1,2 ونظام الدفع الذكّي 
بكافة العجالت AWD 1,3. يستطيع هذا الثنائي من 

التكنولوجيات إرسال حتى %100 من عزم دوران 
المحور الخلفّي المتوّفر إلى العجلة الخلفّية الخارجّية 

أثناء االنعطاف لتأمين تجربة قيادة سلسة وانسيابّية. 
وعندما يترافق ذلك مع المحّرك سعة 3.0 لتر بقّوة 

400 حصان و570 نيوتن متر من عزم الدوران4، نحصل 
على قيادة مشّوقة.

تاّمة بثقة  المنعطفات  اسلك 

1ميزة متوّفرة. 2تذّكر دائمًا أّنه مهما كانت التقنية متطّورة فهي ال تستطيع التغلب على قوانين الفيزياء. وبالتالي، من المحتمل دائمًا أن يفقد السائق السيطرة 

على المركبة. 3المحّركات المشحونة توربينيًا فقط. 4القّوة الحصانّية وفق معايير جمعية مهندسي السيارات SAE وعزم الدوران وفق تصنيفات المجلس الوزارّي لهيئة 
.GSO التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تناغم مع

الطريق



أثناء تصميم هذه البيئة الجميلة، دّقق حرفيو لينكون في كافة النواحي فيها. فقد درسوا مظهر 
وملمس وأداء العديد من العناصر بغية ابتكار مقصورة أنيقة ومريحة من أجلك. ترّحب بك MKZ من 
خالل تعديل مقعد السائق اآللّي المريح، وعمود عجلة القيادة القابل لإلمالة والسحب آليًا1، والمرايا 

الجانبّية المدفأة وفق إعداداتك المخّصصة.

وبغية التمّتع بملمس فاخر أثناء القيادة، تّم تغليف عجلة القيادة المدروزة يدويًا بجلد "فولسدورف" 
Wollsdorf المستورد من أوروبا الوسطى ومنطقة األلب. ومن أجل المساعدة على حجب أشعة 

الشمس المؤذية، يتّم فتح الحاجب اآللي للوقاية من الشمس للزجاج الخلفي1 بكّل سهولة من مقعد 
السائق. وتّم وضع اللمسات النهائّية على مقصورة MKZ من خالل تشكيلة من لمسات األلومنيوم، 

الخشب الطبيعّي1 أو ألياف الكربون1 من أجل تصميم المالذ الهادئ الذي ستقّدره لسنوات طويلة.

1ميزة متوّفرة.

اكتشف

وتفاعل



رغبة في الهدوء 

والسكينة

اجلس واسترِخ. افتح فتحة السقف البانورامية الزجاجّية القابلة للسحب بالكامل1. ستتمّتع بها في كافة المواسم من راحة 
المقاعد األمامية المدفأة والمبّردة1 المكسّوة بجلد ™Bridge of Weir الفاخر1. وُتعتبر MKZ المركبة الوحيدة في فئتها2 التي 

يمكنها أن تساعد على التخفيف من اإلجهاد وتعب العضالت بفضل ميزة التدليك المستمّر ®Active Motion ضمن المقاعد 
األمامية المتعّددة األطر1. كما أّنها تتمّيز بتجربة صوتّية مرهفة ال تضاهى. بدءًا من المرايا الجانبية التي تتمّيز بالديناميكية 
الهوائية والتي تساعد على إبعاد ضجيج الرياح، وصواًل إلى المواد العازلة لألبواب المتعّددة الطبقات والمواد الممتّصة 

للصوت في كافة أنحاء الهيكل، تّم تصميم MKZ للمساعدة على تخفيض ضجيج الطريق. كما أّن نظام التحّكم النشط 
.MKZ بالضجيج يعّزز جّو المقصورة ويساعد على تحسين صوت المحّرك. الهدوء والسكينة في انتظارك – داخل سيارة

1ميزة متوّفرة. 2الفئة هي سيارات السيدان الفخمة المتوسطة الحجم تبعًا لتصنيفات لينكون.



نظام ®Revel Ultima الصوتّي2نظام ®Revel الصوتّي2

تتمّيز الموسيقى بالقدرة على تهدئتك وإراحتك... منحك الحيوّية وتحريرك. مهما كان نوع 
الموسيقى المفّضل لديك، فإّن أنظمة ®Revel و®Revel Ultima الصوتّية2 المصّممة هندسيًا 

بحرفّية فائقة قادرة على تأمين مستوى من الدّقة واإلتقان الموسيقّي الذي لن تكتفي بسماعه 
فقط - بل ستشعر به أيضًا. وكأنك جالس بين "الحضور" أو تقف "على خشبة المسرح" مباشرًة 

عند استخدام أنماط االستماع المخّصصة.

 ،Revel استمتع بصوت مدهش متعّدد األبعاد في كّل مقعد بفضل موّجهات الموجات في نظام
وتكنولوجيا الصوت المحيطي QuantumLogic® Surround Sound والضبط المتطّور لتصحيح 

الصوت في المقصورة. إّن نظام Revel® Ultima الصوتّي بـ19 مكّبرًا للصوت يستخدم تكنولوجيا 
ترميم الموسيقى ™Clari-Fi المسّجلة ببراءة اختراع لتعزيز الراديو عبر األقمار االصطناعية، 

والموسيقى بتقنّية الدفق اآلنّي، وملفات MP3 والمصادر الرقمّية األخرى، للحصول على صوت 
ديناميكّي، نقّي، واضح ذي نطاق واسع.

