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لينكون نافيجيتور®



الثقة الهادئة تتخّطى الجاذبية، وتجّسد معنى القوة. نقدم 
 SUV لك لينكون نافيجيتور® السيارة المتعّددة االستعماالت

الفاخرة 2022 الجديدة، التي تفرض حضورها مع مجموعة 
واسعة من التكنولوجيا الممّكنة، والحرفية العالية. اختبر 

لينكون نافيجيتور الذكية.

ذهنك تهّدئ 

حضور يبعث الهدوء.

قد تكون الصور في هذا الكتّيب مبتكرة بواسطة الحاسوب وقد تتضّمن تجهيزات متوفرة واكسسوارات لينكون.



مع اقترابك من لينكون نافيجيتور®، تتدّفق نحوك اإلضاءة 
الديناميكية المتميزة في األمام والخلف. فيستقبلك 
بساط الترحيب المضيء، ومقابض األبواب المتميزة 

بإضاءة خافتة، والعتبات الجانبية المضاءة والمتوفرة التي 
تفتح آليًا، ونجمة لينكون المتوفرة والمضاءة على الشبكة. 

وعندما تنطلق في رحلتك، تختفي اإلضاءة باتجاه الداخل 
وكأنها توّدعك. 

بك ترّحب 

خلف شكل المصابيح األمامية الكاشفة المتكّيفة والعاملة بتقنية 
PIXEL LED الجديدة، تكمن تكنولوجيا معقدة تم تصميمها لرصد 

المنعطفات في الطريق والتكّيف معها إلضاءة مسارك بسهولة 
تامة.

يتوّفر الهدوء البصري الذي تقّدمه مجموعة المظهر األحادي اللون 
المتوفرة، مع الشبكة الفريدة والعجالت من األلمنيوم األسود قياس 22 

بوصة المذهلة، في طرازات ريزرف باللون األسود المطلق، واألبيض 
بريستين المعدني ثالثي الطبقات 1، والسيراميك اللؤلؤي المعدني ثالثي 

الطبقات 1 فحسب )في الصورة(.
 1ميزة بتكلفة إضافية.

 نظرة
مشرقة.



 

مالذ منعش.
النشاط تمنحك   

تم تصميم كل جانب من جوانب هذه البيئة الهادئة ليلبي توقعاتك. عند دخولك، تتذكر 
السيارة إعدادات ملفك الشخصي المحفوظة لمقعد السائق والميزات المساِعدة للسائق 

والصوت والتكييف وغير ذلك الكثير. وتتيح لك مفاتيح التحكم الموجودة على شاشة 
اللمس LCD قياس 13.2 بوصة الجديدة استكشاف أنماط التدليك التي توّفرها المقاعد 

بميزة »الوضع المثالي« في 30 وضعية مع ميزة ®Active Motion والتي تضم أيضًا إعدادات 
للتدفئة والتهوية.

يتم عرض طراز أمريكي.



يتم عرض طراز أمريكي.

دّلل عائلتك بالراحة الفخمة داخل لينكون نافيجيتور®. ُتعد نافيجيتور السيارة 
األولى في فئتها1 التي توّفر ميزة التدليك المستمّر ®Active Motion في 

مقاعد الصف الثاني، كما تتميز بمقاعد من طراز كابتن في الصف الثاني 
مع ميزة التدفئة والتهوية القياسية. استمتع بهذه الميزات مع اختيارك بين 
ممر وسطي إلى الصف الثالث أو إلى كونسول مركزي متوفر. كما تقّدم 

فتحة السقف  ®Vista Roof العاملة آليًا والمتوفرة مناظر خالبة للسماء وتسمح 
بتدفق الهواء العليل.

يتم عرض طراز أمريكي.

 مقصورة توّفر
الراحة للجميع.

 1الفئة هي السيارات المتعّددة االستعماالت الكبيرة والتقليدية والفخمة.



يتم عرض طراز أمريكي.

التنقل سهولة 

إذا أردت لسيارتك أن تتسع حتى 8 أشخاص، يمكنك اختيار المقعد الطويل المزّود بميزة الطي اآللي 
في الصف الثاني الذي يتضّمن أيضًا مقاعد جانبية مدفأة ومهواة، ومقعدًا وسطيًا قاباًل لالنزالق 

بشكل مستقل. يتيح لك باب الصندوق العامل اليدويًا القياسي الوصول إلى حّيز الحمولة بمجرد الركل 
بقدمك أسفل المصّد عند أحد جانبي سّقاطة المقطورة. وقد تم تصميم كل ميزة من ميزات نافيجيتور 

بعناية بالغة.

 1الحمولة وقدرة التحميل قيد بالوزن وتوزيعه.

احصل على أرضية تحميل 
مسّطحة من خالل الضغط 

على أزرار ميزة الطي اآللي 
®PowerFold في مقاعد 

الصفين الثاني والثالث داخل 
باب الصندوق الخلفي مباشرة. 

استمتع بفسحة حمولة1 تصل 
حتى 3,403 لترًا داخل طرازات 

.L ®لينكون نافيجيتور

مصممة لرحالتك الطويلة.



3D
3D

بتجربتك يرتقي  نظام صوتي 

يوّفر النظام الصوتي القياسي ®Revel مع 14 مكّبرًا صوتيًا والنظام 
الصوتي المتوفر حديثًا     Revel Ultima مع 28 مكّبرًا صوتيًا نقيًا بالكامل. 

يتمّيز نظام      Revel Ultima بـ 8 مكّبرات صوتية جديدة ومدمجة في 
بطانة السقف لتجربة صوتية ترتقي بك. يتضمن النظامان أنماط 

االستماع التي يمكنك تخصيصها مثل Stereo وAudience وOn Stage، ما 
يمنحك حرية اختبار مستويات مختلفة من التفاعل مع الصوت. استمتع 
بصوت مدهش متعّدد األبعاد بفضل الضبط المتطّور لتصحيح الصوت 
 QuantumLogic® Surround في المقصورة، وتكنولوجيا الصوت المحيطي
Sound، وموّجهات الموجات في نظام Revel. لن تكتفي بسماع مستوى 

الدّقة والرهافة الموسيقّية، بل ستشعر به أيضًا.

