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سيارة الدفع الرباعي القوية 
ذات االنحناءات الساحرة 
االحتفاظ بهوية سيارات الدفع الرباعي 

اثناء ابتكار التصميم الفريد 

التصميم الخارجي لسيارة ريكستون والخطوط االمامية العريضة 
تظهر الكالسيكية واالناقة في مظهر سيارة الدفع الرباعي 

بينما يتشكل األسلوب الديناميكي على الخطين الجانبيين ليضفي جماالً وفخامة. 
ويتأكد أحساس الجرأة الواضحة عبر الصدام االمامي المزين بالكروم 

والخطوط السوداء ذات اللمعان القوي. والخطوط السوداء ذات اللمعان القوي. 
باإلضافة الى اشارات التنبيه على جانبي المرايا الخارجية 

واضاءة خارجية في اسفل المرايا لتمنحك رؤية حول السيارة اثناء الظالم. 

أنوار هالوجينة أمامية لرؤية أوضح أثناء الظالم. 
LED أنوار نهارية

مجمعه بتناسق في أعلى حجرة اإلضاءة 
إلعطاء االناقة والبساطة 

اشارات التنبيه على جانبي المرايا الخارجية واضاءة خارجية 
في اسفل المرايا لتمنحك رؤية حول السيارة اثناء الظالم. 

إضاءات تنبيه LED تعمل كمصابيح ضباب 



البساطة الحيوية 
إبراز الشكل المميز للجهة الخلفية للسيارة 

إضاءة تنبيه خلفية عند التوقف المفاجئ  
لسالمة عالية للركاب, 

واالضاءات الخلفية المنظمة إلعطاء صورة رائعة 
ومظهر فخم من الخلف 

شريط من الكروم المصمم بدقة في 
مركز السيارة الخلفي 

وغطاء لألجزاء الخلفية من السيارة وغطاء لألجزاء الخلفية من السيارة 
لتعزيز البساطة في المظهر الخلفي 

اللوحة الخلفية مزودة بإضاءة  LED  هادئة وبسيطة  
وتصميم عتبة الباب الرائعة 

تثبت اللمسات النهائية الكاملة للمظهر الخارجي. 

مصابيح LED خلفية 

أناره LED هادئة وبسيطة 
أعلى لوحة السيارة الخلفية  

عتبة باب توحي بالبساطة 



صنعت باستخدام مواد عالية الجودة 

مصممة بدقة واحترافية 

حيث صمم كل ما في المقصورة بشكل مفرد 
مقاعد بلون أسود 

مقاعد سوداء مع ألوان بيج أساسية 

مقاعد بلون بني  مقاعد بلون عاجي 

المقاعد صممت هندسيا لتتناسب تلقائيا مع كافة االجسام 
لتقليل الشعور بالتعب خالل الرحالت الطويلة 

كما تغطى المقاعد بجلد النابا الناعم والمريح بشكل ال يعقل 
حيث تكون المقاعد محشوة بدقة لتمنحك الشعور بالراحة 

كما تم تجميل داخلية السيارة بلمسات هادئة من االضاءات الداخلية لألبواب 
واضاءات لوحة العدادات وإضاءات مخفيه كديكور داخلي للسيارة 
إلعطاء منظرا جميال من االنوار المحيطية الخافتة اثناء الظالم.. إلعطاء منظرا جميال من االنوار المحيطية الخافتة اثناء الظالم.. 

المجموعة الداخلية تتوفر بأربعه الوان متناسقة: 
-بني 
-أسود 

-أسود مع خطوط بيج 
-عاجي 



المتعة 
للسائق والراكب 

نظام الرؤية 
المحيطية 

حول السيارة 

عجلة القيادة  باستشعار السرعة 
وغطاء لتسخين عجلة القيادة 

مكابح إلكتروني للتوقف 
باإلضافة الى مكابح للتوقف المؤقت 

TFT-LCD 7 ألوان شاشة"

عرض فائق الرؤية 
ثالثي الوضعيات 
الرقمي لعدادات 

السرعة 

رؤية 
ثالثية األبعاد 

كاميرا 
أمامية 

كاميرا 
جانبية 

كاميرا 
خلفية 

الوضع العادي  الوضع الحركي  وضع عداد الدوران 

تغيير صوت أشارة االختيار نظام تحذير مغادرة حارات الطريق تشغيل ذكي للباب الخلفي 

يستطيع المستخدمين ربط اجهزتهم الذكية للعرض 
ألجراء مكالماتهم الهاتفية وتفقد رسائلهم 

واالستماع للموسيقى أثناء القيادة  

نظام قوقل بالي ونظام اندرويد 

عرض كمبيوتر 
ثالثي االبعاد 

وضع اربعه كاميرات خارج السيارة مدمجة إلظهار رؤية كاملة 
للمنطقة من كافة الجهات حول المركبة. 