بالموسيقى استمتاعك  عّزز 

13 مكّبرًا للصوت
مضّخم صوت من الفئة D بـ12 قناة

QuantumLogic Surround تكنولوجيا الصوت المحيطي

19 مكّبرًا للصوت
مضّخم صوت هجين بـ20 قناة

QuantumLogic Surround تكنولوجيا الصوت المحيطّي
Clari-Fi تكنولوجيا ترميم الموسيقى

قل ما تريده، فسيارة MKZ تصغي إليك. من خالل التكنولوجيا المنّشطة صوتيًا المحّسنة لنظام 
المزامنة SYNC® 3، 1 يمكنك التحّكم باالتصاالت، الموسيقى والكثير غير ذلك من خالل مجّرد 
لمسة وصوتك. ستجد مّيزات الصوت، الهاتف، المالحة2 وغيرها من المّيزات على الشاشة 

العاملة باللمس السريعة االستجابة في وسط لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة.  كما أّن الدمج 
المتكامل مع Siri® Eyes Free يسمح لك باالستفادة من مّيزات هاتف ®iPhone في المركبة بعد 
 Apple CarPlay™ على التوافق3 مع SYNC® 3 أن يتّم قرنه بالنظام. كما يشتمل نظام المزامنة
و™Android Auto. 2 إّن نظام المالحة المنّشط صوتيًا مع شاشة عاملة باللمس2 يتمّيز بخرائط 

ثالثّية األبعاد نابضة بالحياة مع القدرة على تحريك إصبعين للتكبير والتصغير.

ابَق على اتصال من خالل األوامر الصوتية البسيطة

1ال تقد وأنت شارد الذهن. استخدم األنظمة المنّشطة صوتيًا عند اإلمكان؛ ال تستخدم األجهزة المحمولة أثناء القيادة. قد ال تعمل 

بعض الميزات إذا كان أحد تروس القيادة في وضعية التعشيق. ليست كل المّيزات متوافقة مع كافة الهواتف. 2ميزة متوفرة. 3يتطّلب 
هاتفًا مع خدمة بيانات نشطة وبرنامجًا متوافقًا.

لينكون
SYNC®3 نظام المزامنة



مثّبت السرعة التفاعلي مع ميزة التوّقف واالنطالق 
التلقائّي1,2 – قد تصبح بعض ظروف القيادة 

مزعجة بعض الشيء. عند القيادة على 
الطرقات السريعة أو عند القيادة بسرعات 

منخفضة أثناء زحمة السير، تّم تصميم 
هذا النظام إللغاء الحاجة إلى التعديالت 

المستمّرة. ما عليك سوى تحديد السرعة، 
ويعّدل النظام السرعة للمحافظة على ما 

تختاره من بين 4 مسافات مبرمجة مسبقًا 
والتي تفصلك عن المركبة أمامك، حتى 

ف  يمكنه إيقاف المركبة بالكامل في حال توقُّ
المركبة التي أمامك.

التوّقف  أثناء   – 1 التلقائّي اإليقاف  ميزة 
المطّول عند اإلشارة الحمراء أو عند االنتظار 

لفترة طويلة، لم يعد من داع لتستمر في 
الضغط على دّواسة الفرامل. ما عليك سوى 
تنشيط هذه التكنولوجيا، وستتوّقف المركبة 
بالكامل. حتى على التالل، يستطيع النظام 
إبقاء سيارة MKZ ثابتًة في مكانها إلى أن 

.the accelerator.تضغط على دواسة الوقود

– إن بدأت   1,2 السير خّط  في  البقاء  نظام 
باالنحراف عن مسارك، يمكن لهذه التكنولوجيا 
أن تساعد على تنبيهك. باستطاعة هذا النظام 

أن يرصد عالمات خّط السير بواسطة كاميرا 
مواجهة لألمام، ويمكنه إرسال عزم الدوران 
إلى عجلة القيادة ويمكنه تنبيهك حتى من 
خالل ارتجاجات في عجلة القيادة للمساعدة 

على توجيهك للعودة إلى خّط سيرك3. إن رصد 
النظام أّنك تجاوزت الخط بشكل متكّرر، يدفع 

نظام تنبيه السائق1,2  إلى إطالق إنذار صوتّي 
وعرض رسم لفنجان من القهوة لتذكيرك بأّنه 

حان وقت االستراحة.

 –  1,2 المحّسن النشط  الركن  مساعد 
بغية الحصول على المساعدة عند الركن 
المتوازي أو الرجوع إلى الوراء للركن في 
فسحة عمودّية، ما عليك سوى تنشيط 
هذا النظام. يستخدم هذا النظام أجهزة 

االستشعار فوق الصوتية للمساعدة على 
إيجاد فسحة ركن مناسبة، ثّم يحّرك عجلة 

القيادة لركن MKZ فيها. ما عليك سوى تنفيذ 
التعليمات التي تظهر على الشاشة، والتحّكم 

بناقل الحركة، ودّواسة الفرامل، ودّواسة 
الوقود. كما يمكنه أن يوّجهك للخروج من 

فسحات الركن المتوازي أيضًا.

المرئية  غير  بالزوايا  الخاص  المعلومات  نظام 
 –  1,2 الرجوع عند  اإلنذار  نظام  مع   BLIS ®

قد تكون بعض المركبات خارج مجال رؤيتك، 
لكن يمكن لهذه التكنولوجيا أن ترصدها. 

ينّبهك النظام في حال الكشف عن مركبة 
في الزوايا غير المرئّية أثناء القيادة إلى 

األمام، أو إن كانت تقترب من إحدى الجهتين 
أثناء الرجوع.

–  1,2 المشاة رصد  مع  االصطدام  استباق  مساعد 
باستخدام تكنولوجيا الكاميرا والرادار، يراقب 

النظام مدى قرب مركبتك من المركبات 
األخرى والمشاة. في حال الكشف عن 

اصطدام محتمل، يمكن للنظام تنبيهك، 
وإن دعت الحاجة، يمكنه مساعدتك للحصول 
على تجاوب كامل عندما تقوم بالفرملة. إن 
استشعر النظام بأّن االصطدام وشيك، قد 

تقوم ميزة الفرملة النشطة بالضغط على 
الفرامل تلقائيًا4.

1إّن المّيزات المساِعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة وال تحّل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز الفطرية التي يتحّلى بها وضرورة سيطرته على المركبة. 2ميزة متوّفرة. 3إّن نظام البقاء في خّط السير ال يتحّكم بالتوجيه. 4مساعد استباق االصطدام مع رصد المشاة قادر على رصد المشاة، لكن ليس في كافة 
الظروف وهو ال يحّل مكان القيادة اآلمنة. يرجى مراجعة دليل المالكين بشأن قيود النظام. 

