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يمتاز التصميم السلس للسيارة بالثقة واإلثارة، فتصميمها األمامي يضفي 
إحساسًا بالقوة والثقة. أما التصميم الخلفي المزين بخط نحيف والذي يمتد من 

الخلف إلى المصابيح األمامية، يشبه أجنحة الطيور أثناء تحليقها. الصدام األمامي 
ذو اللونين والديناميكية الهوائية للسيارة تضفي شعورًا أكبر بالقوة. 

الوجه الجديد للتطور

يتوج المصابيح مجموعة من مصابيح LED  نهاريةصدام أمامي ذو لونين

مصابيح HID عالية الكثافة



41.6m

* Based on in-house testing results (traveling at 100km/h)

أسود أصفر أزرق

أحمر أزرق سماوي أبيض

شاشة معلومات/ مؤشر سرعة بستة ألوان

مساحات التخزين التي تبقي األمور منظمة

نظام االستقرار اإللكتروني

مواصفات أمان غير مسبوقة، لحماية عائلتك

يراقب نظام االستقرار اإللكتروني ظروف الطرق وحالة المركبة باستمرار، ويعمل على ضبط قوة المحرك وإيقاف السيارة في 
حال أوشك السائق على فقدان السيطرة عليها. من أجل تحسين قدرات السيارة التدّخلية وزيادة األمان، يضم  نظام االستقرار 

اإللكتروني نظام منع إغالق المكابح، ونظام الحماية من االنقالب، ونظام مانع االنزالق، ونظام فرملة الطوارئ المساعدة. 

نظام مراقبة ضغط هواء اإلطارات 

حساسات خارجية لركن السيارة وكاميرا خلفية

نظام مساعد لصعود المنحدرات

أداء رائع ألقراص الفرامل الكبيرة المتواجدة في األمام والخلف تحت 
ظروف القيادة المتنوعة

أقراص الفرامل (األمامي: قرص تهوية / الخلفي: قرص)

مسافة التوقف بعد كبح الفرامل

صندوق التابلوه علبة علوية مفتوحة فوق لوحة التحكم علبة مجوفة في التابلوه

علبة مجوفة في التابلوه

مركز وحدة التحكم

مركز وحدة التحكم

جيوب في أبواب الصف الثاني حامل أكواب كبير في الصف الثاني (قياسي)

حامل أكواب كبير في الصف الثاني

مساحة تخزين

شبك خلف المقعد حامل أكواب كبير في وحدة التحكم 

حامل أكواب كبير
في وحدة التحكم 

جيوب في أبواب الصف األول

جيوب في أبواب الصف 
األول

صندوق التابلوه

علبة علوية مفتوحة
فوق لوحة التحكم

جيوب في أبواب 
الصف الثاني

شبك خلف المقعد
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ألوان األجزاء الداخلية للسيارة األبعاد (بالمليمتر)

المعلومات التقنية

المعايير القيايسية

الخيارات المتاحة

1.6L l4 :نظام الدفع الرباعي/الثنائيالمحرك واألداء

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 أوتوماتيكي  بـــ 6 سرعات
 47L :خزان الوقود

Torsion Bar :خلفي /Maxpherson :نظام تعليق- أمامي
أكياس هوائية مزدوجة مع خاصية زر إيقاف لمقعد الراكب
نظام االستقرار اإللكتروني ( نظام منع انغالق المكابح،  

ونظام مانع االنزالق،  نظام منع إغالق المكابح، نظام 
الحماية من االنقالب، نظام تشغيل اإلشارات الخلفية في 

حال الطوارىء)
مانع تشغيل المحرك

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

مكيف مع خاصية تنقية الهواء
   TPU TM مقابض أبواب

مرايا جانبية (كهربائية بنظام تسخين لمنع الضباب/ قابلة 
للطي يدويَا)

مصابيح ضباب خلفية
الزجاج األمامي والخلفي وزجاج األبواب ملون

إطار احتياطي كامل الحجم
 MP3 مشغل

Apple من شركة CarPlayنظام بلوتوث و

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

المحرك
فتحات تكييف مزدوجة

سكة سقف فضية
غطاء لألمتعة

المعايير الفاخرة
مزايا القياسية باإلضافة إلى:

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

غطاء عجلة قيادة من الجلد
مقابض جلدية

مصابيح ضباب أمامية
جهاز إنذار

نظام دفع رباعي
علبة أمتعة جانبية

نظام مساعدة على الركن أمامي وخلفي
AVN + مشغل ايبود + HDMIو USB فتحات

 2DIN LCD + RDS + كاميرا + بلوتوث
مصابيح نهارية

داخلية جلدية حمراء
جنوط معدنية خفيفة 18“ بتصميم مميز

سيارة بلونين (سقف أسود) مع اللون الخارجي (أبيض، أحمر)
 *جناح خلفي،  جنوط معدنية خفيفة 18“ بتصميم مميز 

  (أسود)، المرايا الخارجية (بلون السيارة)
سيارة بلونين (سقف أبيض) مع اللون الخارجي (كحلي، أسود)

 *جناح خلفي، جنوط معدنية خفيفة 18“ بتصميم 
  مميز(فضي)، المرايا الخارجية (أبيض)

مرايا خارجية قابلة للطي كهربائيًا + تدفئة + إشارات التفاف 
على المرآة 

جناح خلفي بمصابيح LED+ زجاج خلفي ملون
إنارة ابواب داخلية

نقطة تثبيت كرسي طفل حديث الوالدة
مقابض أبواب من الكروم

دعاسات

الرجاء زيارة المعرض للمزيد من التفاصيل والخيارات


