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درجة إضغط ىلع الصورة أعاله 360ملشاهدة صورة السيارة بزاوية 

To view the 360° degree please press on the picture above 





Brand: LAND ROVER
Category: RANGE ROVER
Model: SVR
Year: 2022
Kilometers: 0 km
Color: Black
Doors: 4 Door
Body type: SUV
Cylinder: 8 Cylinders
Transmission: Automatic
GCC STANDARDS-COMPLIANT
Fuel: Gasoline
Four Wheel Drive 4X4

LAND ROVER : املاركة
RANGE ROVER الفئة :

SVR :املوديل
2022: السنة

كم 0: كيلومترات
أسود: اللون
ابواب 4: األبوابعدد 

SUV  الجسمنوع:
أسطوانات 8: عدد االسطوانات

نقل أوتوماتيكي : نوع النقل
مطابقة للمواصفات الخليجية :اإلقليميةاملواصفات 
بنزين: نوع الوقود

4X4 دفع رباعي
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Carbon fiber
Dynamic-I Package
Red and black leather sports mattresses
Hydraulic system for vehicle raising and lowering
cruise control
Radar
Soft Closing doors
panoramic sunroof
Exhaust control feature
Meridian™ advanced sound system
Heating and cooling feature for the front mattresses
Front Fridge
Multi-position front mattresses with memory 
function

Electrically foldable mirrors with heated function
Auto-dimming feature for all mirrors
Apple CarPlay
Android Auto
Multiple driving modes
Rear view camera
Electric rear trunk
Blind spot detection mirror
Front and Rear Park Assist
Separate rear air conditioning unit
Hill Drive System
Ambient light
Keyless entry
Active Lane assist
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:األداء* 
سرعات8أوتوماتيكي ب ناقل حركة 

ليتر 5.0: سعة املحرك
أسطوانات 8: عدد األسطوانات

حصان 575: عدد األحصنة
متر .نيوتن700: العزم

4X4 دفع رباعي

: املواصفات اإلضافية* 
كاربون فايبر

Dynamic-i حزمة
مراتب جلد رياضية باللون األحمر واألسود
نظام الهيدروليك ل رفع وخفض املركبة

رادار
أبواب شفط 

فتحة سقف بانوراما
التحكم بالعوادمخاصية 

Meridian ™ نظام صوتي متقدم من
خاصية التدفئة والتبريد للمراتب األمامية

أوتواندرويد + أبل كاربالي 
ثالجة أمامية
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مراتب أمامية متعددة الوضعيات مع خاصية الذاكرة
قابلة للطي كهربائيًا مع خاصية التدفئةمرايا 

املراياخاصية التعتيم التلقائي لجميع 
املنحدراتنظام القيادة ىلع 

متعددة للقيادة وضعيات 
كاميرا الرؤية الخلفية

دّبة كهرباء

املتقاطعةخاصية اكتشاف النقطة العمياء واملسارات 
والخلفيىلع الركن األمامي نظام املساعدة 

وحدة تكييف خلفية مستقلة
إنارة داخلية محيطة

السرعةمثبت 
بصمة دخول 

تثبيت مسار
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