التكنولوجيا التي 

تسّهل يومك



 وّسع

آفاقك
كّل يوم يحمل معه فرصًا جديدة. استفد منها إلى أقصى حّد على متن MKZ. حيث إّن فتحة السقف 

البانورامية الزجاجّية القابلة للسحب بالكامل1 تتمّيز بأكبر فتحة بين سيارات السيدان2، ما يسّهل على 
األشخاص في الصّفين االستمتاع بأشعة الشمس. كما يتمّتع ركاب المقاعد الخلفّية أيضًا براحة أحزمة 
األمان القابلة لالنتفاخ للمقاعد الخلفية الجانبية1 أثناء شحن األجهزة عبر مأخذ الطاقة بقدرة 220 فولت1 

ومنفذين USB 1 في الجهة الخلفية للكونسول المركزي األمامي.

.Webasto "1ميزة متوّفرة. 2استنادًا إلى قياسات فتحة السقف الفعلية التي قامت بها "ويباستو



1
أسود مخملّي

2
أبيض بالتيني 
معدني ثالثي 

الطبقات1

3
أبيض عاجّي لؤلؤّي 

معدني ثالثي 
الطبقات1

4
موكا ثلجي

معدنّي1

5
موكا مثّلج

معدنّي1

6
أحمر ياقوتي 

معدني مع طالء 
شفاف بلون خفيف1

7
برغندي مخملّي 

معدني مع طالء 
شفاف بلون خفيف1

8
رمادّي مغناطيسّي 

معدني

9
أزرق ماسّي 

معدنّي

10
أزرق رابسودي1

األلوان المبّينة هي نماذج فقط. النواحي الداخلّية مبّينة بهدف عرض األلوان فقط. قد تختلف النواحي الداخلّية الفعلّية. 1ميزة بتكلفة إضافية. 2مقاعد لينكون الناعمة الملمس قياسّية في بريميير. 3كسوة األلومنيوم "سوناتا سبين" Sonata Spin قياسّية في بريميير. اختيارّية في سيليكت وريزرف.

لوحة األلوان الداخلّيةاللمسات النهائّية الخارجّية

خشب الجوز البنّي 
بالنقشة الدائرية

خشب الدردار رمادّي الجادكابوتشينوتراكوتاأبنوسّي
بالنقشة الدائرّية 
بلون اإلسبريسو

خشب الدردار 
بالنقشة الدائرّية 

بلون الجاد

كسوة األلومنيوم 
"سوناتا سبين" 

Sonata Spin

ألياف
الكربون

ألياف الكربونكسوة األلومنيوم "سوناتا سبين" Sonata Spin3خشب الدردار بالنقشة الدائرّية بلون الجادخشب الدردار بالنقشة الدائرّية بلون اإلسبريسوخشب الجوز البنّي بالنقشة الدائرية
أبنوسّي2

سيليكت 1-9
ريزرف 1-10

الطراز األساسّي/بريميير  1-9
سيليكت 1-9
ريزرف 1-10

ريزرف 5-1ريزرف 5-1تراكوتا
كابوتشينو2

سيليكت 1-9
ريزرف 1-10

الطراز األساسّي/بريميير 1-9
سيليكت 1-9
ريزرف 1-10

ريزرف 4-1ريزرف 4-1رمادّي الجاد
مجموعة تجهيزات السائق 8-10، 1-5أبنوسّي/أبيض تورينغ



سيليكتسيليكت
ريزرفريزرف

يميير  يميير بر بر

القّوة والتحّكم     
نظام الدفع الذكّي بكافة العجالت AWD )المحّركات المشحونة توربينيًا فقط( إ   إ   إ     

التكنولوجيا المساِعدة للسائق     
مثّبت السرعة التفاعلي مع ميزة التوّقف واالنطالق التلقائّي م   م     

نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية ®BLIS مع نظام اإلنذار عند الرجوع ق   م     
مساعد الركن النشط المحّسن م   م     

نظام البقاء في خّط السير مع نظام تنبيه السائق م   م     
مساعد استباق االصطدام مع رصد المشاة والفرملة النشطة م  م     

من الخارج     
فتح وإغالق غطاء الصندوق آليًا ق  م     

Lincoln Experiences "تجارب لينكون"     
مرايا جانبية قابلة للطّي آلًيا مع ميزة التعتيم التلقائي لجهة السائق ق   ق     

إضاءة محيطية تضاء تدريجيًا ق   ق     
إضاءة لينكون الخارجّية المتمّيزة التي تضيء وتنطفئ بشكل تدريجّي ق   ق    

أنظمة الصوت والمالحة     
نظام ®Revel الصوتّي مع 13 مكّبرًا للصوت، مضّخم صوت بـ12 قناة،  ق   إ      

وتكنولوجيا الصوت المحيطي QuantumLogic® Surround Sound؛ يشتمل     
HD Radio™ على تقنية الراديو الرقمي     

نظام ®Revel Ultima الصوتّي مع 19 مكّبرًا للصوت، مضّخم صوت هجين بـ  م       
20 قناة، تكنولوجيا ترميم الموسيقى ™Clari-Fi، وتكنولوجيا الصوت المحيطي      

QuantumLogic Surround Sound؛ يشتمل على تقنية الراديو الرقمي        
HD Radio™     

نظام مالحة منّشط صوتيًا مع شاشة عاملة باللمس ومع القدرة على تحريك  ق   م     
HD Radio إصبعين للتكبير والتصغير وتقنية الراديو الرقمي     

من الداخل     
مأخذ طاقة للتيار الكهربائّي المتناوب بقدرة 220 فولت/150 واط )يحّل مكان مأخذ ق   ق     

للطاقة بقّوة 12 فولت(     
إضاءة محيطية ق   ق    

شبكة لتغطية الحمولة إ   إ   إ    
بطانات لألرضية إ   إ   إ    

فتحة سقف بانورامية زجاجّية قابلة للسحب بالكامل إ   إ     
عجلة قيادة مع لمسات من الخشب الطبيعي ق   ق     
عمود عجلة قيادة قابل للسحب واإلمالة يدويًا ق      

عمود عجلة قيادة قابل لإلمالة والسحب آليًا مع ذاكرة ق   ق     
فرش فاخر لألرضية من السّجاد إ   إ     
منافذ USB للمقاعد الخلفّية )2( ق  ق     