مما يجعل القيادة بسرعه منخفضة أو االصطفاف أسهل وأكثر أمانا. 
باإلضافة الى ذلك  فإن زاوية المرايا الخارجية 

تميل تلقائيا إلى أسفل عندما تسير السيارة الى الخلف لمساعدة 
السائق عند اصطفاف السيارة  

تقديم رؤية كاملة للبيئة في الخارج 

توفير بيئة فارهه وعلى مستوى عالٍ من الفخامة في الداخل 
نظام ريكستون الترفيهي يأتي مع شاشة لمس عالية الدقة 

مما يدعم نظام أبل ونظام أندرويد االوتوماتيكي. 
كما يتضمن النظام أيضا على راديو ومشغل ملفات صوتية 

HDMI باإلضافة الى مدخل USB وتسجيل ومدخل
  



واسعة وقابلة للتعديل 

وضعيات الجلوس للمقاعد الخمسة 
طي الجزء %40 من الصف الثاني لتوفير مساحة (1376لتر)  طي الجزء %60 من الصف الثاني لتوفير مساحة (1652لتر)  طي الجزئيين %100 من الصف الثاني لتوفير مساحة (1977لتر) 

وضعيات الجلوس للمقاعد السبعة 
طي الصف الثالث بالكامل + طي الجزء %40 من الصف الثاني 

لتوفير مساحة (1201لتر) 
طي الصف الثالث بالكامل + طي الجزء %60 من الصف الثاني 

لتوفير مساحة (1477لتر) 
طي نصف الصف الثالث + طي الجزء %40 من الصف الثاني 

لتوفير مساحة (777لتر) 
طي نصف الصف الثالث + طي الجزء %60 من الف الثاني 

لتوفير مساحة (1029لتر) 
طي الصف الثالث بالكامل + طي الصف الثاني بالكامل 

لتوفير مساحة (1806لتر) 

7 مقاعد 

5 مقاعد 

مقاعد قابلة للطي لحمل أغراض طويلة جداً 
باإلمكان أيضا طي الصف الثاني للوصول للصف الثالث بسهولة 

توفير الراحة والرحابة لكلٍ من 
السائق والركاب 

كال المقعدين في الصف األول مهواة, بينما يوجد تسخين للمقاعد 
في الصف األول والثاني 

بإمكان ثالثة سائقين مختلفين ادخال إعداداتهم المفضلة 
لمقعد السائق ووضعية المرآه الجانبية 

باإلضافة الى توفر تعديل كهربائي للمقاعد االمامية 
مساحة مكان االرجل في الصف الثاني قابله للتعديل إلعطاء 

مساحة أكبر وذلك بفضل التصميم الداخلي المميز لداخلية السيارة مساحة أكبر وذلك بفضل التصميم الداخلي المميز لداخلية السيارة 
كما يمكن طي مقاعد الصف الثاني لزيادة سعة مساحة التخزين لصندوق األمتعة. 



الصف الثاني يطوى بشكل كامل %100 (5 مقاعد) 

مقاعد عادية مع ستارة امتعه للتخزين (5 مقاعد) 

باب خلفي ذكي 
- سهولة فتح وأغالق الباب الخلفي لصندوق االمتعة 

- مفتاح تحكم سهل 

قدرة نقل البضائع 

سهولة التحميل و التفريغ 
إطمح لألكثر بدون تضحية بمساحة الراكب 

التحميل لصندوق األمتعة بدون الحاجة ألخذ من مساحة الركاب 
سيارة ريكستون تتسع ألربعة حقائب جولف في صندوق األمتعة الخلفي، وبالتالي تتيح 

مقاعد الصف الثاني مساحة الستخدام الركاب. 
السائق المحمل باألغراض يستطيع فتح باب صندوق األمتعة بدون الحاجة الى انزال األغراض ارضاً. 