صوتيًا المنشط   SYNC ®  4 نظام 

تختلف الشاشة تبعًا للسوق.

الصوتية األوامر  بساطة 

يسّهل عليك نظام SYNC 4 االستماع إلى موسيقاك المفّضلة، وإجراء 
المكالمات الهاتفية وتلّقيها والمزيد غير ذلك، أثناء القيادة1. يتّم ذلك من 

خالل األوامر الصوتية البسيطة أو أزرار التحّكم على عجلة القيادة.

كما يتميز النظام بشاشة لمس LCD قياس 13.2 بوصة، ونظام مالحة مع 
إمكانية تحريك إصبعين للتكبير والتصغير، واتصال السلكي بالهاتف.

كذلك، يمنحك  SYNC AppLink®2 قدرة التحّكم الصوتي بتطبيقات األجهزة 
الجّوالة المتوافقة ضمن هاتفك المّتصل.

الرقمي المالك  دليل 

يسمح لك دليل المالك الرقمي1 بالبحث عن معلومات حول العديد من 
ميزات السيارات عن طريق إدخال كلمة رئيسية أو النقر على الصور 

المرئية على شاشة اللمس SYNC 4 أثناء وجودك في نمط الركن.

 APPLE CARPLAY توافق مع 
ANDROID AUTOو

يتيح لك نظام Apple CarPlay ®3 االتصال بهاتف  ®iPhone متوافق 
والوصول إلى مّيزات على غرار:

Apple Music®  تطبيق •
• تطبيق  ®Siri إلرسال الرسائل النصية وتلقيها بدون استعمال اليدين

يتيح لك نظام Android Auto  ™ 4 االتصال بهاتف ™Android المتوافق 
والوصول إلى مّيزات على غرار:

Google Maps™  تطبيق •
•  تطبيق  ™Google Assistant المساعد االفتراضي الشخصي لتشغيل 

األوامر الصوتية

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 الميزات متوافقة مع الهواتف كافة. 2قد 
تختلف األوامر تبعًا للهاتف وبرنامج AppLink. 3إن نظام Apple CarPlay ووظائفه هي 

من منتجات شركة Apple، وتنطبق الشروط وبيانات الخصوصية الخاصة بها. يتطّلب 
هاتف iPhone متوافقًا واتصااًل بشبكة اإلنترنت. تتوّفر كل المّيزات الموجودة في 
أسواق منطقة الشرق األوسط. 4إن نظام Android Auto ووظائفه هي من منتجات 

شركة Google، وتنطبق الشروط وبيانات الخصوصية الخاصة بها. يتطّلب هاتف 
Android ذكيًا متوافقًا مع تطبيق Android Auto المتوفر على Google Play واتصااًل 

بشبكة اإلنترنت. تتوّفر كل المّيزات الموجودة في أسواق منطقة الشرق األوسط.

SYNC نظام

لينكون



 1 إن الميزات المساعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة وال تحّل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز 
الفطرية التي يتحّلى بها وضرورة سيطرته على المركبة. كما أنها ال تحّل محّل القيادة اآلمنة. يرجى مراجعة دليل 

المالك بشأن التفاصيل والقيود.

عزز ثقتك على الطريق مع مجموعتنا الواسعة من التكنولوجيا 
المساعدة للسائق1 التي تستخدم شبكة من أجهزة االستشعار 

والكاميرات المتطورة لتقديم الدعم في العديد من 
السيناريوهات، ما يمنحك شعورًا بالثقة في السيارة الرياضية 

متعددة االستعماالت لينكون نافيجيتور® الفاخرة.

™CO-PILOT360 القياسي   2.0 نظام لينكون 

مصابيح أمامية مع ميزة التحّكم التلقائي باإلضاءة العالية

نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية مع نظام اإلنذار عند الرجوع والتغطية الشاملة للمقطورة

مساعد التوجيه عند المناورات الطارئة

مثّبت السرعة التفاعلي مع ميزة التوّقف واالنطالق التلقائي ونظام البقاء في وسط خط السير

 نظام البقاء في خط السير مع مساعد الكشف عن الزوايا غير المرئية: 
يشتمل على مساعد البقاء في خط السير، وإنذار البقاء في خط السير، ونظام تنبيه السائق، ورصد 

حافة الطريق

 :)AEB( مساعد استباق االصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي 
يشتمل على رصد المشاة، وتنبيه ومؤشر المسافة، ودعم الفرملة الديناميكي، ونظام التحذير من 

اصطدام أمامي، والمساعد عند التقاطع، ونظام الفرملة بعد وقوع حادث

القياسي  CO-PILOT360  2.0 الرؤية في نظام لينكون 

كاميرا بزاوية 360 درجة مع بخاخ للكاميرا الخلفية

مساعد الركن النشط 2.0 

أجهزة استشعار أمامية/ جانبية/ خلفية لركن السيارة

نظام دعم الفرملة عند الرجوع



تضع أنماط القيادة في لينكون قدرة التكّيف والتأقلم في متناولك. ما 
 ،Normal عليك سوى تحريك القرص الدّوار الختيار النمط: النمط العادي

النمط االقتصادي Conserve، النمط الحماسي Excite، نمط الطرقات الزلقة 
Slippery، نمط الظروف العميقة Deep Conditions. تساعدك الرسوم الجميلة 
على لوحة العدادات ومؤشرات القيادة الرقمية في تحديد اختيارك، ويقوم 

النظام بضبطه تلقائيًا لتحسين قيادتك.

لحظة بكل  احتفل   

3.5 لتر V6 ثنائي الشحن التوربيني سعة  محّرك 

 V6 تم تزويد كل طراز من طرازات لينكون نافيجيتور® بمحّرك
ثنائي الشحن التوربيني سعة 3.5 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي 

®SelectShift بـ 10 سرعات.