حاجب شمس آلّي للنافذة الخلفية )غير متوّفر مع فتحة السقف الزجاجية البانورامية( إ   إ     
فتحة سقف آلية مزّودة بلوح زجاجّي واحد إ   إ     

م = متوّفر ضمن مجموعة تجهيزاتإ = ميزة اختيارّية ق = ميزة قياسّية

المقاعد     
مسند آلّي ألسفل الظهر قابل للتعديل في 4 وضعيات للمقاعد األمامّية ق   ق     

مقاعد أمامّية مدفأة ق    ق   
مقاعد أمامية مدفأة ومبّردة ق      

مقاعد مكسّوة بالجلد ق      
مقاعد مكسوة بالجلد مع لمسات مثّقبة ق      

مقاعد لينكون الناعمة الملمس ق      
Active Motion® مقاعد أمامية متعّددة األطر مع ميزة التدليك المستمر إ      

السالمة واألمان     
أحزمة أمان قابلة لالنتفاخ في المقاعد الجانبية الخلفّية2 إ   إ     

مجموعات التجهيزات     
مجموعة تجهيزات التكييف: مقاعد جانبّية خلفّية مدفأة، عجلة قيادة مدفأة، إ   إ      

مساحات الزجاج األمامي المتحّسسة للمطر ومزيل الثلج عن مّساحات الزجاج       
األمامي )مزيل الثلج عن مّساحات الزجاج األمامي متوّفر مع المحّركات المشحونة       

توربينيًا فقط(     
فة عاملة بتقنية LED ونظام مجموعة التجهيزات الفاخرة: مصابيح أمامية فاخرة متكيِّ إ       

HD Radio الصوتّي مع 20 مكّبرًا للصوت؛ يشتمل على تقنية بث الراديو Revel Ultima®     
مجموعة تعزيزات سيليكت: نظام مالحة منّشط صوتيًا مع شاشة عاملة باللمس،  إ       

نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية BLIS مع نظام اإلنذار عند الرجوع، وفتح      
وإغالق غطاء الصندوق آليًا )ضرورّي في سيليكت(     

Sonata Spin "مجموعة كسوات األلومنيوم "سوناتا سبين إ   إ     
مجموعة التجهيزات التكنولوجية: مثّبت السرعة التفاعلي مع ميزة التوّقف واالنطالق إ   إ     

     التلقائّي، مساعد استباق االصطدام مع رصد المشاة والفرملة النشطة، مساعد 
الركن النشط المحّسن، نظام البقاء في خّط السير مع نظام تنبيه السائق، نظام      

استشعار أمامّي، مصابيح أمامّية مع ميزة التحّكم التلقائي باإلنارة العالية، مساحات      
الزجاج األمامي المتحّسسة للمطر ومزيل الثلج عن مّساحات الزجاج األمامي )مزيل      

الثلج عن مّساحات الزجاج األمامي متوّفر مع المحّركات المشحونة توربينيًا فقط(     
مجموعة الخصم الخاصة بسيليكت: محّرك سعة 2.0 لتر، فتحة سقف آلية، نظام إ  إ  إ   

®Revel الصوتّي مع 14 مكّبرًا للصوت، عجالت من األلومنيوم المشغول       
المصقول قياس 19 بوصة، إطارات صيفّية 245/40R19 98Y ، مجموعة تعزيزات     

سيليكت4     
مجموعة الخصم الخاصة بريزرف: محّرك سعة 2.0 لتر، فتحة سقف بانورامية، إ      

مقاعد أمامية متعّددة األطر مع ميزة ®Active Motion، عجالت من األلومنيوم       
 ، 245/40R19 98Y المشغول المصقول قياس 19 بوصة، إطارات صيفّية      

5 MKZـ مجموعة التجهيزات الفاخرة، مجموعة التجهيزات التكنولوجية ل     

1احرص دائمًا على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 2تقديرات استهالك الوقود الصادرة عن وكالة حماية البيئة األميركية EPA، سيختلف استهالك الوقود الفعلّي. 3القّوة الحصانّية وعزم الدوران وفق تصنيفات المجلس الوزارّي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية GSO. 4للحصول على 
مجموعة الخصم الخاصة بسيليكت، كّل المحتوى المذكور أعاله ضرورّي. 5للحصول على مجموعة الخصم الخاصة بريزرف، كّل المحتوى المذكور أعاله ضرورّي. 

قد ُتطّبق بعض القيود. بعض الخيارات المتوّفرة قد ال تكون متوافقة معًا. للمزيد من التوضيح، يرجى زيارة موّزع لينكون المحلّي.

2018  MKZ / MKZ L لسيارة  القياسية  المّيزات 

والتحّكم القّوة 
ناقل الحركة األوتوماتيكي ®SelectShift بـ6 سرعات مع وحدتين لنقل الحركة في عجلة القيادة   

)المحّركات المشحونة توربينيًا فقط(  
نظام لينكون للتحكم بالقيادة Lincoln Drive Control الذي يتمّيز بنظام التعليق   

التفاعلّي، نظام التوجيه الكهربائي المعّزز آليًا EPAS ونظام التحّكم النشط بالضجيج  
ABS فرامل قرصية آلية مع نظام الفرامل المانع لالنغالق  

نظام توجيه عزم الدوران  

للسائق المساِعدة  التكنولوجيا 
ميزة التشغيل التلقائي للمصابيح لتشغيل/إطفاء المصابيح األمامّية تلقائيًا  

نظام استشعار عند الرجوع  
  LCD المحّسن المنّشط صوتيًا لالتصاالت والترفيه مع شاشة SYNC® 3 نظام المزامنة  

Apple CarPlay™ سعوّية ملّونة قياس 8 بوصات عاملة باللمس، مع التوافق مع   
و™Android Auto، ومنفذين USB بميزة الشحن الذكّي   

بالسائق الخاّصة  التحّكم  أنظمة 
شاشة LCD قابلة للتهيئة قياس 10.1 بوصة في لوحة العدادات ومؤشرات القيادة   

 )المحّركات المشحونة توربينيًا فقط(
ميزة اإليقاف التلقائّي  

ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق  
ناقل الحركة العامل بكبسة زّر  