ببساطة السائق يستطيع إبقاء المفتاح الذكي في جيبة 
والوقوف خلف المركبة فقط لثالث ثوانٍ وسيفتح الباب الخلفي اوتوماتيكياً. 



سهولة وأمان في قيادتها 

أحدث 
الحلول 
التقنية 

نظام الكبح في حاالت الطوارئ الذاتي  تنبيه مغادرة مسار الطريق 
يساعد على تجنب أو تخفيف تأثير االصطدام 
عن طريق الكشف عن المركبات المتحركة 

أو المتوقفة و تنبيه السائق مسبقا. 

تنبيه السائق حين خروج السيارة عن مسارها 
اال في حالة تشغيل السائق إلشارات االنعطاف   

يحذر السائق كلما السيارة 

مساعد االنارة العالية 
تخفيض أوتوماتيكي ألناره العالية عند وجود 

مركبات تقترب لجعل 
القيادة اثناء الظالم أسهل 

حساسات خلفية 
مساعدة السائق أثناء االصطفاف من خالل 
الكشف عن وجود مركبات تقترب من الخلف 

السالمة النشطة 

حساسات أمامية 
تنبيه السائق عند اكتشاف سيارة أخرى 

تظهر امام المركبة لتنبيه من خطر االصطدام 

مساعد تغيير المسار 

نظام النقطة العمياء 

يعمل على اكتشاف السيارات التي تقترب 
من المركبة من الخلف وتشغيل إشارات التنبيه 

في المرآه الخارجية, لتنبيه السائق 

استشعار المركبات القادمة من الخلف أو أحد الجوانب 
في النقطة العمياء وتحذير السائق 

عبر إشارات التنبيه على المرآه الخارجية 

توظيف التقنية الحديثة للسالمة 
ولتجنب وقوع الحوادث 

القيادة دائماً تستلزم قدر معين من المخاطر 
ومع ذلك فإن ريكستون استحوذت على أحدث 
مزايا أنظمة السالمة النشطة لتقليل هذه 

المخاطر ولمنع الحوادث المحتملة من الحدوث 



محرك البنزين متعدد المزايا 
الحفاظ على أصالة السيارة الرياضية متعددة االستعماالت مع توافر الدفع الرباعي 
ريكستون تأتي بمحرك بنزين سعة 2.0 لتر يتضمن تعليق مستقل متعدد الوصالت في الخلف. وتأتي بدفع خلفي 

مما يعزز سهولة التحكم بثبات المركبة من خالل تحسين توزيع الوزن. 
كما يمكن للسائق اختيار أحد وضعيات القيادة (دفع خلفي – دفع رباعي) حسب الحاجة. 

أمكانية التحكم باختيار وضع الدفع الرباعي 

نظام تعليق مستقل 
متعدد الوصالت في الخلف 

القوة الحصانية 

عزم الدوران 

سعة المحرك 

محرك البنزين 

القوة الحصانية 

عزم الدوران 

سعة المحرك 

محرك البنزين 

*مع الناقل األوتوماتك 

يسمح التعليق المستقل لكل عجلة بالتحرك 
ألعلى وألسفل ولليسار ولليمين من تلقاء نفسها 

لضمان سهولة التحكم عندما يصبح 
سطح الطريق وعراً. تعمل الوصالت المتعددة 

على تبديد االصطدامات الناتجة 
عن سطح الطريق الوعر؛ 

كما تقلل وصول االهتزازات الى كما تقلل وصول االهتزازات الى 
جسم السيارة ، لتحظى بقيادة رائعة. 

نظام التحكم في اختيار وضع الدفع الرباعي يسمح للسائق باالختيار 
لتنشيط النظام على حسب الظروف المغيرة على الطريق أو خارج الطريق. 

