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720L مساحة تخزين

األعتيادية

طي المقاعد الخلفية بنسبة 40%

طي المقاعد الخلفية بنسبة 60%

مقاعد أمامية مهواةمقاعد أمامية وخلفية مدفئةمقاعد خلفيةمتغيرة بزاوية  o   32.5طي المقاعد الخلفية بشكل كامل

مساحات تخزين إضافيةخيارات طي المقاعد الخلفية
تبلغ سعة صندوق السيارة 720 لتر ويمكن طي مقاعد الصف الثاني بنسبة 60:40 أو طيها كليَا لسعة أكبر. ويتضمن الصندوق  تعاليق 
لوحة  تتسع  السيارة.  إضافية في أسفله وعلى جوانب  تخزين  220V/115V، وشبكة لحمل األمتعة وحجرة  لألكياس، عاكس كهرباء 
التحكم المركزي لجهاز آي باد نظرَا لكبر حجمها ويحتوي صندوق التابلوه على علبة داخلية مفتوحة، بينما يحتوي كل من األبواب األربعة 

على جيوب جانبية تتسع لزجاجة يبلغ حجمها 1.5 لتر إضافة إلى مجموعة من األشياء الصغيرة األخرى.



Exterior colour:Jazz Brown
(OAT)

Bumper 
(Dark Metal Grey)

Roof and air spoiler 
(Black)

Outside mirror with turning
signals (Jazz Brown)

18” alloy wheels 
(Black)

Exterior colour:Flaming Red
(RAM)

Bumper 
(Dark Metal Grey)

Roof and air spoiler 
(Black)

Outside mirror with turning
signals (Flaming Red)

18” alloy wheels 
(Black)

Exterior colour:Silent Silver 
(SAI)

Bumper 
(Light Metal Silver)

Roof and air spoiler 
(Black)

Outside mirror with turning
signals (Silent Silver) 

18” alloy wheels 
(Black)

Exterior colour:Grand White
(WAA)

Bumper 
(Light Metal Silver)

Roof and air spoiler 
(Black)

Outside mirror with turning
signals (Grand White)

18” alloy wheels 
(Black)

Exterior colour:Space Black
(LAK)

Bumper 
(Dark Metal Grey)

Roof and air spoiler 
(White)

Outside mirror with turning
signals (Space Black)

18” diamond-cut alloy wheels
(Silver)

Exterior colour:Techno Grey
(ACT)

Bumper 
(Dark Metal Grey)

Roof and air spoiler 
(Black)

Outside mirror with turning
signals (Techno Grey)

18” alloy wheels 
(Black)

Exterior colour:Dandy Blue
(BAS)

Bumper 
(Dark Metal Grey)

Roof and air spoiler 
(White)

Outside mirror with turning
signals (Dandy Blue)

18” diamond-cut alloy wheels
(Silver)

Exterior colour:Galaxy Green
(GAL)

Bumper 
(Dark Metal Grey)

Roof and air spoiler 
(White)

Outside mirror with turning
signals (Galaxy Green)

18” diamond-cut alloy wheels
(Silver)

زجاج أمامي واقي من أشعة الشمس الضارةنظام امان لزجاج السائق

إطارات زينة سوداء أماميةإطارات زينة سوداء خلفية

مصابيح  HID مع  مصابيح LED  نهارية

مصابيح LED خلفية

مصابيح ضباب أمامية

مصابيح ضباب خلفية عواكس خلفية كاميرا خلفية مع شاشة مقاس ”7

سكة سقف فضيةطقم إصالح لإلطارات

تعزيز
المظهر
واألداء

الخارجي

تخصيصات
خارجية
مميزة
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التصاميم باللون األحمر

ألوان األجزاء الداخلية للسيارة

المعايير القيايسية

الخيارات المتاحة

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
مكابح أمامية مهواة

نظام تعليق ميكانيكي لعجلة القيادة
منطقة تخزين وسطية مع مسند

منفضه متنقلة
زجاج كهربائي

هوائي على السقف

جنوط مقاس 16“
شبك تخزين

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

مثب للسرعة
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

اإلطارات
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

األبعاد (بالمليمتر)

المعلومات التقنية
داخلية سوداء

داخلية بيج

داخلية حمراء

جلد أسود نسيج

جلد بيج

جلد أحمر

نسيج

شبك خلف المقعد

شبك خلف المقعد

رمادي

بيج

شبك خلف المقعد أسود

مزيج من القماش 
والبالستيك الحراري