نظام التشغيل عن ُبعد  
ميزة فتح أي باب مرأب عن ُبعد  

الخارج من 
HID مع إضاءة مميزة  مصابيح أمامية متكّيفة عاملة بتقنية اإلضاءة العالية الكثافة   

LED بتقنية    
عجلة وإطار احتياطيان مدمجان  

مكبح إيقاف كهربائي  
مرايا جانبية مدفأة وقابلة للطّي يدويًا والتعديل آليًا مع ذاكرة، ومرايا مضّمنة للكشف  

 LED عن الزوايا الخلفّية غير المرئّية، ومصابيح تأشير مضّمنة بتقنّية   

Lincoln Experiences لينكون"  "تجارب 
نظام استشعار االقتراب  

محيط مقابض األبواب الخارجية مضاءة  
بساط الترحيب المضيء بشعار لينكون  

العناصر الترحيبّية والوداعّية"  

الصوت
نظام صوت عالي الجودة من لينكون مع راديو AM/FM ستيريو ومشّغل لقرص CD واحد   

وقدرة على تشغيل ملفات MP3 و11 مكّبرًا للصوت  

الداخل من 
مآخذ للطاقة بقّوة 12 فولت )4(  

نوافذ آلية مع ميزة الفتح واإلغالق بلمسة واحدة للنوافذ األربع، ومع ميزة فتح/إغالق كافة   
النوافذ للسائق والراكب األمامي   

"Wollsdorf ""عجلة القيادة وغطاء الوسادة الهوائّية مغّلفان بجلد ""فولسدورف  

عد لمقا ا
مقاعد أمامية مريحة قابلة للتعديل آليًا في 10 وضعيات وذاكرة لمقعد السائق  

مقعد خلفي مزّود بنوابض قابل للطّي والتسطيح بالكامل والتجزئة بنسبة 40/60  

واألمان السالمة 
"• نظام السالمة الشخصية ™Personal Safety System للسائق والراكب األمامي مع 
وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين1، ونوابض شّد مسبقة الضبط ألحزمة األمان، 

وأنظمة ضبط قّوة شّد أحزمة األمان، وجهاز استشعار ربط حزام األمان، وجهاز استشعار 
 وضعية مقعد السائق، وجهاز استشعار قوة االصطدام، ووحدة تحكم بأنظمة السالمة ونظام

 استشعار الراكب األمامي1
 • وسائد هوائية واقية لركبة السائق والراكب األمامي1

Roll-fold ستائر هوائية جانبية1 في الصفوف الثالثة بتقنية االنسدال • 
AdvanceTrac® نظام التحكم اإللكتروني بالثبات • 

• نظام مراقبة ضغط اإلطارات الفردية )باستثناء اإلطار االحتياطي، إن كانت المركبة مجّهزة 
 بذلك(

 • نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زّر
 • نظام LATCH )مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان األطفال(

 • تكنولوجيا ®MyKey لمساعدة األهل على تشجيع القيادة اآلمنة
 • نظام اإلنذار المحيطّي

 • كاميرا للرؤية الخلفية
 • لوحة مفاتيح التحكم ™SecuriCode غير المرئية
 • نظام ®SecuriLock الكامن للحماية من السرقة

• نظام ™SOS Post-Crash Alert System لإلنذار التلقائي بعد الحوادث"

د بعا أل ا

العجالت قاعدة 
بوصة  112.2

الطول
بوصة  193.9

االرتفاع
بوصة  58.1

العرض
المرايا( )مع  بوصة   83.3

المرايا مطوّية( )مع  بوصة   75.1

الرأس حّيز 
37.9 بوصة في األمام/36.6 بوصة 

الخلف في 

الساقين حّيز 
)كحّد أقصى( في  44.3 بوصة 
الخلف في  بوصة  األمام/37.0 

الردفين حّيز 
55.1 بوصة في األمام/53.8 بوصة 

الخلف في 

الكتفين حّيز 
57.7 بوصة في األمام/55.3 بوصة 

الخلف في 

الحمولة سعة 
مكّعب متر   0.4

اإلجمالية الداخلية  السعة 
مكّعب متر   3.2

الركاب حجرة  سعة 
مكّعب متر   2.7

الوقود خزان  سعة 
دفع  بنظام  لتر   2.0 محّرك سعة 

لترًا أمامّي62 
الدفع  بنظام  لتر   3.0 محّرك سعة 

لترًا  68   AWD العجالت  بكافة 

محّرك V6 ثنائي 
الشحن التوربيني 

سعة 3.0 لتر مع ناقل 
الحركة األوتوماتيكي 

®SelectShift بـ6 سرعات

400 حصان عند 5,500 د.د.3
 400 رطل قدم عند 2,750 د.د.3

)542 نيوتن متر(
تقديرات استهالك الوقود الصادرة عن 

2 EPA وكالة حماية البيئة األميركية
قياسّي

  :AWD نظام الدفع بكافة العجالت 
11,0 كلم/لتر

قياسّي
  :MKZ 

بريزيدنشال
اختيارّي
:MKZ

بريميير، سيليكت وريزرف

*وفق اختبارات هيئة التقييس لدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية.

محّرك I-4 مشحون 
توربينيًا سعة 2.0 لتر مع 

ناقل الحركة األوتوماتيكي 
®SelectShift بـ6 سرعات

245 حصانًا عند 5,500 د.د.3
 275 رطل قدم عند 3,000 د.د.3

)373 نيوتن متر(
تقديرات استهالك الوقود الصادرة عن 

2 EPA وكالة حماية البيئة األميركية
قياسّي

 :FWD نظام الدفع األمامي 
13,8 كلم/لتر

Optionalاختيارّي
  :AWD نظام الدفع بكافة العجالت

12,9 كلم/لتر2
 20 مياًل في الجالون داخل المدينة/28 

على الطرقات السريعة/23 كمعّدل 
استهالك

قياسّي
 :MKZ

بريميير، سيليكت وريزرف



مطلّية فاخرة  جيوب  مع  بوصة   18 قياس  شعاعات   5 بـ المشغول  األلومنيوم  من  عجالت 
وسيليكت بريميير 

مطلية فاخرة  جيوب  مع  بوصة   19 قياس  شعاعات   7 بـ المشغول  األلومنيوم  من  عجالت 
اختيارّية وريزرف  سيليكت 

بوصة  19 قياس  شعاعًا   20 بـ المغناطيسّي  الرمادّي  بالّلون  المطلّي  األلومنيوم  من  عجالت 
ريزرف

A

C

عّبر عن تفضيالتك الشخصّية في ما يتعّلق باألسلوب المتمّيز، المالءمة والحماية:
accessories.lincoln.com يمكنك شراء المجموعة الكاملة عبر موقع

 Lincoln Roadside Assistance تحظى أكسسوارات لينكون األصلّية بكفالة لـ12 شهرًا/أميال غير محدودة. 1أكسسوار مرّخص من لينكون. 2خدمات لينكون للمساعدة على الطريق
على مدار الساعة طيلة أيام األسبوع طالما أنت تملك المركبة – من دون أّي كلفة. يرجى مراجعة دليل المالكين لالّطالع على كافة التفاصيل.