وبالتالي تطبيق الفعالية واألمان 
ليقدم أفضل من نظام الدفع الرباعي المستمر 

الدفع الرباعي 
مستوى 

سرعة عالي 

الدفع الرباعي 
مستوى 

سرعة منخفض 

ناقل حركة أوتوماتيك بـ 6 سرعات 

*محركات ديزل فقط 

الدفع الثنائي 
مستوى 

سرعة عالي 



متينة ويعتمد عليها 

إبقاء كلً من الضوضاء وصوت المحرك خارج المقصورة 

منطقة االصطدام 

االطار الرباعي 

جسم ريكستون تم تركيبة بناءً على المفهوم الجديد "االطار الرباعي" 

الذي يحجب معظم الضوضاء التي على الطريق وحتى صوت المحرك. 

تم تصميم "االطار الرباعي" خصيصاً لتقليل أمكانية إصابة الركاب في حالة حدوث تصادم. 

قد تم تقوية جسم السيارة بمواد أقوى وتوسعه حجمها 

باإلضافة الى ذلك، تحتوي ريكستون على ثمانية قواعد لجسم السيارة 

وهي األكثر في فئتها لتحسين جودة القيادة ولتحسين ثبات السيارة اثناء القيادة. 

تشير "منطقة االنهيار" إلى الجزء الذي ينقل أكبر كمية من الصدمة 
من االصطدام األمامي إلى داخل المقصورة. هذه " المقصورة" 

مصممة المتصاص تلك الصدمة ، وبالتالي حماية الركاب في الداخل. 

يتميز أجزاء اإلطار بهيكل رباعي الطبقات 
الذي يتفوق على المستوى العالمي لسالمة االصطدام الجانبي. 

هيكل يحتوي على الفوالذ القوي 
األكثر تقدما في مجال صناعة السيارات 

هيكل فوالذي عالي الكثافة، عالي القوة بنسبة 81.7%
من جسم سيارة ريكستون 

توفير صالبة رائعة وحماية ضد التشوه اثناء االصطدام. وعلى هذا النحو ، 
فقد تم تكبير المساحة اآلمنة داخل المقصورة 



أقصى حماية من أي وقت مضى 
تحسين الحماية لكافة الركاب 

8 وسائد هوائية 
1 وسادة هوائية للسائق 

3 وسادة هوائية للراكب االمامي 
4 ، 5 وسائد هوائية جانبية للسائق والراكب االمامي 
6 ، 7 وسائد هوائية جانبية لركاب المقعد الخلفي 

8 ، 9 ستارة هوائية جانبية 

 (ESS) أشاره تنبيه التوقف المفاجئ  (HDC) التحكم عند نزول المنحدرات  (HSA)التحكم عند صعود المرتفعات

 (BAS) ونظام مساعد المكابح (ARP) ونظام الحماية من االنقالب (ESP) برنامج الثبات اإللكتروني

إن ريكستون مزودة بتسعة وسائد هوائية. 
تتضمن وسادة لحماية ركبة السائق ووسائد هوائية جانبية للركاب الصف الثاني. 

كما تم تصميم عجلة القيادة خصيصا المتصاص قوة الصدمات 
لتقليص التأثير على منطقة الصدر للسائق ويتم تنشيط مسند الرأس  ليتحرك لألمام 
في حالة حدوث اصطدام ألغالق الفجوة بين رأس السائق ومسند الرأس لمنع االصابة 



ابراز سيارة الدفع الرباعي الرياضية 
بناء هوية مشرفة 

ريكستون هي الخيار األفضل. أينما ذهبت 

هيكل السيارة ال مثيل له في القوة وتتمتع داخلية السيارة بالرحابة والفخامة 

ريكستون ذات قدرة دفع كبيرة في حين أن العديد من أنظمة مساعدة القيادة 

وأنظمة التعليق مصممة لضمان األمان والسالسة قدر االمكان. 

بينما القائمة التزال مستمرة. 

السيارة الرياضية ذات الدفع الرباعي التي ستفخر بامتالكها حقا.. 