 440 حصانًا1,2 )310 كيلوواط(
691 نيوتن متر من عزم الدوران1,2

بسالسة  انطلق 

لمساعدتك في الشعور بالهدوء أثناء القيادة، تتمّيز نافيجيتور 
بنظام تعليق تفاعلي قياسي مع ميزة جديدة للمعاينة المسبقة 

للطرقات. يستخدم النظام كاميرا أمامية لتقييم الطريق أمامك 
ومراقبتها. وعند رصد أي مطب في الطريق، يعمل النظام على 

تجهيز التعليق بهدف التخفيف من حدة التأثير على السيارة وعلى 
راحتك على السواء.

1تستند تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران على الوقود العالي الجودة وفق تصنيف ®J1349 الخاص بجمعية مهندسي السيارات SAE. قد تختلف نتائجك. 2القوة الحصانية وعزم الدوران هي خصائص 

مستقلة وال يمكن تحقيقها في الوقت عينه.

 إمكانيات المحدودة
تمّكن قيادتك.



1. أسود مطلق معدني

2. فضي راديانس معدني

3. أبيض بريستين معدني ثالثي الطبقات1

4. رمادي ستاراليت معدني1

5. أزرق محيطي درايف معدني خفيف وشفاف1

6. سيراميك لؤلؤي معدني ثالثي الطبقات1

7. أزرق فاليت معدني1

داخلية حرفية  مهارة 

أثناء تصميم الناحية الداخلية المميزة لسيارة لينكون نافيجيتور®، يلتزم 
مصّممونا بحرفية تتجاوز ما يمكن رؤيته. فيصّبون شغفهم بالتفاصيل 

في كل مجموعة من المواد، والكسوات، واأللوان بهدف ضمان أن كل 
طراز يوّفر الشعور بالمالذ الذي يمّيز لينكون.

v

خشب الورد »سانتوس« العقيق األسود
نافيجيتور/ نافيجيتور ريزرف 7-1

خشب الدردار بالنقشة الدائرية 
بلون اإلسبريسو

الحجر الرملي
نافيجيتور/ نافيجيتور ريزرف 7-1

خشب الورد »سانتوس« بني روست
1ميزة بتكلفة إضافية.نافيجيتور ريزرف 7-1 األلوان الخارجية والداخلية المبّينة هي نماذج فقط.  



األبعاد )ملم(
L نافيجيتور     نافيجيتور    

3,342      3,112 قاعدة العجالت  
5,652      5,351 الطول   
1,944      1,944 االرتفاع   

 العرض
 2,383      2,383            مع المرايا  
2,124      2,124           مع المرايا مطوّية 

 حّيز الرأس
1,062      1,062            الصف األول )الحّد األقصى( 
1,015      1,015            الصف الثاني  
950      948            الصف الثالث  

 حّيز الساقين
1,115      1,115            الصف األول )الحّد األقصى( 

1,045      1,045            الصف الثاني  
917      917            الصف الثالث  

 حّيز الردفين
1,571      1,571            الصف األول  

1,565      1,565            الصف الثاني  
1,305      1,305            الصف الثالث  

 حّيز الكتفين
1,656      1,656            الصف األول  
1,653      1,653            الصف الثاني  
1,634      1,630            الصف الثالث  

 سعة الحمولة )لتر(
3,403      2,925            الصف األول )من الخلف( 
2,077      1,627            الصف الثاني )من الخلف( 

972      546            الصف الثالث )من الخلف( 
105      89 خّزان الوقود )لتر(  

عة لها، ولم يتّم  رة من ِقبل الشركة المصنِّ مة ومطوَّ عة لالكسسوارات. كما أّن االكسسوارات المرّخصة من لينكون LLA مصمَّ ُيشار إلى أّن االكسسوارات المرّخصة من لينكون )LLA( تغّطيها كفالة الشركة المصنِّ
تصميمها أو اختبارها تبعًا للمتطّلبات الهندسية الخاصة بشركة فورد موتور كومباني. يرجى االتصال بوكيلك للحصول على تفاصيل و/ أو نسخة عن الكفاالت المحدودة.

 1 يختلف التوّفر تبعًا للسوق. 2ال تضع فرش إضافية لألرضية أو أي غطاء آخر فوق فرش األرضية األصلية. 3احرص دائمًا على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 4تستند تصنيفات القوة 

الحصانية وعزم الدوران على الوقود العالي الجودة وفق تصنيف ®J1349 الخاص بجمعية مهندسي السيارات SAE. قد تختلف نتائجك. 5القوة الحصانية وعزم الدوران هي خصائص مستقلة وال يمكن تحقيقها 
في الوقت عينه. 6ميزة بتكلفة إضافية. 7اكسسوار مرّخص من لينكون. 8قد ُتطّبق بعض القيود. يرجى مراجعة وكيل لينكون المحلي للحصول على المزيد من المعلومات. 9يرجى مراجعة دليل المالك لالّطالع 

على التفاصيل حول الحمولة القصوى للحاملة السقفية.

نافيجيتور®
نافيجيتور ريزرف

l قياسي  l اختياري  ■ خيار خاص بالتجهيزات

ll سعة 3.5 لتر ثنائي الشحن التوربيني مع V6 محّرك
 تكنولوجيا التوقف والتشغيل التلقائي

 440 حصانًا عند 5,850 د.د.4,5 )310 كيلوواط(
691 نيوتن متر من عزم الدوران عند 3,000 د.د.4,5

l  مقاعد مريحة من طراز كابتن في الصف األول مدفأة
ومهّواة تلقائيًا وقابلة للتعديل آليًا في 10 وضعيات

lعتبات جانبية تفتح آليًا باللون األسود األبنوسي
lمقاعد لينكون ناعمة الملمس
lالصوتي مع 14 مكّبرًا صوتيًا Revel® نظام

l l 
مقاعد من طراز كابتن مدفأة ومهّواة في الصف الثاني 

مع ميزة الطي اآللي PowerFold وممّر وسطي إلى 
الصف الثالث

■lعتبات جانبية مضاءة تفتح آليًا باللون األسود األبنوسي
■l مع حاجب آلي واٍق Vista Roof® فتحة سقف بانورامية آلية

من الشمس
l ،مقاعد مكسّوة بالجلد الفاخر في الصفين األول والثاني

ومقاعد لينكون ناعمة الملمس في الصف الثالث
lذاكرة لمقعد الراكب األمامي في الصف األول
lشاشة الزجاج األمامي
l  مجموعة التجهيزات الفاخرة: مقاعد مدفأة ومهّواة