الداخل من 
منفضة سجائر/حاملة العملة المعدنية    

)C( طبقة واقية لحّيز الحمولة    
شبكة لتغطية الحمولة    

سجاد للحمولة في الصندوق    
فرش لألرضية من السّجاد    

عّدة اإلسعافات األولية وعّدة الطوارئ للمساعدة على      
1 DC Safety™ الطريق من   

)B( بطانات لألرضّية    
حقيبة تبريد لّينة في حّيز الحمولة    

)D( )وحدات لّينة لتنظيم الحمولة )باألحجام الكبيرة والقياسية    
1 Lumen® حامل الكمبيوتر اللوحّي من    

اإللكترونّية التجهيزات 
مكّبرات صوت محمولة ®Bullfrog بتقنية     

1 KICKER® من Bluetooth®   
 VOXX℠ من NextBase® Duo Cinema     

)A(  1 Hirschmann   
نظام أمان المركبة    

الخارج من 
1 Covercraft® غطاء لكامل المركبة من    

دفاع للمصّد الخلفي    
مجموعة إلقفال العجالت    

تعتمد المقارنات على طرازات المركبات المنافسة )الفئة هي سيارات السيدان الفخمة المتوّسطة 
الحجم تبعًا لتصنيفات لينكون(، والمعلومات المتوّفرة للعامة وبيانات لينكون الرسمية المتوّفرة عند 

الطباعة. قد تشتمل المركبات المبّينة على تجهيزات اختيارّية.
قد ال يمكن تقديم المّيزات المبّينة إاّل ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطّلبات إضافية 

تتعّلق بالطلب أو لبعض القيود. قد تختلف األبعاد تبعًا للمّيزات االختيارية و/أو تبّدل اإلنتاج. يتم 
تقديم المعلومات على أساس قاعدة "كما هو"، وقد تحتوي على أخطاء فنية أو طباعية أو غيرها. ال 

تقّدم لينكون أّي كفاالت.

Lincoln Protect بروتكت"  "لينكون  من  الممّددة  الخدمة  خطط 

 ،Lincoln Protect "طالب بالحصول على خطط الخدمة الممّددة األصلّية من "لينكون بروتكت
سواء قمت بشراء مركبة لينكون أو استأجرتها على المدى الطويل. تضّم خطط الخدمة الممّددة من 
"لينكون بروتكت" Lincoln Protect مجموعة متنّوعة من الخطط لتقّدم لك الحماية التي تؤّمن راحة 
البال سواء أردت كفالة على أجزاء المركبة أو على الصيانة. عندما تزور وكيلك، طالب بالحصول على 

.Lincoln Protect "خطط الخدمة الممّددة األصلّية من "لينكون بروتكت

1:1 الطبيعّية  بالمقاييس   نموذج 

تّم اعتماد خطوة جوهرّية جديدة ضمن منهج تطوير سيارات لينكون مع طرح كونتيننتال. اسُتخدمت 
بيانات الكمبيوتر البتكار نموذج للمركبة بالحجم الطبيعّي في بداية تطويرها. سمحت هذه المقاربة 

للمصّممين، والمهندسين، ومدراء البرامج واألعضاء الرئيسّيين اآلخرين ضمن الفريق بالتدقيق 
في البيانات التي حّددت المنتج النهائّي وتحسينها من أجل صقل أدّق التفاصيل من حيث التوافق 

واإلتقان.

الفخامة على  المصادقة 

من أجل تأمين تجربة ملكّية MKZ الشديدة الفخامة، يتوّلى مركز لينكون للمصادقة على الفخامة 
Lincoln Luxury Validation Center إجراء معاينة دقيقة للمواد، والمهارة الحرفية، والتوافق 

وإتقان التفاصيل، والفعالّية الوظيفّية لكل MKZ تغادر منشآت التصنيع. تحرص هذه العملّية على 
استيفائها معايير لينكون من كّل جانب قبل أن ترى أنها تستوفي معاييرك.

B

D

أكسسوارات لينكون



بريزيدنشال  MKZ لينكون 



Chalet "نمط "شاليه
MKZ لينكون 

يدمج نمط لينكون بريزيدنشال الجذاب ما بين الجلد بلون اإلسبريسو Espresso وألباين Alpine. كما أّن قماش 
ألكانتارا ®Alcantara يزّين بطانة السقف ويضفي لمسات تزيينّية على فرش األرضية من السّجاد، بينما تعّزز لمسات 

"سيلفروود" Silverwood لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة وغيرها. الدرزات واألطراف األنبوبّية المتباينة تمنح لمسة 
متمّيزة فريدة للمقاعد المكسّوة بجلد فينيسيا مع اإلدخاالت المثّقبة بنمط نجمة لينكون.