الــــــــراحة و السهوـلــة 

شاشة داخلية  مفاتيح تحكم ونظام تثبيت السرعة 
على عجلة المقود 

نظام تعديل تلسكوبي في عجلة القيادة  نظام استماع ذكي 

التحكم في درجة اضاءة االنوار االمامية  نظام ذاكرة لوضعية مقعد السائق  نمط الدخول السهل  تكييف مزدوج مع خاصية تنقية الهواء 

تسخين المقاعد االمامية والخلفية  تبريد وتهوية المقاعد االمامية  وحدة تحكم متكاملة  مفتاح ذكي 

نوافذ يتم التحكم بها عن بعد عبر المفتاح ذكي  نظام قفل تلقائي  التحكم في درجة اضاءة المصابيح االمامية  نظام ترحيبي 

التحكم اآلمن في النوافذ االوتوماتيكية  اضاءة خارجية حول مقبض الباب  الزجاج االمامي معتم للحماية من أشعه الشمس 
باإلضافة الى مزيل الجليد 

قضبان سطح عصرية  

فتحة سقف اوتوماتيكية آمنه  نظام مساعدة الركن  عدة إصالح اإلطارات  نظام مراقبة ضغط اإلطارات 

النمط الخـــارجي 



الــــــــراحة و السهوـلــة 

اضاءة داخليه لمقبض الباب  اضاءة طولية على الباب مسلطة على حامل االكواب  وحدة تحكم علوية  كاميرا استشعار امامية 
مع حساس المطر و وحدة للتحكم باإلضاءة 

مسكة مثبتة على العمود B للمساعدة على الصعود  حامالت اكواب كبيرة  علبة تخزين على األبواب 

صندوق تخزين للراكب االمامي 
وصندوق تخزين في وحدة التحكم االمامية 

غطاء لألمتعة وشبكة لألمتعة 
(خمسة مقاعد فقط) 

حامل للتخزين لصف الثالث  اضاءة بإسم السيارة على عتبة الباب 
في الصف األول 

عجالت مميزة مقاس 20 أنش  عجالت معدنية قص ألماسي مقاس 18 أنش  عجالت معدنية مقاس 17 أنش 

الوان السيارة الخارجية 

العجالت 

الوان داخلية السيارة 

أسود 

بني 

أسود مع خطوط بيج 

الصف الثاني 

وحدة التحكم الوسطى  أبواب الصف األول 

أبواب الصف الثاني 

عاجي 

جلد النابا 

جلد النابا 

مزيج من القماش الحراري 

نسج مسطح 

جلد النابا 

جلد النابا 

جلد النابا 

جلد النابا 

مزيج من القماش الحراري 

نسج مسطح 

أبيض الفخم  أبيض لؤلؤي ناعم  فضي فاخر 

رمادي معدني  أزرق أطلنطي  بيج  األسود الفضائي 

usb ومنفذ طاقة في لوحة التحكم الوسطى و منفذ  usb منفذ
ومقبس كهربائي داخلي للصف الثاني بقوة 220فولت/115فولت 

دليــــل األلــــوان 



قائمة المميزات 

e-XGDi 200T 2.0L محرك بنزين سعة (Euro 4 / Euro 6) 

ناقل حركة اتوماتيكي ب 6 سرعات مع إمكانية تحويل التحكم ليدوي 

ناقل حركة اتوماتيكي ب 6 سرعات 
مع أمكانية تحويل التحكم ليدوي 

دفع رباعي جزئي مع التعديل مع السرعه 

نظام تعليق أمامي مزدوج مع نوابض لولبية   

نظام تعليق خلفي بخمس روابط مع نوابض لولبية 

نظام تعليق خلفي بـ 10 وصالت قابلة لالمتصاص 
(متوفرة مع ناقل الحركة األوتوماتيكي) 

فرامل اسطوانية مهواه من االمام و الخلف  

مكابح ركن الكترونية  

خزان وقود 70 لتر 

أداة سحب مقطورة أضافية 

نظام مقود هيدروليكي  
نظام مقود حساس للسرعه  

مقود مغطى باطار من الجلد 
مع الفضه او االسود الالمع 

تحكم بوضعيه المقود بشكل يدوي لالعلى و االسفل و من الداخل و الخارج(تلكسوبي) 

امكانية قفل المقود 

تسخين في داخل عجله  المقود  

لمسات من الخشب 
تزين الواجهه الداخلية و جزء من االبواب و الوسط 

واقيات من الشمس مع اضاءة وامكانية تعديلها  

يرجى االتصال بالموزع المحلي للحصول على التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالمركبات الصلبة في منطقتك. قد تكون بعض الميزات اختيارية أو غير متوفرة وفقًا للسوق. 

