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 الملحقات إكس: بي دي مارتن أستون 

 

 الملحقات: مزايا أهم

 

 السائقين، حياة أنماط جميع ُيالئم بما ‘إكس بي دي’ سيارة استخدام تتيح ذكية حلولا  الجديدة الملحقات ُتمثل •

 المخصصة الُملحقات من اختيارية فردية حزمة 11 تشمل حيث

 يشمل بما السائقين، حياة وأنماط احتياجات مع يتناسب بما ‘إكس بي دي’ سيارة تخصيص الملحقات هذه ُتتيح •

 مساحة وتصميم حجم أن كما المغامرات. وأنشطة الميدانية والرياضات الهوائية الدراجات وركوب والتزلج الجولف

 والمرونة السهولة بمنتهى األليفة الحيوانات أو والمعدات األمتعة استيعاب للسيارة سيتيح العملية التخزين

 

 مجموعة ابتكار تم وقد الخارق؛ الرياضي األداء مع الفاخرة الرباعي الدفع سيارات مزايا بين ‘إكس بي دي’ سيارة تمزج 

 الطرقات، مختلف على ممتعة قيادة   ‘إكس بي دي’ سيارة لسائقي تتيح أن المتوقع من التي الجديدة الملحقات من متنوعة

 اليومية. وأنشطتهم تجاربهم بمختلف االرتقاء عن فضل  

 

 مع يتناسب بما ‘إكس بي دي’ سيارة تخصيص تتيح التي االختيارية الملحقات من حزمة 11 ‘مارتن ستون أ’ وستقدم

 (Pack Snow) ‘التزلج مستلزمات حزمة’ ذلك ويشمل للسائقين. والهوايات والرياضات األنشطة من واسعة مجموعة

 إلى باإلضافة السيارة، سقف على التزلج ألواح لتثبيت ورفا   التزلج، ألدوات حقيبة تتضّمن حيث التزلج؛ لعشاق المخصصة

 هذه وتتخطى الحركة. اتجاه لضبط مبتكر نظام مع الثلجية، الطرقات على القيادة أثناء لإلطارات مخصصة معدنية سلسل

 ،‘مارتن أستون ’ من السائقين جميع يتوقعها التي الفاخرة المزايا أيضا   لتشمل تاء،الش فصل خلل السائقين احتياجات الحزمة

 بي دي’ سيارة في قياسي كتجهيز   والُمقّدمة تدفئة، بنظام المزودة للمقاعد فباإلضافة الثلجية. األحذية تدفئة جهاز سيما وال



 أقدامهم تدفئة والركاب للسائقين الجهاز هذا سيتيح ،الباردة الصباح فترات في بالدفء التنعم من السائقين لتمكين ‘إكس

 اليوم. خلل للتزلج تجربة بأول للستمتاع واالستعداد

 

 األسبوع نهاية عطلت أو للرحلت خصيصا   (Pack Touring) ‘الرحلت مستلزمات حزمة’ تتوافر ثانية، جهة من 

 مقعد تحت قفلها يمكن تخزين علبة إلى باإلضافة دة،القيا لمقصورة مخصصة وحقائب حقائب، أربع تضم حيث الطويلة؛

 حقائب، ست من مجموعة يضم خيارا   الحزمة تشمل كما الطارئة. للحاالت أولية إسعافات حقيبة عن فضل   األمامي، الراكب

 أستون ’ جسدهاتُ  التي والتفرد األناقة معايير منها كل تحمل رياضيتين، وحقيبتين صغيرتين وأخرتين كبيرتين حقيبتين تشمل

 .‘مارتن

 

 صندوق  ضمن مخصصة مساحة األليفة الحيوانات يمنح قسما   (Pack Pet) ‘األليفة الحيوانات تجهيزات’ حزمة وتشمل

 المصدّ  طلء على للحفاظ حماية طبقة الحزمة تتضّمن القيادة.كما مقصورة في الركاب بين تجّولها دون  يحول ما السيارة،

 مع لترا ؛ 632 بسعة يمتاز الذي الفاخر األمتعة صندوق  وضمن السيارة من خروجها أو دخولها ءأثنا الحيوانات مخالب من

 للكلب. مخصصة مساحة ضمن الرئيسية المقصورة في ووضعها الطبقة تلك فصل باإلمكان أنه العلم

 

 

 خلل من ‘مارتن أستون ’ حلته ما وهو السيارات، إلى معها والوحل األوساخ تحمل قد األليفة الحيوانات أن الطبيعي ومن