بأنماط تصاميم مختارة   2018 لسنة  تتمّيز مجوعتنا  تتمحور حولك.  تجربة  وغير مسبوقة،  فريدة  تجربة سيارات  غمار  إلى خوض  لك  دعوة  بريزيدنشال  لينكون  ُتعتبر 

الوكالة  راحتك في  أّي نمط يستهويك؟ اكتشفها على  المعمارّية واألزياء والكثير غير ذلك.  بعناية مستوحاة من حب السفر والفنون والثقافة والطعام والهندسة 

آخر تختاره. أّي مكان  أو في 

أهاًل وسهاًل
بريزيدنشال لينكون 



يتمّيز هذا النمط المختار بعناية بالجلد بلون الكستناء الذي يذّكرنا بالسروج الفاخرة، وجلد فينيسيا باللون األسود القاتم 
الدراماتيكّي مع إدخاالت مثّقبة بنمط Diamond-L بشكل أحرف L الماسّية. كما أّن الجمال الطبيعّي للمسات خشب 

القيقب من التشيلي، وبطانة السقف الناعمة الفاخرة من قماش ألكانتارا ®Alcantara باللون األسود القاتم تساعدان 
.Thoroughbred "في تعزيز التجربة الفاخرة لنمط "ثوروبريد

Thoroughbred "نمط "ثوروبريد
MKZ لينكون 

احتفل بالحياة من خالل هذا النمط الفخم للينكون بريزيدنشال. إّن الجلد بلون ميرلو الداكن Deep Merlot واألسود 
القاتم Jet Black باإلضافة إلى خشب الدردار بالنقشة الدائرّية بلون ميرلو يشّكالن سمات رائعة تذّكرنا بالتجارب الفاخرة 

التي تقّدمها أبرز مصانع النبيذ. كما تتمّيز المقاعد المكسّوة بجلد فينيسيا بإدخاالت مثّقبة بنمط نجمة لينكون، بينما 
يضفي قماش ألكانتارا ®Alcantara باللون األسود القاتم نفحة ممّيزة شبيهة بالجلد السويدّي على بطانة السقف. يكّرم 

نمط "فاين يارد" Vineyard شغفك بعالم صناعة النبيذ.

Vineyard "نمط "فاين يارد
MKZ للينكون  حصرّيًا 

بريزيدنشال بريزيدنشاللينكون  لينكون 



6 12345

بني داكن كوتور
كروما فاخر

معدنّي1

فّضي آنغو أسود مخملّي
معدني

أبيض بالتيني 
معدني ثالثي الطبقات

نحاسي إيليت
كروما فاخر

معدنّي1

أحمر كابرنيه
كروما فاخر

معدنّي1

وقد تّم اختيار لوحة ألوان مخّصصة تضّم مجموعة طالء فاخرة ومتعّددة اللمسات النهائّية، وهي مصّممة من أجل تعزيز المعالم الخارجّية ولكي تتكامل مع الجمال الداخلّي لمركبات لينكون 
بريزيدنشال. ومن بين الخيارات ثّمة عّدة ألوان من طالء "كروما فلير" ®ChromaFlair، التي تعرض مجموعة واسعة من الدرجات اللونّية تبعًا لمنظور الرؤية وزاوية الضوء. ونتيجة ذلك يبدو 

الطالء وكأّنه يتراقص.

يتطّلب األمر جلدًا استثنائيًا ليكون جديرًا بهذا الطراز، حيث يتم اختيار أقل من 1 في المئة من الجلود المنتجة عالميًا لسيارة لينكون بريزيدنشال. ويتم اختيارها بواسطة ِحَرفّي من الجيل 
الثالث في إيغل أوتاوا Eagle Ottawa – وهي مدبغة جلود تأّسست سنة 1865 – ثم يتم تحويلها إلى جلد فينيسيا الحصري لدينا عبر منهج ُينتج أنعم ملمس ومتانة فائقة. وتوضع 

اللمسات النهائّية المثالية على هذا الجلد المذهل المعّرق طبيعيًا من خالل أنماط الثقوب المخصصة والدرزات الدقيقة. 

من جهة أخرى، إّن البنية الغنّية للخشب الرائع تترك انطباعًا يدوم طوياًل. حيث إّن خشب الـ"زيريكوت"، وهو خشب معّرق جدًا من أميركا الجنوبّية، لطالما شّكل مصدر إلهام للحرفّيين في 
صناعة األثاث واآلالت الموسيقّية واليخوت. ويتحّقق التأثير المتأللئ المرهف لخشب "أرجنتو" من خالل وضع الغبار المعدنّي بين طبقات الخشب. هذه اللمسات الخاصة تجذبك إلى 

مجموعة لينكون بريزيدنشال.

.MKZ األلوان المبّينة هي نماذج فقط. 1خشب مفتوح المسام في لينكون األلوان المبّينة هي نماذج فقط. 1ميزة بتكلفة إضافية.

Thoroughbred "نمط "ثوروبريد

خشب القيقب من التشيلي1

Jet Black جلد فينيسيا باللون األسود القاتم

لوحة األلوان الداخلّيةاللمسات النهائّية الخارجّية

Vineyard "نمط "فاين يارد

Deep Merlot جلد فينيسيا بلون ميرلو الداكن

 خشب الدردار بالنقشة الدائرّية بلون ميرلو 
Merlot

Chalet "نمط "شاليه

Alpine جلد فينيسيا بلون ألباين

Silverwood "سيلفروود"

بريزيدنشال بريزيدنشاللينكون  لينكون 



1للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة وكيل لينكون بريزيدنشال. 2يتطّلب هاتفًا مع خدمة بيانات نشطة وبرنامجًا متوافقًا. ال يتحّكم نظام SYNC® 3 بمنتجات األطراف الثالثة أثناء استخدامه. األطراف الثالثة هي المسؤولة الوحيدة عن الفعالّية الوظيفّية لمنتجاتها. 3احرص دائمًا على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 

4تّم تحقيق تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران باستعمال وقود 93 أوكتان. 5احرص دائمًا على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 6يختلف التوفر. قد ُتطّبق بعض القيود. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل.