 Perfect »تلقائيًا في الصف األول بميزة »الوضع المثالي
Position مع ميزة التدليك المستمّر ®Active Motion وقابلّية 

التعديل آليًا في 30 وضعية، بما في ذلك المساند 
 Revel Ultima     الداعمة للفخذين، ومساند للرأس؛ ونظام

الصوتي مع 28 مكّبرًا صوتيًا؛ ونجمة لينكون المضاءة 
على الشبكة األمامية، وبكالت أحزمة األمان المضاءة 

في الصفين األول والثاني
l مجموعة تعزيزات نافيجيتور الخارجية: عجالت من

األلومنيوم المشغول اللّماع قياس 22 بوصة مع جيوب 
فاخرة مطلّية؛ فتحة سقف بانورامية آلية Vista Roof مع 

حاجب آلي واٍق من الشمس؛ عتبات جانبية تفتح آليًا 
ومضاءة باللون األسود األبنوسي

l مجموعة المظهر األحادي اللون: عجالت من األلومنيوم
قياس 22 بوصة، أغطية للمرايا الجانبية بلون الهيكل، 

وشعارات أحادية اللون على الشبكة وعلى جانبي 
السيارة )متوّفرة فقط مع األسود المطلق المعدني، 

واألبيض بريستين المعدني ثالثي الطبقات6، 
والسيراميك اللؤلؤي المعدني ثالثي الطبقات6(

نافيجيتور
نافيجيتور ريزرف

l l 

مقعد طويل قابل للطي والتجزئة بنسبة 40/20/40 في 
الصف الثاني مع ميزة الطي اآللي PowerFold، والتدفئة 

والتهوية في المقاعد الجانبية، والقسم األوسط قابل 
لالنزالق

l l  في المقعد الخلفي مع سماعتي Lincoln Play™ نظام ترفيه
رأس السلكيتين7

llقضبان متشابكة للحاملة السقفية

l 

 

مقاعد من طراز كابتن مدفأة ومهّواة في الصف الثاني مع 
ميزة الطي اآللي PowerFold وكونسول مركزي في الصف 
الثاني مع شاشة لمس LCD قياس 5.8 بوصة وأزرار للتحّكم 

بصوت الوسائط المتعددة
l  مقاعد مدفأة ومهّواة في الصف الثاني مع ميزة التدليك

Active Motion8 المستمر

 
l 

 

مقاعد مدفأة ومهّواة في الصف الثاني مع ميزة التدليك 
المستمر Active Motion وكونسول مركزي في الصف الثاني 
مع شاشة لمس LCD قياس 5.8 بوصة وأزرار للتحّكم بصوت 

الوسائط المتعددة8
العجالت

l عجالت من األلومنيوم المشغول اللّماع بـ 12 شعاعًا  :A
قياس 20 بوصة مع جيوب مطلّية

■l         عجالت من األلومنيوم المشغول اللّماع قياس 22 بوصة :B
مع جيوب فاخرة مطلّية

l 

 

C: عجالت من األلومنيوم المشغول اللّماع بـ 12 شعاعًا 
قياس 22 بوصة مع جيوب مطلّية باللون األسود 

األبنوسي
D: عجالت من األلومنيوم األسود قياس 22 بوصة■

المقاعد
L إعدادات الصف الثاني: نافيجيتور/ نافيجيتور

مقاعد تّتسع لـ 7 ركاب
 مقاعد من طراز كابتن مع ممّر وسطي

قياسي: نافيجيتور/ نافيجيتور ريزرف
 مقاعد من طراز كابتن مع كونسول مركزي

اختياري: نافيجيتور ريزرف

مقاعد تّتسع لـ 8 ركاب
 مقعد طويل مجزأ بنسبة 40/20/40

اختياري

اكسسوارات لينكون
التجهيزات اإللكترونية

أنظمة كاميرات لوحة القيادة7
نظام التشغيل عن ُبعد

أنظمة أمان السيارة
من الخارج

غطاء للسيارة بالكامل7
مجموعة حلقة السّقاطة7

حامالت ومنّصات تحميل7,9
قضبان سقفية متشابكة9

حواجب للنوافذ الجانبية7
Sportz® 7 خيمة

اكسسوارات سحب المقطورة
مجموعة إقفال العجالت

من الداخل
منفضة سجائر/ حامالت العملة المعدنية

نظام شحن البطارية من بطارية أخرى7
طبقات واقية لحّيز الحمولة
فرش لألرضية من السجاد

عدة اإلسعافات األولية
بطانات لألرضية

ثالجة صغيرة محمولة7
أغطية واقية للمقاعد خاصة بالحيوانات األليفة7

حقيبة تبريد لّينة في حّيز الحمولة
وحدات لّينة لتنظيم الحمولة )باألحجام الكبيرة 

والقياسية(
 إذا كنت ترغب في الشراء، تواصل مع أقرب

وكيل لينكون إليك

ABCD

قد ال تكون بعض الطرازات والكسوات والميزات متوّفرة. يرجى مراجعة وكيل لينكون للمزيد من المعلومات.

المّيزات القياسية
األداء والتحّكم

نسبة المحور الخلفي 3.73:1
)4WD(  نظام دفع رباعي

 SelectShift® ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات مع وضع
اليدوي ووحدتين لنقل الحركة في عجلة القيادة

نظام مغاليق الشبكة النشطة
نظام التعليق التفاعلي مع المعاينة المسبقة للطرقات

عادم مزدوج مع رؤوس لّماعة
مكبح إيقاف كهربائي

أنماط القيادة من لينكون: النمط العادي Normal، النمط 
االقتصادي Conserve، النمط الحماسي Excite، نمط الطرقات 

Deep Conditions نمط الظروف العميقة ،Slippery الزلقة
نظام التثبيت في مواجهة الرياح المعترضة

مجموعة تجهيزات سحب المقطورة1: من الفئة الرابعة مع 
طقم أسالك بـ 4 و7 دبابيس، ونظام سحب المقطورة 

