
21” легкосплавні диски;
Шини “Continantal” потовщені з акустичною ізоляцією
Моно окрас кузову (з палітри 16 стандарних кольорів)
Лазерні фари: адаптивні світлодіодні фари з технологією “Rolls-Royce Laser Light”
Дистанційні ключі - покриті 2-ма видами шкіри
Автоматичний м’який доводчик усіх дверей та кришки багажника
Видимі вихлопні труби
Оздоблення з натуральної шкіри на верхній панелі приборів та центр. консолі
Оздоблення салону деревом; Повне оздоблення салону шкірою
Сидіння з електроприводом та поперечним регулюванням
Склопакет з подвійним склінням
Парасольки Rolls-Royce чорного кольору
Підігрів керма
6-зональний клімат-контроль
Система закриття дверей зовні та всередині
Центральний монітор розміром 10.25” з системою голосового управління
Монітор розміром 12.3” (Touch Screen)
Комфортна система доступу без ключа
Безпровідне з’єднання з мобільним телефоном Bluetooth
4 - USB  розетки; 2 розетки 12 В
Безпровідний зарядний пристрій для смартфонів
Акустична система 600 W (16)
Система управління світлом у салоні
Head-Up display
Система допомоги при парковці PDC, передня та задня
Loading Assistant; Park Assist; Контроль тиску в шинах
Функція контролю спуску униз
Протиугінна система (ABC)
Регулювання колонки керма по довжині та висоті з електроприводом (EPS)
Система управління динамічним гальмом (DBC); Автоматичний контроль стійкості 
(ASC); Система управління гальмування на поворотах (CBC); Антиблокуюча 
система гальмування (ABS); Динамічний контроль стійкості (DSC), Динамічний 
контроль приводу (DTC); Auto Hold; Контроль тяги на поворотах (ARS)

АВТ Баварія
офіційний дилер Rolls-Royce Motor Cars

01030, Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21
Телефон +380 (44) 393-7070    Факс +380 (44) 393-7171 

info@rrmc-kiev.com
www.rolls-roycemotorcars-kiev.com.ua

C U L L I N A N
Екстер’єр Інтер’єр Оздоблення

Базове обладнання*

Технічні характеристики
Габарити   
Довжина / Ширина / Висота 5341 мм / 2000 мм / 1835 мм
Колісна база  3295 мм 

Маса без вантажу   2660 кг

Двигун
Тип двигуна (цил. / клапани) 6749 cм3, V-подібний (12 / 48) 
Потужність / частота обертання 571 к. с. 
Макс. крутний момент / 850 Н·м / 1600 об/хв
частота обертання

Експлуатаційні характеристики   
Максимальна швидкість 250 км/год (обмежена)
Прискорення 0-100 км/год 5.2 с

Витрати пального на 100 км
 Комбінований цикл 15.0 л

Викиди CO
2 
(комб. цикл)

                    
341 г/км

Колір кузову: ‘Infinity Black’
22” 7-спицьові частково полірованні  
колісні диски
Оздоблення кузову лініями ‘Coachline’
Центр колісного диску під колір кузову

Оздоблення салону: шкіра ‘Scivaro / Black/ 
Mandarin’
Задні сидіння з роздільною задньою 
консоллю та фіксованим заднім склом

Схема оформлення інтер’єру Bespoke  
‘Module Editing’
Пакет зовнішнього оздоблення кузову 
з полірованної сталі
Оздоблення деревом ‘Blackwood’

Сертифікат відповідності
 UA.46A(b).09995-18

від 26.10.2018

A(b)

* За повним переліком обладнання базової комплектації просимо звертатися до Вашого консультанта.
   Вартість автомобіля включає податки з митного оформлення та ПДВ. Ціна автомобіля на дату продажу визначається згідно встановленого Продавцем курсу гривні до ЄВРО.

Покращений циферблат годинника
Масаж для сидінь передніх та задніх пасажирів
Пакет зовнішнього оздоблення кузову з 
полірованної сталі
Алюміннієві накладки на пороги з підсвічуванням 
‘Cullinan’ 
Полірованний пакет з нержавіючої сталі
Табличка з VIN кодом
Панорамний склянный люк
Столики для пікніка
22” 7-спицьові частково полірованні  диски
Театральна конфігурація для задніх пасажирів
Клімат-контроль для задніх пасажирів
Схема оформлення інтер’єру Bespoke ‘Module 
Editing’ 
Оздоблення деревом ‘Blackwood’
Задні сидіння з роздільною задньою консоллю та 
фіксованим заднім склом
Захисне скління задніх вікон
TV-тюнер
Boot preparation
Килим із шерсті ягня
Штори для задньої перегородки
Задні бокові штори
Аудиосистема RR Bespoke
Оздоблення кузову лініями Coachline
Центр диску під колір кузову
Фігурка Spirit of Eсstаsy з підсвічуванням
Вентиляція сидінь для передніх пасажирів
Додаткова стрічка на верхній частині панелі 
інструментів
Вентиляція сидінь для задніх пасажирів
Контрастна стрічка ‘Mandarin’
Гравірований ключ ‘Mandarin’

Додаткове обладнання