MKZ لينكون بريزيدنشال المّيزات القياسية لسيارة لينكون بريزيدنشال

والراحة التصميم 
شعارات خارجّية ذات لمسات سوداء  

مقاعد مكسّوة بجلد فينيسيا  

التكنولوجية التسهيالت 
نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية ®BLIS مع نظام اإلنذار عند الرجوع  

ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائّي المناطق )ثالثّي المناطق في MKZ وكونتيننتال(  
ناقل الحركة العامل بكبسة زّر  

نظام التشغيل عن ُبعد  

تواصل على  ابَق 
1 Lincoln Way™ مدعوم بتطبيق Lincoln Connect نظام  

نظام المزامنة SYNC® 3 المحّسن المنّشط صوتيًا لالتصاالت والترفيه مع شاشة LCD سعوّية ملّونة عاملة   
باللمس، مع التوافق2 مع ™Apple CarPlay و™Android Auto، ومنفذين USB بميزة الشحن الذكّي   

نظام المالحة المنّشط صوتيًا  

السالمة مع  المالءمة 
نظام السالمة الشخصية ™Personal Safety System للسائق والراكب األمامي مع وسائد هوائية أمامية تعمل   

على مرحلتين3، ونوابض شّد مسبقة الضبط ألحزمة األمان، وأنظمة ضبط قّوة شّد أحزمة األمان، وجهاز استشعار    
ربط حزام األمان، وجهاز استشعار وضعية مقعد السائق، وجهاز استشعار قوة االصطدام، ووحدة تحكم بأنظمة    

السالمة ونظام استشعار الراكب األمامي   
وسائد هوائية جانبية للمقاعد األمامية3  

)MKCو MKX لينكون ،MKZ مع جهاز استشعار حاالت التدهور في ®Safety Canopy ستائر هوائية جانبية3 )نظام  
نظام LATCH )مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان األطفال(  

تكنولوجيا ®MyKey للمساعدة على تشجيع القيادة اآلمنة  
نظام اإلنذار المحيطّي  

كاميرا للرؤية الخلفية  
لوحة مفاتيح التحكم ™SecuriCode غير المرئية  
نظام ®SecuriLock الكامن للحماية من السرقة  

نظام ™SOS Post-Crash Alert System لإلنذار التلقائي بعد الحوادث  
نظام مراقبة ضغط اإلطارات TPMS )باستثناء اإلطار االحتياطي إن كانت المركبة مجّهزة بذلك(  

الخاصة6 اإلضافات 
فتحة سقف بانورامية زجاجّية قابلة للسحب بالكامل  

 AWD نظام الدفع الذكّي بكافة العجالت  
Active Motion® مقاعد أمامية متعّددة األطر مع ميزة التدليك المستمر  

مجموعة التجهيزات التكنولوجية: مثّبت السرعة التفاعلي مع ميزة التوّقف واالنطالق التلقائّي، مساعد استباق االصطدام   
مع رصد المشاة، مساعد الركن النشط المحّسن، نظام البقاء في خّط السير مع نظام تنبيه السائق، نظام استشعار أمامّي،    

مصابيح أمامّية مع ميزة التحّكم التلقائي باإلنارة العالية، مساحات الزجاج األمامي المتحّسسة للمطر ومزيل الثلج عن    
مّساحات الزجاج األمامي )مزيل الثلج عن مّساحات الزجاج األمامي متوّفر مع المحّركات المشحونة توربينيًا فقط(  

التصميم أنماط 
Chalet "شاليه"  

Vineyard "فاين يارد"  
Thoroughbred "ثوروبريد"  

األداء
 محّرك V6 سعة 3.0 لتر ثنائي الشحن التوربيني

 AWD 4 )400 رطل-قدم من عزم الدوران عند 2,750 د.د. )542 نيوتن متر  400 حصان عند 5,500 د.د.4  
 4WD نظام الدفع الرباعي  

مجموعة التجهيزات العالية المتانة لسحب المقطورة: مساعد الدفع اإللكتروني، رادياتير عالي المتانة، نظام التحّكم   
بالمقطورة، مساعد إرجاع المقطورة ™Pro Trailer Backup Assist ونظام التحّكم المضّمن بمكابح المقطورة TBC؛   

) MKZ L( رطل كحد أقصى MKZ(، 8,100( 8,300 رطل كحّد أقصى   
"Lincoln Drive Modes أنماط لينكون للتحكم بالقيادة  

والراحة التصميم 
مقاعد أمامية مريحة مدّفأة ومبّردة قابلة للتعديل آليًا في 10 وضعيات  

شاشة LCD قابلة للتهيئة قياس 10.1 بوصة في لوحة العدادات ومؤشرات القيادة )المحّركات المشحونة توربينيًا فقط(  
نظام ®Revel Ultima الصوتّي مع 20 مكّبرًا للصوت  

السالمة مع  المالءمة 
AdvanceTrac® نظام التحكم اإللكتروني بالثبات  

وسائد هوائية واقية لركبة السائق والراكب األمامي5  
أحزمة أمان قابلة لالنتفاخ في المقاعد الجانبية الخلفّية5  

توّفر العجالت

قد تشتمل المركبات المبّينة على تجهيزات اختيارّية. قد ال يمكن تقديم المّيزات المبّينة إاّل ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطّلبات إضافية تتعّلق بالطلب أو لبعض القيود. قد تختلف األبعاد تبعًا للمّيزات االختيارية و/أو تبّدل اإلنتاج. يتم تقديم المعلومات على أساس قاعدة "كما هو"، وقد تحتوي على أخطاء فنية أو 
طباعية أو غيرها. ال تقّدم لينكون أي كفاالت أو تصاريح أو ضمانات من أي نوع، صراحًة أو ضمنًا، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الدقة والتداول والشمولية، وتشغيل المعلومات، والمواد، والمحتوى، والتوّفر، والمنتجات. تحتفظ شركة لينكون بحق تغيير مواصفات المنتج وسعره وتجهيزاته في أي وقت بدون تكّبد أي موجبات. 

إن وكيل فورد المعتمد هو أفضل مرجع للحصول على أحدث المعلومات حول مركبات لينكون.

MKZ لينكون بريزيدنشال

عجالت من األلومنيوم المشغول شديد اللمعان قياس 19 بوصة 
مع جيوب مطلية بالّلون األسود األبنوسّي

قياسّية

بريزيدنشال بريزيدنشاللينكون  لينكون 



باإلضافة إلى سيارة لينكون MKZ الجديدة، 

ستتمّتع بعالقة وطيدة مع فريق العمل لدى 

وكيل لينكون. سواء من استعراض خيارات 

التمويل أو من خالل تعريفك على التكنولوجيا 

في مركبتك، نحن نكّرس أنفسنا لنقّدم لك تجربة 

ملكّية تتخّطى توّقعاتك. هذا جزء ال يتجزأ من 

أسلوب لينكون.

رسالة من الوكيلرسالة من الوكيل