الذكي، ونظام التحكم بانحراف المقطورة
CO-PILOT360™ 2.0 نظام لينكون

مثّبت السرعة التفاعلي مع ميزة التوّقف واالنطالق 
التلقائي ونظام البقاء في وسط خط السير

مصابيح أمامية مع ميزة التحّكم التلقائي باإلضاءة العالية
نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية مع نظام اإلنذار 

عند الرجوع والتغطية الشاملة للمقطورة
مساعد التوجيه عند المناورات الطارئة

نظام البقاء في خط السير مع مساعد الكشف عن الزوايا غير 
المرئية )يشتمل على مساعد البقاء في خط السير، وإنذار 

البقاء في خط السير، ونظام تنبيه السائق، ورصد حافة 
الطريق(

مساعد استباق االصطدام مع نظام الفرملة الطارئة 
التلقائي )AEB( )يشتمل على رصد المشاة، وتنبيه ومؤشر 

المسافة، ودعم الفرملة الديناميكي، ونظام التحذير من 
اصطدام أمامي، والمساعد عند التقاطع، ونظام الفرملة 

بعد وقوع حادث(
CO-PILOT360 2.0 الرؤية في نظام لينكون

كاميرا بزاوية 360 درجة مع بخاخ للكاميرا الخلفية
مساعد الركن النشط 2.0 

أجهزة استشعار أمامية/ جانبية/ خلفية لركن السيارة
نظام دعم الفرملة عند الرجوع

التكنولوجيا المساِعدة للسائق
ميزة اإليقاف التلقائي

مصابيح )مع ميزة تشغيل/ إيقاف إضاءة المصابيح تلقائيًا 
عندما يخفت ضوء النهار(

Hill Descent Control™ نظام ضبط السرعة على المنحدرات
مساعد اإلقالع على التالل

مّساحات الزجاج األمامي متحّسسة للمطر
أنظمة التحّكم الخاّصة بالسائق

عجلة قيادة مكسوة بالجلد والخشب ومدفأة مع مفاتيح تحكم 
بنظام الصوت ومثّبت السرعة

الملّفات الشخصية )إعدادات الذاكرة لوضعيات مقعد 
السائق، والمرايا الجانبية، والدّواسات القابلة للتعديل 

آليًا، والمّيزات المساِعدة للسائق، ونظام الصوت، ونظام 
التكييف، وشاشات العرض(

عمود عجلة قيادة قابل لإلمالة والسحب آليًا باتجاه السائق 
مع ذاكرة

نوافذ آلية مع ميزة الفتح/ اإلغالق بكبسة واحدة
نظام التشغيل عن ُبعد

الضبط اإللكتروني التلقائي لدرجة الحرارة الثالثي المناطق 
مع أزرار تحّكم إضافية وفتحات في الناحية الخلفية

من الداخل
كونسول مركزي أرضي في الصف األول مع مسند للذراع 

مجّنح
كونسول علوي في الصف األول مع حاملة للنظارات 

الشمسية ومرآة المحادثة
منافذ USB مع ميزة الشحن السريع في الصفين الثاني 

والثالث
مقعد طويل مجّزأ بنسبة 60/40 في الصف الثالث مع ميزة 

القلب والطي اآللي
شاشة LCD قياس 12 بوصة قابلة للتهيئة في لوحة العّدادات 

ومؤشرات القيادة
مآخذ للطاقة بقّوة 12 فولت )4(
منفذ للطاقة بقّوة 230 فولت

إضاءة محيطية
مرآة تلقائية التعتيم للرؤية الخلفية من دون إطار

نظام إدارة الحمولة
نظام التحكم النشط بالضجيج المعّزز

بطانات لألرضية في الصفين األول والثاني )تشتمل على 
فرش من السجاد لألرضية قياسي في الصفين األول 

والثاني(2
لوحات عتبات صعود مضاءة لألبواب األمامية

إنذارات صوتية سمفونية
منصة شحن السلكي في حّيز األجهزة اإللكترونية في 

الكونسول األمامي المركزي
من الخارج

مصابيح أمامية كاشفة متكّيفة وعاملة بتقنية PIXEL LED مع 
إضاءة متمّيزة، وإضاءة تنّبؤية عند المنعطفات، وإضاءة 

قائمة على اإلشارات
سكك جانبية من الكروم للحاملة السقفية

باب صندوق عامل ال يدويًا مع نظام استشعار العوائق
مصابيح تعمل في ضوء النهار بتقنية LED، ومصابيح 

للضباب، ومصابيح خلفية
نظام Lincoln Embrace: محيط مقابض األبواب الخارجية مضاء 
بتقنّية LED، نظام استشعار االقتراب الخاص بلينكون، بساط 

الترحيب المضيء بشعار لينكون، إضاءة لينكون المتمّيزة التي 
تضيء وتنطفئ بشكل تدريجي

مرايا جانبية مدفأة، قابلة للتعديل آليًا والطي تلقائيًا مع 
مصابيح تأشير لالنعطاف مضمنة عاملة بتقنية LED، ذاكرة، 

ميزة التعتيم التلقائي لجهة السائق، وأغطية سوداء
االتصال والترفيه

نظام SYNC® 4 مع شاشة لمس LCD قياس 13.2 بوصة، 
 ،Applink®  ونظام التعّرف إلى األوامر الصوتية، وبرنامج

وتوافق السلكي مع تطبيق  ®Apple CarPlay، وتوافق 
السلكي مع  ™Android Auto، ودليل مالك رقمي

نظام مالحة مع شاشة لمس ومع القدرة على تحريك 
إصبعين للتكبير والتصغير

السالمة واألمان
نظام السالمة الشخصية ™Personal Safety System للسائق 

والراكب األمامي مع وسائد هوائية أمامية تعمل على 
مرحلتين3

وسائد هوائية جانبية للمقاعد األمامية3
نظام ®Safety Canopy للسالمة مع ستائر هوائية جانبية3 

وأجهزة استشعار حاالت التدهور
نظام التحكم اإللكتروني بالثبات ™AdvanceTrac مع ميزة التحّكم 