صندوق التخزين في المقصورة االمامية مع اضاءة و قفل 

كوب تخزين 

العمود الفاصل بين النوافذ مغطى بالقماش 

ذراع مثبت للمساعدة على الصعود للمركبة 

عتبة األبواب من الستيل لألبواب االمامية والخلفية  

أضاءه بإسم المركبة على عتبة األبواب االمامية 

ناقل الحركه مغطى بالجلد  

اضاءات LED داخل المقصورة  

مقابض األبواب الداخليه من الكروم 

انارة محيطة على لوحة العدادات و مقابض االبواب  

دعاسات ارجل  

الميكانيكا 

المقود 

الداخلية  

طبقة مغطاه من الكروم على الشبك االمامي للواجهه 

اضاءة بروجكتيه مجزئه 

اضاءة عاليه الشدة  أمامية 25 واط 

شريط المع اسفل المصد االمامي والخلفي   

مرايا جانبية 
مع اضاءه أسفل المرايا للرؤية على جانبي المركبة 

اضاءة LED للضباب ولتنبية االنعطاف 

مزيح من اضاءة LED  على خلفيه المركبة مع اشارات األنعطاف 

جناح خلفي للسيارة مع اضاءة LED لتنبية عند التوقف 

اضاءات LED على واجهه السيارة  

مساحات مع كاسحة للثلوج 

مقبض االبواب الخارجية بنفس لون المركبة مع مدخل مفتاح مخفى  

عتبات على االبواب 

كاتم صوت مخفى  

قضبان عصرية على سقف المركبة باللون الفضي واالسود 

فتحة سقف الكترونية  

اضاءة ضباب خلفية  

اضاءة نهاريه  

مقعد السائق بخاصية التعديل الكهربائي 8 اتجاهات  

مقعد الراكب االمامي بخاصية التعديل الكهربائي  6 اتجاهات  

امكانية طي مقاعد الصف الثاني 60/ 40  

امكانية طي مقاعد الصف الثالث 50 /50

امكانية تخزين 
ثالث وضعيات لمقعد السائق مع المرايا الخارجية  

سهولة الوصول لتعديل وضعيات مقعد السائق 

خاصية تسخين المقاعد للصف األول والثاني 

تهوية لمقاعد الصف األول 

وسائد للرأس قابل للتعديل على كامل المقاعد  

مقاعد جلدية مطرزة باللونين االسود والبني  

مقاعد مُنجدة بجلد النابا البُنية(اللون البني) الممتاز 

تنجيد مقعد بالبولي يوريثين بالحرارة  

تنجيد المقاعد بشكل مسطح لراحة اكثر  

امكانية طي مقاعد الصف الثاني بالكامل (طي مزدوج) 