 ببطارية مزودة المضخة هذه وتأتي الرحلة. أثناء السيارة نظافة على للحفاظ مثاليا   حل   ستشّكل التي المحمولة الغسيل مضخة

 المدن. خارج تجولها أثناء السيارة نظافة على للحفاظ مثاليا   حل   يوفر مما دقيقة، 30 لمدة األمر لزم إذا تشغيلها يمكن

 

 أثناء الترفيه تجربة إلثراء اإلضافية المزايا بعض فتقّدم (Pack Essentials) ‘األساسية الترفيه مستلزمات’ حزمة أما 

 المقعد في الترفيهية للشاشة وحامل الرئيسي، الكونسول ُمنّظم مثل مفيدة ُملحقات تضم حيث العمل؛ إلى أو للمدرسة التوجه

 الكأس حامل في الموجودة التسخين وسادة بفضل الحرارة درجة ثبات على المحافظة يمكنه الساخنة، لألكواب وكوب الخلفي،

 حزمة مع ‘األساسية الترفيه مستلزمات’ حزمة دمج فيمكن بالسيارات، مزدحما   المدرسة إلى الطريق كان وإذا األمامي.



 وفرش الخلفي، للمصدّ  حماية وطبقة عد،للمقا أغطية   تتضّمن التي (Pack Protection Interior) ‘الداخلية الحماية’

 الجوية. الظروف مختلف ُيناسب لألرضيات

 

 ستوفر إذ المميزة. االجتماعية واألنشطة التجارب من بالمزيد االستمتاع لتتيح ‘إكس بي دي’ سيارة تجهيز تم ذلك، جانب إلى

 ‘أسكوت رويال’ من ومقاعد للرحلت، نيةوبطا الحجم، قياسية نزهات سّلة (Pack Event) ‘المناسبات مستلزمات’ حزمة

 ،‘مارتن أستون ’ وتنفرد الطلق. الهواء في الغداء وجبات تناول وتتيح والنزهات المناسبات كل احتياجات ُتلبي ‘جودوود’و

 هذه وتتضمن كما والرحلت، النزهات خطط مع دوما   تتماشى ال قد الطقس ظروف أن بتفهمها بريطانية، علمة لكونها نظرا  

 المظلت. لتخزين إضافية مساحة الحزمة

 

 أثناء البنادق لتثبيت وعصا النارية األسلحة تخزين تتيح خاصة حزمة أيضا   ستتوفر الميدانية، الرياضة لعشاق وبالنسبة

 توفير عن فضل   آمنة، سفر تجربة لضمان الجودة عالي الصلب األلمنيوم من الحزمة هذه مكونات تصنيع وتم النار. إطلق

 أنشطة لعشاق المثالي الرفيق البنادق بتثبيت الخاصة الكلسيكية العصا وتمثل األمان. من إضافية لمستويات ُمتكامل قفل  

 القدم. استقرار لضمان معدني بقرص   ومزودة الجودة عالي الجلد من مصنوعة فهي والمشي؛ الرماية

 

 األلواح يشمل بما الرائعة، التفاصيل من مجموعة   مع بعناية الُمصممة ةالجديد الملحقات حزم في الخيارات جميع وتتكامل

 أجنحة شعار تحمل التي العجلت صمامات وأغطية الكربون، ألياف من المصنوعة اللّماعة العادم وفتحة المضيئة، الجانبية

 على األمواج ركوب ألواح أو ئيةالهوا الدراجات لتثبيت المخصصة األخرى  الخيارات إلى وصوال   الشهيرة، ‘مارتن أستون ’

 بصرف العملء، راحة ُتعزز مثالية حلول تقديم لضمات الموثوقين شركائها من نخبة مع ‘مارتن أستون ’ تعاونت وقد السقف.

