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ألوان 6
لمؤشر
السرعة

أسود

عجلة قيادة مدفئة

أصفر

أزرق

أحمر

أزرق سماوي

أبيض

مصابيح  HID مع  مصابيح LED  نهارية مصابيح ضباب أمامية مفتاح ذكي ومفتاح قابل للطي مفاتيح تحكم عن بعد بعجلة القيادة مقاعد مدفئة

صف مقاعد ثاني قابل للطي يوفر مساحةأنوار تحذيرية بحال إستخدام المكابح الطارئ
1312L

مقعد السائق بخاصية التهوئةديكور أحمر على األبواب األماميةمسند وسطي

مساند رأس إلكترونية ماصة للصدماتقاعدة مثبتة لمقعد الطفلتكيف قوي (بارد وحار)مرايا خارجية مدفئةمقبض للباب الخلفي

مثبت سرعة إلكتروني

بلوتوث للمكالمات
الهاتفية

إمكانية تشغيل
المحتوى الصوتي

عبر البلوتوث

شاشة بقياس
“7
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المعايير القيايسية
محرك سعة 2.0L دفع امامي، يولد قوة 147 حصان

ناقل حركة أوتوماتيكي  بـــ 6 سرعات
 57L :خزان الوقود

نظام تعليق: McPherson Strut/Multi-link أمامي/خلفي
أكياس هوائية مزدوجة مع خاصية زر إيقاف لمقعد الراكب
نظام االستقرار اإللكتروني ( نظام منع انغالق المكابح،  

ونظام مانع االنزالق، نظام الحماية من االنقالب،)
عجلة قيادة مريحة، بخاصية تعديل موقع العجلة يدويًا

جنوط مقاس 16“ ذات تصميم جديد
عجلة اضافية اسفل المركبة

مرايا جانبية (كهربائية بنظام تسخين لمنع الضباب/ قابلة 
للتعديل)

إنارة أسفل المرايا الجانبية
شبك أمامي اسود

حاجب شمس مزود مرآة وإضاءة
دواسات بالستيكية على اطراف األبواب

إضاءة على أطراف األبواب
مقاعد متعددة الوضعيات قابلة للتعديل يدويًا

مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40
مصابيح ضباب أمامية وخلفية

زجاج سائق كهربائي بخاصية األمان
نظام من السرقة المركبة

قاطرات قابلة للطي
نظام تكيف يدوي

مانع تشغيل المحرك +إنارة حول مدخل المفتاح
قفل مركزي

خاصية القيادة الذكية (الرياضية، العادية، المريحة)
نظام مراقبة ضغط هواء اإلطارات

6 مكبرات صوت
نظام التحكم الصوتي في عجلة القيادة

AUX وفتحة USB فتحة

المعايير الفاخرة
مزايا القياسية باإلضافة إلى:

نظام الدفع الرباعي بخاصية اإلغالق
جنوط مقاس 17“ او 18” 

جناح خلفي
شبك وغطاء لحفظ األمتعة 

شبك أمامي ومقابض معدنية
وسائد هوائية متعددة + وسائد هوائية ستارية + وسائد 

هوائية للمقاعد األمامية + وسائد هوائية جانبية
غطاء عجلة قيادة من الجلد

EBD يعمل بنظاك ABS
تكيف إلكتروني مزدوج

فتحة سقف
كاميرا أمامية

مؤشر سرعة بـ 6 الوان
أغطية مقاعد جلدية
عجلة قياة إلكترونية

AVN + مشغل ايبود + HDMIو USB فتحات
2DIN LCD + RDS + كاميرا + بلوتوث

مفاتيح ذكية بخاصية منع تشغيل المحرك
ديكور داخلي مخشب
حزمة الداخلية الحمراء

مقاعد سائق مهواة
مقاعد مريحة متعددة الوضعيات قابلة للتعديل كهربائيًا

سكة سقف
   TPU TM مقابض

نقطة تثبيت كرسي طفل حديث الوالدة
مصابيح LED نهارية

إطار احتياطي كامل الحجم
حساسات أمامية وخلفية

مشغل MP3 ،بلوتوث ومشغل ايبود

األبعاد (بالمليمتر)

دليل األلوانالمعلومات التقنية

الرجاء زيارة المعرض للمزيد من التفاصيل والخيارات

داخلية بيج

داخلية حمراء

داخلية سوداء

جلد

شبك معدني

شبك معدني

شبك معدني

جلد

نسيج

جلد

نسيج

جنوط معدنية خفيفة 18“ 
بتصميم مميز

جنوط معدنية خفيفة 17“ 
بتصميم مميز

أحمر ناري

أخضر فضائي

أزرق المع

الرمادي

فضي

أبيض

أسود

جنوط معدنية خفيفة 16“ 
بتصميم مميز