)Roll Stability Control™ (  RSC® بالميالن
مجموعة تجهيزات تعزيز األمان )تشتمل على نظام 

®SecuriLock الكامن للحماية من السرقة، ونظام اإلنذار 
المحيطي، وأجهزة استشعار االقتحام والميالن(

نظام مراقبة ضغط اإلطارات الفردية )باستثناء اإلطار 
االحتياطي(

نظام LATCH )مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان 
األطفال(

تكنولوجيا ®MyKey للمساعدة على تشجيع القيادة اآلمنة
لوحة مفاتيح  ®SecuriCode غير مرئية

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

3D



 لينكون بريزيدنشال
نافيجيتور®



لينكون بريزيدنشال
مدخلك إلى أقصى درجات الحرفية والفخامة في لينكون. تتمّيز مجموعتنا 

لسنة 2022 بأنماط تصاميم مختارة بعناية مستوحاة من حب السفر، 
والفنون، والثقافة، والهندسة المعمارّية، والكثير غير ذلك.

تجربة سيارات راقية واستثنائية.
تتمّيز مجموعة لينكون بريزيدنشال بجلود فاخرة مصنوعة بدّقة لتوفر لك ملمسًا ناعمًا ومتانة طويلة األمد. وتوضع اللمسات النهائّية المثالية على 

الداخل المذهل من خالل أنماط الثقوب المخصصة والدرزات الدقيقة. أما األلوان الخارجية المتمّيزة، فقد ُصممت لتعزيز جمال لينكون بريزيدنشال من 
يتم عرض طراز لينكون نافيجيتور® ما قبل اإلنتاج. تتوّفر السيارات لدى وكالء لينكون بريزيدنشال.خالل إضفاء لمسة نهائية فاخرة.



يتّم عرض طراز ما قبل اإلنتاج. 1ميزة بتكلفة إضافية.

نافيجيتور

CENTRAL PARK نمط 
يمّثل نمط »الحديقة المركزية« Central Park الجديد الهدوء وسط صخب المدينة، وهو مستوحى من إحدى 
أهم الحدائق الحضرية في العالم. يتوّفر هذا النمط المتناغم بخمسة ألوان خارجية، بما في ذلك األخضر 

مانهاتن المعدني1 المذهل، ويتمّيز بمقاعد مكسّوة بجلد فينيسيا باللون األخضر الحضري مع نمط الثقوب 
الميكروية Skyline، باإلضافة إلى كسوة مفتوحة المسام من خشب الجوز مع إدخاالت منقوشة بالليزر 

لمسارات الحديقة ذات المناظر الخالبة. هذه هي واحتك الهادئة.

نافيجيتور® بريزيدنشال  لينكون 



نافيجيتور® بريزيدنشال  لينكون 

نافيجيتور

INVITATION نمط 
يحاكي نمط »الدعوة« Invitation الجديد الحماسة التي تثيرها دعوة حصرية إلى أمسية فاخرة، وذلك بفضل 

كسوة مفتوحة المسام من خشب الكايا ومقاعد مكسّوة بجلد فينيسيا بلون العقيق األسود. يوازن 
الخشب المنقوش بالليزر المزدوج، الذي ُيعد األول من نوعه في القطاع، األغصان المزهرة والمتشابكة، 

بينما تعّزز إدخاالت المقاعد المثّقبة والمستوحاة من شكل السقيفة، المظهر المعّقد بزخارفها الهندسية.              
إنها تجربة ال تضاهى.

يتّم عرض طراز ما قبل اإلنتاج.



نافيجيتور

YACHT CLUB نمط 
اختبر سحر الهواء العليل والبحر الهادئ في يوم دافئ مع الجمال المنعش الذي يقّدمه نمط »نادي 

اليخوت« Yacht Club. مقاعد الصفوف الـ 3 مكّسوة بجلد فينيسيا باللون األزرق كوستال Coastal Blue مع 
إدخاالت مثّقبة ميكروية. ويتعّزز الطابع البحري من خالل كسوة من خشب الساج المبّيض، بينما تحظى 

بطانة السقف بلمسة نهائية ناعمة بفضل قماش »ديناميكا« ®Dinamica بلون الرمل. إنه نمط مستوحى 
من أجود اليخوت.

نافيجيتور® بريزيدنشال  لينكون 

نافيجيتور

CHALET نمط 
تم تصميم نمط »شاليه« Chalet الفخم إليقاظ حواسك إلى الرفاه المنعش الذي تختبره أثناء قضاء إجازة 
في الجبل. تمتزج الجلود بلوَني ألباين واإلسبريسو في هذه المساحة الجذابة التي تتمّيز بمقاعد مكسّوة 

بجلد فينيسيا مع إدخاالت مثّقبة بنمط نجمة لينكون وبطانة سقف فاخرة بقماش »ديناميكا« Dinamica بلون 
ألباين. وترشدك اللمسات التزيينية الخطية »سيلفروود« الهادئة نحو الشعور بالسالم الداخلي.

نافيجيتور® بريزيدنشال  لينكون  يتّم عرض طراز ما قبل اإلنتاج.



Central Park نمط
الحضري األخضر  باللون  فينيسيا  جلد 

الجوز خشب 
1-5

Invitation نمط 
األسود العقيق  بلون  فينيسيا  جلد 

الكايا خشب 
2-5

Yacht Club نمط
األزرق  باللون  فينيسيا  البندقية  جلد 

كوستال
المبّيض الساج  خشب 

2-4, 6

Chalet نمط 
ألباين بلون  فينيسيا  جلد 

»سيلفروود«
2-6

نافيجيتور® بريزيدنشال  األلوان الخارجية والداخلية المبّينة هي نماذج فقط. 1ميزة بتكلفة إضافية.لينكون 

1. أخضر مانهاتن معدني1

2. أبيض بريستين معدني ثالثي الطبقات

3. فضي راديانس معدني

4. أسود مطلق معدني

5. رمادي داكن كافيار كروما معدني1

6. أزرق كريستال كروما معدني1



بريزيدنشال   لينكون 
L ونافيجيتور  نافيجيتور 

القياسية المّيزات 

 عجالت من األلومنيوم المشغول اللّماع قياس 22 بوصة 
 مع جيوب مطلّية باللون األسود األبنوسي