 يقصدونها. التي الوجهات أو الرحلت أو للسيارة استخدامهم طبيعة عن النظر

 

 الملحقات من متنوعة مجموعة   مارتن أستون  ستقدم موحدة، باقة نضم ستتوافر األخرى  الخيارات من العديد أن وحيث 

 جميع باستخدام وُيوصى (.Cosi-Maxi) والرضع األطفال مقاعد من اإلصدار محدودة ُنسخ ثلث يشمل بما أيضا ، الفردية



 لحديثي ومناسبة جلدال من مصنوعة وهي مارتن، أستون  من (3wayFix) الثلثية التثبيت قاعدة مع المتوافرة المقاعد هذه

 كغ. 36-15 بوزن  واألطفال سم، 105-67 بطول الصغار واألطفال سم، 75-45 بطول الوالدة

 

 هدفنا "تركز :‘الجوندا مارتن أستون ’ شركة في للمجموعة التنفيذي والمدير الرئيس بالمر، أندي الدكتور قال المناسبة، وبهذه

 حزم أن من واثقون  ونحن لعملئنا. اليومية الحياة تجارب من محوريا   ا  جزء ‘إكس بي دي’ سيارة جعل حول البداية منذ

 للعملء". اليومية واألنشطة التجارب بمختلف ترتقي رائعة سيارة   إلى ‘إكس بي دي’ ستحول الجديدة العصرية الملحقات

 

 الجديدة. االختيارية الملحقات ُحزم لجميع الُمحددة األسعار لمعرفة المحليين الوكلء مع التواصل ويمكن

 

 

 ‘إكس بي دي’ بسيارة الخاصة الملحقات حزم

 

 الخارجي والمظهر الراحة وسائل
 أساسية حقيبة

 الكربون  ألياف من مصنوعة لّماعة عادم فتحة 
 للرأس مريحة مساند 

 مضيئة جانبية ألواح
 ‘مارتن أستون ’ أجنحة شعار تحمل التي العجلت صمامات أغطية

  
 الرحالت مستلزمات

 حقائب أربع تضم مجموعة
 القيادة لمقصورة مخصصة حقائب

 األمامي، الراكب مقعد تحت قفلها يمكن تخزين علبة
 الطارئة للحاالت األولية اإلسعافات حقيبة

  
 البعيدة الرحالت مستلزمات

 بطاريات شاحن
 )داخلي( للسيارة غطاء



 والعناية التنظيف معدات مجموعة
 

 الداخلية الحماية
 الجوية األحوال مختلف ُيناسب لألرضيات فرش

 الجوية األحوال مختلف ُيناسب الخلفي للصندوق  فرش 
 الخلفي للمصد حماية طبقة 

 للمقاعد أغطية
  

 األساسية الترفيه مستلزمات
 المركزية التحكم وحدة منظم

 الساخنة المشروبات ألكواب حامل 
 الخلفي المقعد في الترفيهية للشاشة حامل
 لألرضيات سجاد

  
 األليفة للحيوانات المخصصة التجهيزات

 للكلب مخصصة مساحة
 محمولة غسيل مضخة 
 الخلفي للمصد حماية طبقة 

 للكلب ملحقات حزمة
  

 المناسبات مستلزمات
 والنزهات المناسبات مقاعد

 للنزهات مخصصة سّلة 
 للنزهات بطانية 

 ‘مارتن أستون ’ من المظلت لتخزين مساحة
  

 الميدانية الرياضات
 البنادق لتخزين مساحة

 النار إطلق أثناء البنادق لتثبيت عصا
 
 
 

 المغامرات أنشطة



 الطين واقيات
 السقف على المعدات تثبيت قضبان 
 الرطبة الحقائب لتخزين مكان 

 األداء عالية جانبية ألواح
  
 ‘*التزلج مستلزمات حزمة’

 السيارة( سقف )على التزلج ألواح لتثبيت رف
 التزلج ألدوات حقيبة 
 األقدام تدفئة جهاز 

 الثلجية الطرقات على القيادة أثناء لإلطارات معدنية سلسل
  

 الهوائية* الدراجات مستلزمات
 السقف( )على الهوائية الدراجات لتثبيت رف

 محمولة غسيل مضخة 
 

 إضافية ملحقات
 الطلق الهواء في للسيارة خارجي غطاء
 للسيارة كامل غطاء
 الطلب حسب مفصل سيارة غطاء

 إصدارات( )ثلثة لألطفال مقعد 
 والشتوية العادية اإلطارات من مجموعة 

 سوداء( أو )فضية العجلت قفل مسامير
 لإلطارات وسائد

 الثلجية الطرقات على القيادة أثناء لإلطارات معدنية سلسل
 السقف على للتثبيت قابل أمتعة صندوق 

 السقف( على )مثبت األمواج ركوب أللواح حامل
 الهوائية الدراجات لتثبيت معدني لوح

 لألمتعة حقائب ست من مجموعة
  

 المغامرات أنشطة حزمة شراء *يتطلب
 


