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يمتاز التصميم السلس للسيارة بالثقة واإلثارة , فتصميمها األمامي يضفي 
إحساسًا بالقوة والثقة أما تصميمها الخلفي المزين بخطوطها الجانبية الرفيعة 

التي تمتد من الخلف الى المصابيح األمامية يشبه أجنحة الطيور أثناء تحليقها ,
وتصميم صدامها األمامي ذو اللونين وواجهتها ذات المصابيح HID عالية الكثافة 

تضفي شعورًا أكبر بالقوة.

تخطى التقليدية واتجه للمستقبل

يعلو الكشافات خط من مصابيح LED النهاريةصدام أمامي ذو لونين

مصابيح HID عالية الكثافة



العديد من مساحات التخزين لسهولة التنظيم

نظام االستقرار االلكتروني

مواصفات أمان عالية غير مسبوقة لحماية عائلتك

يراقب نظام اإلستقرار اإللكتروني ظروف الطرق وحالة المركبة بشكل إستمراري ويعمل على ضبط قوة المحرك وإيقاف السيارة 
في حال فقدان السائق السيطرة عليها من أجل زيادة األمان وتحسين قدرة السيارة التداخلية, إضافة الى نظام منع إنغالق 

المكابح, نظام الحماية من اإلنقالب ونظام فرملة الطوارئ للمساعدة، نظام تشغيل اإلشارات الرباعية في حالة الطوارئ.

عند تغير نمط القيادة، يتم تعديل قوة المحرك أوتوماتيكيًا 
طبقًا لظروف القيادة ونوع الطرق، مما يؤدي إلى سالسة 

وثقة أكثر في القيادة

نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات  حساسات خارجية وكاميرا خلفية تساعد في إصطفاف السيارة 

6 أكياس هوائية

صندوق الطبلون مساحة مفتوحة أعلى صندوق الطبلون مساحة تخزين أمام الجير

مساحة تخزين أمام الجير

صندوق تخزين في مسند السائق

صندوق تخزين في مسند السائق

مساحة إضافية في األبواب الخلفية حامل أكواب في المسند الخلفي بين المقعدين

مساحة إضافية في األبواب الخلفية

مساحة تخزين

شبك تخزين خلف المقاعد األمامية حامل أكواب أمام مسند السائق

حامل أكواب أمام 
مسند السائق

مساحة تخزين في األبواب األمامية

مساحة تخزين في 
األبواب األمامية

صندوق الطبلون

مساحة مفتوحة أعلى
صندوق الطبلون

حامل أكواب في المسند 
الخلفي بين المقعدين

شبك تخزين خلف المقاعد 
األمامية

إستخدام %71.4 من معدن عالي الصالبة

نمط القيادة الذكية
محرك البنزين 1.6 لتر المتطور حديثًا يولد قوة ما يصل إلى 

128 حصان عند 6000 دورة بحد أقصى 160 نيوتن متر 
لتحسين األداء والقيادة في الطرق السريعة

قوة ١28 حصان بمحرك 1.6
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ألوان األجزاء الداخلية للسيارة األبعاد (بالمليمتر)

المعلومات التقنية

المعايير القياسية 

الخيارات المتاحة

نظام الدفع الرباعي/الثنائيالمحرك واالداء 1.6 لتر – 4 اسطوانات – بقوة 128 حصان

التصاميم باللون األحمر

اإلطارات

داخلية سوداء

داخلية بيج

داخلية حمراء

جلد أسود نسيج مزيج من القماش 
والبالستيك الحراري

جلد بيج

جلد أحمر

نسيج مزيج من القماش 
والبالستيك الحراري

شبك خلف المقعد

شبك خلف المقعد

فضي

جنوط فوالذية 16“مع 
205/60R غطاء+ إطارات

جنوط معدنية خفيفة 16“ جنوط معدنية خفيفة 18“ 
 215/45R إطارات +

جنوط معدنية خفيفة 18“ 
 215/45R إطارات +

بتصميم مميز

جنوط معدنية خفيفة 18“ 
 215/45R إطارات +

بتصميم مميز

فضي فضي فضي أسود

رمادي

بيج

شبك خلف المقعد أسود

ناقل حركة أوتوماتيكية ب 6 سرعات 
خزان وقود 47 لتر 

Torsion Bar الخلفي/Maxpherson  نظام التعليق األمامي
أكياس هوائية مزدوجة مع خاصية زر إيقاف لمقعد الراكب 

نظام اإلستقرار اإللكتروني (نظام مانع إنغالق المكابح , نظام 
مانع اإلنزالق – نظام الحماية من اإلنقالب – نظام تشغيل 

اإلشارات الرباعية في حال الطوارئ)
نظام حماية التشغيل من السرقة  

قفل مركزي 
خاصية القيادة الذكية (الرياضية – العادية – المريحة)

نظام مراقبة ضغط هواء الكفرات 
6 مكبرات صوت

أزرار التحكم في الصوت في المقود
USB – AUX  مداخل

مكيف مع خاصية تنقية الهواء
مقابض أبواب داخلية مطلية بالكروم

مرايا جانبية كهربائية بنظام تسخين لمنع الضباب قابلة للطي 
يدويًا

مصابيح ضباب خلفية 
MP3 مشغل

نظام بلوتوث يتوافق مع انظمة ابل واندرويد وويندوز

جنوط مقاس 16 إنش 
مفتاح ذكي مزدوج + خاصية قفل عجلة القيادة + مانع تشغيل 

محرك 
خاصية التكييف المزدوج ذات التحكم المنفصل 

سكك سقف فضية 
غطاء لصندوق األمتعة

زجاج خلفي وجانبي ملون 

المزايا الفاخرة 
مزايا قياسية باإلضافة الى:

وسائد هوائية متعددة + وسائد هوائية ستارية + وسائد 
للمقاعد األمامية + وسائد هوائية جانبية 

مقود قيادة مغطى بالجلد مقابض جلدية 
مصابيح ضباب أمامية 

جهاز إنذار
نظام دفع رباعي

مساحة تخزين جانبية 
حساسات اإلصطفاف أمامية وخلفية

 USB - RDS – 2DIN LCD - AVN - HDMI    مداخل
 بلوتوث - كاميرا - مشغل أيبود

مصابيح نهارية
داخلية جلدية باللون األحمر المميز

جنوط معدنية من األلمنيوم المطلية بالفضة أو الجنوط 
الرياضية ذات اللون األسود، قياس 18 إنش

سيارة بلونين:
- (سقف أسود) مع اللون الخارجي (أبيض - أحمر – بني) جناح 
خلفي جنوط معدنية رياضية تصميم مميز 18 إنش لون أسود 

مرايا خارجية بلون السيارة 
- (سقف أبيض) مع اللون الخارجي (أسود -كحلي) جناح خلفي 

جنوط معدنية رياضية تصميم مميز 18 إنش لون فضي مرايا 
خارجية بلون السيارة

مرايا خارجيه قابلة للطي كهربائيا + تدفئة المقاعد + مع 
إشارات إلتفاف على المرايا 

جناح خلفي بمصابيح LED + زجاج خلفي و جانبي ملون 
إنارة أبواب داخلية

نقاط خلفية إضافية لتثبيت كرسي األطفال 
دعاسات

الرجاء زيارة المعرض للمزيد من التفاصيل والخيارات

Contact Us: 92 0000 245