جنوط 17 انش  

حنوط 18 انش (مقصوصة باأللماس ) 
جنوط 20 انش من الكروم الالمع 

عدة أصالح العجالت 

العجلة االحتياطية مطابقة لباقي العجالت  

الخارجية  

المقاعد 

العجالت و اإلطارات 

نظام الفرامل المستقل 

نظام تحذير االصطدام االمامي 

تنبية الخروج عن المسار 

نظام تعديل الضوء التلقائي  

النقطة العمياء 

تنبية حركة المرور الخلفي 

مساعدة تغيير المسار 

هيكل السيارة من المعدن القوي 

إطار فائق الصالبة رباعي القوة 
لمزيد من القوة وأقل االهتزاز والضوضاء 

دعامات اضافيه على االبواب 
لزيادة االمان في حال االصطدام  

نظام منع انغالق عجلة القيادة من اربع نقاط 

نظام الثبات االلكتروني مع التحكم بالدفع 
، نظام المساعدة على التالل 

، نظام الحماية المستمر لتقليل مسافة التوقف 
مع تشغيل اضواء االنذار 

في حال التوقف المفاجاء بشكل الى  

فرامل ألكترونية مع نظام التعبئه التلقائي 

 2 وسائد هوائية للسائق والراكب االمامي 

وسائد جانبية لركاب المقاعد االمامية و الخلفيه  

ستارة هوائية على جانبي المركبة لحماية الركاب 
احزمه امان مشدودة  

خاصية شد الحزام بثالث وضعيات بحسب قوة الفرامل  

أمكانية تفعيل أو عدم التفعيل للوسادة الهوائية للراكب في الصف األول  

انذار ألكتروني بوضع حزام االمان 

دعامات اضافيه لمقعد الطفل 

امكانية تعديل ارتفاع حزام االمان يدويا 

قفل أمان لألطفال 

غلق االبواب ذاتيا عند السير بالمركبة  

نظام مراقبة ضغط اإلطارات 

رقم تعريف السيارة مرئي 

نظام تثبيت السرعة اإللكتروني 

مساحات زجاج مع كاسحة ثلوج 

تعتيم تلقائي في المرايا الداخلية للسائق 

امكانية تعديل ارتفاع المصابيح االمامية  

مساحات خلفيه 

المرايا الجانبية كهربائية يمكن طيها 
وتعديلها بالكامل مع خاصية التسخين الحراري 

األمان 

اإلقناع 

تحكم تلقائي بإنارة المصابيح الخارجية مع مساحات بنظام استشعار  المطر 

الزجاج مع حامي من الشمس و عازل للصوت من الخارج 

زجاج امامي مظلل لالبواب 

الزجاج الخلفي معتم 
ومعزول من الخلف  

زجاج اتوماتيكي مع خاصية الحماية  

لمسة واحدة لتشغيل مصابيح االشارات  

نظام فتح السيارة آلي عن بعد دون استخدام المفتاح مع طي المرايا  

اضاءه حول مدخل المفتاح 

لوحة عدادات 7 انش متعددة االلوان 
فائق الوضوح مربوطه بكمبيوتر المركبة  

لوحة عدادات احادية اللون 3,5 انش 
مربوطه بكمبيوتر المركبة  

شبك خلفي 
لصندوق االمتعه لمساحة خمسه مقاعد 

رف الصندوق الخلفي يمكن تعديله  

شبك خلفي لصندوق االمتعه  

شاشة 8 انش مع نظام صوتي ذكي وكاميرا خلفية  

نظام رؤية محيطية  

6 سماعات  

AUX و USB مدخل

بلوتوث للرد على الهاتف واالتصال و تشغيل الصوت  

تحكم بالنظام الصوتي بالكامل من خالل عجلة القيادة  

نظام 
Google Android Auto و Apple Carplay

باب ذكي لصندوق االمتعه 

حساسات امامية 
عدد 4 مع تنبيه على طبقتين  

حساسات خلفية 
عدد 4 مع تنبيه على ثالث  طبقات  

مفتاح ذكي 
مع خاصية اغالق النوافذ وتفعيل نظام القفل 

منفذ شاحن 12V USB للصف الثاني 

منفذ كهربائي 220  

نظام تكييف أوتوماتيكي 
مع خاصية عزل المنطقتين  

تكييف يدوي خلفي  لسبع مقاعد 

نظام استشعار  الضباب  

نظام مراقبه جودة الهواء بالمقصورة  

منقي هواء 

تكييف خلفي  

توزيع الهواء 
األبعاد 

- قد يختلف اقتصاد الوقود وفقًا لظروف الطريق أو عادات السائق.  - البيانات الفنية المذكورة أعاله قد تختلف قليالً حسب متطلبات الشهادة اإلقليمية أو مواصفات المبيعات. 

المحرك  

أمامي 
خلفي 
أمامي 
خلفي 

االبعاد 
الخارجية 

الوزن 

المحرك 

األداء 

استهالك 
الوقود 

الطول الكلي 
العرض الكلي  
االرتفاع الكلي 
قاعدة العجالت 

عمق 

بروز 

الحد األدنى من الوصول األرضي  
الحد األدنى لنصف قطر الدوران 

وزن المركبة الصافي 
وزن المقطورة الصافي 

إجمالي وزن 
المقطورة 
وقود 

خزان الوقود 
السعة 

نسبة الضغط 
عدد االسطوانات 

القدرة العظمى 

عزم الدوران االقصى 

السرعة العظمى 
المناطق الحضارية 

المناطق الحضارية جدا 
المشترك 

Co2(المشترك)

العجالت التي يتم دفعها من خالل المحرك 
ناقل الحركة 
اصدار 

معلومات تقنية 