قياسية

إّن لينكون، ونافيجيتور، وشعار لينكون، وميزة Active Motion، ونظام التحكم اإللكتروني بالثبات AdvanceTrac، وAppLink، ونظام ضبط السرعة على المنحدرات، ونظام لينكون Co-Pilot360، وLincoln Play، وميزة 
 SOS Post-Crash ونظام ،SelectShiftو ،SecuriLockو ،SecuriCodeللسالمة، و Safety Canopy ونظام ،RSC وميزة التحكم بالميالن ،PowerFold ونظام السالمة الشخصية، وميزة الطي اآللي ،MyKey المفتاح المبرمج

Alert System لإلنذار التلقائي بعد الحوادث، ونظام SYNC، وVista Roof، وغيرها من العالمات ذات الصلة هي عالمات تجارية مسّجلة لشركة فورد موتور كومباني.
إّن Android، وAndroid Auto، وGoogle Assistant، وGoogle Maps هي عالمات مسّجلة لشركة Google المحدودة المسؤولية. إّن Apple، وApple CarPlay، وApple Music، وiPhone، وSiri هي عالمات تجارّية لشركة      

 ،HARMAN International Industries هي عالمات تجارّية لشركة Revel وشعار ،Revelو ،QuantumLogic إّن .Miko s.r.l هي عالمة تجارية مسّجلة لشركة Dinamica مسّجلة في الواليات المتحدة وبلدان أخرى. إّن ،Apple Inc.
مسّجلة في الواليات المتحدة وبلدان أخرى.

 1 تستند تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران على الوقود العالي الجودة وفق معيار ®J1349 الخاص بجمعية مهندسي السيارات SAE. قد تختلف نتائجك. 2القوة الحصانية وعزم الدوران هي خصائص مستقلة 

وال يمكن تحقيقها في الوقت عينه. 3ال تضع فرش إضافية لألرضية أو أي غطاء آخر فوق فرش األرضية األصلية. 4احرص دائمًا على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 5قد ُتطّبق بعض 
القيود. يرجى مراجعة وكيل لينكون بريزيدنشال المحلي للحصول على المزيد من المعلومات. 6اكسسوار مرّخص من لينكون.

والتحّكم األداء 

 محّرك V6 سعة 3.5 لتر ثنائي الشحن التوربيني مع تكنولوجيا التوقف والتشغيل التلقائي
440 حصانًا عند 5,850 د.د.1,2 )310 كيلوواط(  691 نيوتن متر من عزم الدوران عند 3,000 د.د.1,2

)4WD(  نظام دفع رباعي
ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات مع وضع ®SelectShift اليدوي ووحدتين لنقل الحركة في عجلة 

القيادة
نظام التعليق التفاعلي مع المعاينة المسبقة للطرقات

أنماط القيادة من لينكون: النمط العادي Normal، النمط االقتصادي Conserve، النمط الحماسي 
Deep Conditions نمط الظروف العميقة ،Slippery نمط الطرقات الزلقة ،Excite

للسائق المساِعدة  التكنولوجيا 

نظام لينكون Co-Pilot360™ 2.0: مثّبت السرعة التفاعلي مع ميزة التوّقف واالنطالق التلقائي 
ونظام البقاء في وسط خط السير؛ مصابيح أمامّية مع ميزة التحّكم التلقائي باإلضاءة العالية؛ نظام 

المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية مع نظام اإلنذار عند الرجوع والتغطية الشاملة للمقطورة؛ 
مساعد التوجيه عند المناورات الطارئة؛ نظام البقاء في خط السير مع مساعد الكشف عن الزوايا 
غير المرئية )يشتمل على مساعد البقاء في خط السير، وإنذار البقاء في خط السير، ونظام تنبيه 

 )AEB( ؛ مساعد استباق االصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي)السائق، ورصد حافة الطريق
)يشتمل على رصد المشاة، وتنبيه ومؤشر المسافة، ودعم الفرملة الديناميكي، ونظام التحذير من 

اصطدام أمامي، والمساعد عند التقاطع، والفرملة بعد وقوع حادث(
الرؤية في نظام لينكون Co-Pilot360 2.0: كاميرا بزاوية 360 درجة مع بخاخ للكاميرا الخلفية، مساعد 

الركن النشط 2.0، أجهزة استشعار أمامية/ جانبية/ خلفية لركن السيارة، نظام دعم الفرملة عند الرجوع
ميزة اإليقاف التلقائي

مصابيح )مع ميزة تشغيل/ إيقاف إضاءة المصابيح تلقائيًا عندما يخفت ضوء النهار(
Hill Descent Control™ نظام ضبط السرعة على المنحدرات

مساعد اإلقالع على التالل
مّساحات الزجاج األمامي متحّسسة للمطر

والدفء الترحيب 

عتبات جانبية مضاءة تفتح آليًا باللون األسود األبنوسي
باب صندوق عامل ال يدويًا مع نظام استشعار العوائق

الملّفات الشخصية )إعدادات الذاكرة لوضعيات مقعد السائق، والمرايا الجانبّية، والدّواسات القابلة 
للتعديل آليًا، ونظام الصوت، ونظام التكييف، وشاشات العرض(

فتحة سقف بانورامية آلية ®Vista Roof مع حاجب آلي واٍق من الشمس

والراحة التصميم 

مقعد طويل مجّزأ بنسبة 60/40 في الصف الثالث مع ميزة القلب والطي اآللي
شاشة LCD قياس 12 بوصة قابلة للتهيئة في لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة

مقاعد مدفأة ومهّواة تلقائيًا في الصف األول بميزة »الوضع المثالي« Perfect Position مع ميزة 
التدليك المستمّر ®Active Motion وقابلّية التعديل آليًا في 30 وضعية، بما في ذلك المساند الداعمة 

للفخذين، ومسند ألسفل الظهر، ومساند للرأس
بطانات لألرضية في الصفين األول والثاني )تشتمل على فرش من السجاد لألرضية قياسي في 

الصفين األول والثاني(3
مقاعد من طراز كابتن مدفأة ومهّواة في الصف الثاني مع ميزة الطي اآللي  ®PowerFold وممّر 

وسطي إلى الصف الثالث
بطانة السقف بالقماش السويدي الفاخر

جلد فاخر في جميع أنحاء المقصورة، بما في ذلك أسطح المقاعد، والكونسول المركزي، ومساند 
الذراع لألبواب، وكسوة لوحة العدادات ومؤشرات القيادة

نظام     Revel® Ultima الصوتي مع 28 مكّبرًا صوتيًا

قد ال تكون بعض الطرازات والكسوات والميزات متوّفرة. يرجى مراجعة وكيل لينكون المحلي 
للحصول على المزيد من المعلومات.

3D

األبعاد )ملم(
L نافيجيتور نافيجيتور®       

3,342   3,112 قاعدة العجالت   
5,652   5,351 الطول    
1,944   1,944 االرتفاع    

 العرض
2,383   2,383 مع المرايا     
2,124   2,124 مع المرايا مطوّية    

 حّيز الرأس
1,062   1,062 الصف األول )الحّد األقصى(   
1,015   1,015 الصف الثاني    
950   948 الصف الثالث    

 حّيز الساقين
1,115   1,115 الصف األول )الحّد األقصى(   

1,045   1,045 الصف الثاني    
917   917 الصف الثالث    

 حّيز الردفين
1,571   1,571 الصف األول    

1,565   1,565 الصف الثاني    
1,305   1,305 الصف الثالث    

 حّيز الكتفين
1,656   1,656 الصف األول    
1,653   1,653 الصف الثاني    
1,634   1,630 الصف الثالث    

سعة الحمولة )لتر(
3,403   2,925 الصف األول )من الخلف(    
2,077   1,627 الصف الثاني )من الخلف(    

972   546 الصف الثالث )من الخلف(    

105   89 خّزان الوقود )لتر(   

بالسائق الخاّصة  التحّكم  أنظمة 

عجلة قيادة مكسوة بالجلد والخشب ومدفأة مع مفاتيح تحكم بنظام الصوت ومثّبت السرعة
عمود عجلة قيادة قابل لإلمالة والسحب آليًا باتجاه السائق مع ذاكرة

نوافذ آلية مع ميزة الفتح/ اإلغالق بكبسة واحدة
نظام التشغيل عن ُبعد

الضبط اإللكتروني التلقائي لدرجة الحرارة الثالثي المناطق مع أزرار تحّكم إضافية وفتحات في 
الناحية الخلفية

التكنولوجية التسهيالت 

PIXEL LED مصابيح أمامية كاشفة متكّيفة وعاملة بتقنية
شاشة الزجاج األمامي
منصة شحن السلكي

والترفيه االتصال 

نظام SYNC® 4 مع شاشة لمس LCD قياس 13.2 بوصة، ونظام التعّرف إلى األوامر الصوتية، 
 ،Android Auto™  وتوافق السلكي مع ،Apple CarPlay®  وتوافق السلكي مع تطبيق ،Applink®  وبرنامج

ودليل مالك رقمي
نظام مالحة مع شاشة لمس ومع القدرة على تحريك إصبعين للتكبير والتصغير

منافذ USB مع ميزة الشحن السريع في الصفين الثاني والثالث

LINCOLN EMBRACE نظام

LED محيط مقابض األبواب الخارجية مضاء بتقنية
نظام استشعار االقتراب الخاص بلينكون

بساط الترحيب المضيء بشعار لينكون
إضاءة لينكون المتمّيزة التي تضيء وتنطفئ بشكل تدريجي

واألمان السالمة 
وسائد هوائية جانبية للمقاعد األمامية4

نظام مراقبة ضغط اإلطارات الفردية )باستثناء اإلطار االحتياطي(
تكنولوجيا ®MyKey للمساعدة على تشجيع القيادة اآلمنة

نظام اإلنذار المحيطي
نظام السالمة الشخصية ™Personal Safety System للسائق والراكب األمامي مع وسائد هوائية 

أمامية تعمل على مرحلتين4
نظام ®Safety Canopy للسالمة مع ستائر هوائية جانبية4 وجهاز استشعار حاالت التدهور

لوحة مفاتيح  ®SecuriCode غير مرئية
نظام ®SecuriLock الكامن ضد السرقة

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

الخيارات5

مقعد طويل قابل للطي والتجزئة بنسبة 40/20/40 في الصف الثاني مع ميزة الطي اآللي 
PowerFold، والتدفئة والتهوية في المقاعد الجانبية، والقسم األوسط قابل لالنزالق

كونسول مركزي في الصف الثاني مع شاشة لمس LCD قياس 5.8 بوصة وأزرار للتحّكم بصوت 
الوسائط المتعددة

 Active Motion مقاعد مدفأة ومهّواة في الصف الثاني مع ميزة التدليك المستمر
نظام ترفيه ™Lincoln Play في المقعد الخلفي مع سماعتي رأس السلكيتين6
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تعتمد المقارنات على طرازات المركبات المنافسة )الفئة هي السيارات المتعّددة االستعماالت الكبيرة والتقليدية والفخمة(، 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 للميزات 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 لينكون المعتمد هو أفضل 
مرجع للحصول على أحدث المعلومات حول سيارات لينكون.

التوّفر رسالة مهمة بشأن 

كما تعلم، نشهد اليوم ارتفاعًا في الطلب على السيارات الجديدة وانخفاضًا في المخزون. ويواجه قطاعنا قيود سلسلة التوريد العالمية. لسوء الحظ، يحّد ارتفاع الطلب 
إلى جانب قيود سلسلة التوريد هذه من قدرتنا على تصنيع عدد كاٍف من سيارات لينكون. غير أن الجميع في لينكون يعملون بجّد وإبداع لمواجهة هذه التحّديات. 

وبالتالي، قد تتوّفر بعض المركبات والطرازات والمّيزات بشكل محدود أو قد ال تتوّفر إطالقًا. قد تختلف المركبات المنتجة قلياًل عن الوصف الوارد هنا. يرجى االتصال 
بوكيل لينكون المحلي للحصول على التحديثات والمساعدة.


