
.. سيارات أفضل         لعالم أفضل

Five-Stars Safety Chassis

تحتفظ الشركة بحقها في اجراء أي تعديالت بدون إشعار و ذلك فيما يتعلق باللون  و التجهيزات أو المواصفات الموضحة 

في هذا الكتيب أو في ايقاف انتاج طرازات محددة. قد تختلف ألوان السيارات الحقيقية قليال عن االلوان المبينة. تختلف 

المواصفات من بلد آلخر. الرجاء مراجعة الموزع لكي تضمن ان السيارة المسلمة توافق توقعاتك.
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انطلق .. غامر .. استمتع ! 
تصميم عصري و كماليات مطورة لتجرية قيادة أكثر متعة ..

MochaموكاDark RedنبيتيWhiteأبيـــضBlackأســودOrangeبرتقاليSilverفضـي
عجلة قيادة متعددة الوظائف بمثيت سرعة و شاشة ٨ بوصة  مقصورة داخلية رحبة و أنيقة بتفاصيل من الكروم - فرش جلد

شنطة بسعة ٤٥٠ لتر  
ناقل حركة أتومــــاتيك

CVT ستبتــرونك مرايات ضم كهرباء
LED مصابيح

و إضاءة نهارية

تكييف أتومـــاتيك

(L×W×H) (mm)
Wheel base (mm) 
Min turning radius (mm) 
Min ground clearance (mm) 
Gross vehicle weight (kg)  
Curb weight (kg)  
Trunk capacity (L) 
Tire size 
Full size spare tire 
Fuel tank capacity (L) 

Engine Technology 
Average fuel consumption  (L/100Km)
Displacement (Cc) 
Maximum Horsepower (Ps) 
Maximum Power (Kw)
Maximum Power Speed (Rpm) 
Maximum Torque (Nm) 
Maximum Torque Speed (Rpm) 
Emission Standard 
Transmission Model  
Front Suspension 
Rear Suspension  
Front Brake 
Rear Brake 
Ccs-cruise Control System 
Driver And Co-driver Airbags (2) 
Tpms (Tire Pressure Monitoring System) 
Immo (Engine Immobilizer) 
ABS (Anti-lock Braking System) And EBD 

(Electronic Brake Force Distribution) 

ESP Electronic Stability Program
HBA Brake Assist 
Hac-hill Start Assist Control  

الطول و العرض واالرتفاع  (مم)
قاعده العجالت  (مم)
أقل قطر دوران  (مم)

أدنى ارتفاع من سطح االرض  (مم)
وزن السياره بحمولة (كجم) 

وزن السياره بدون الحمولة (كجم) 
سعه الشنطة الخلفية (لتر)

مقاس االطارات
اطار احتياطى كامل الحجم

سعه خزان الوقود

تكنولوجيا المحرك
متوسط معدل استهالك الوقود (لتر/١٠٠كم)

(cc) سعة المحرك
القدره (بالحصان)

 أقصى عزم
أقصى سرعة لعزم الدوران

العزم (بالنيوتن)
اقصى عزم للدوران 

مستوى اإلنبعاثات
ناقل الحركة

نظام التعليق االمامى
نظام التعليق الخلفي

الفرامل األمامية
الفرامل الخلفية

مثبت سرعة
عدد ٢ وسائد هوائية للسائق والراكب األمامي

نظام مراقبة ضغط االطارات الكترونيًا
نظام مانع السرقة

أنظمة الفرامل (التوزيع االلكتروني 
و مانع اإلنغالق)

نظام الثبات االلكترونى
نظام مساعد الفرامل

نظام زيادة التحكم في المرتفعات

Spoiler With Brake Light 
Rearview Mirrors Light 
Luggage Carrier  
Aluminium Alloy Rim 
Daytime Running Lamps 
Front and Rear Fog Lamp 
Headlamps Height Adjustable 
Front And Rear Power Windows 
Rearview Mirror Electric Adjustment 
Rearview Mirror Heating 
Rear Wiper 

جناح خلفي مزود بإضاءة فرامل 
اشارات ضوئية بالمرايات الجانبية

حامل أمتعة
جنوط سبور ألومنيوم

إضاءة نهارية
مصابيح شبورة أمامية و خلفية

مصابيح أمامية قابلة للتحكم
زجاج كهرباء

 مريات جانبية تضبط كهربائيًا
سخانات للمرايات الجانبية

مساحات خلفية

Black-silver Interior 
Rear Parking Sensor 
Reversing Video Images 
Sun Visors Mirror Of  Driver And Co-driver
Multifunction Steering Wheel 
Air Conditioner  
Up And Down Adjustment Of Steering Wheel 
Trip Computer 
Sound Insulation Pad Of Hood 
Trunk Lamp 
Driver Arm Rest 

Manual                                     Automatic

اللون الداخلى اسود / فضى
حساسات  ركن  خلفية

كاميرا خلفية
مرايات بالشماسات للسائق و الراكب األمامي 

عجلة قيادة متعددة الوظائف
تكييف هواء 

عجلة قيادة قابلة للضبط
كمبيوتر رحالت

عازل صوتى فى غطاء المحرك
لمبه إضاءة فى الشنطة الخلفية

مسند يد للسائق 

Dimensional Parameters ا�بعاد ا�ساسية

Exterior Design المواصفات الخارجية

Control and Safety التحكم و ا�مان
Radio 
Touch Screen 8 INCH 
MP5
Bluetooth Phone 
AUX+USB
iPod
Speakers 

راديو
شاشة ٨ بوصة  قابلة للمس

MP5
Bluetooth 
AUX+USB

iPod
سماعات  

Entertainment النظام الترفيهي

Trunk Opener (Remote Key) 
Leather Seat 
Central Door Locking 
Remote Key 
Rear Middle Seat With Three Point Safety Belt 
Driver Seat Belt With Alarm System 
ISOFIX (Child Seat Connector) 
Seat Height Adjustment 

فتح الشنطة بالريموت
فرش جلد 

مفتاح مركزي
مفتاح ريموت

ثالثة أحزمة أمان خلفية
تنبيه لحزام امان السائق

تثبيت مقاعد االطفال
٦ حركات لكرسى السائق 

Interior Design المواصفات  الداخلية

Luxury Smart

VVT + CVTS2 1.5VVT + CVTS2 1.5

Interior Design المواصفات  الداخلية
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 = Available  = Unavailable 

معدل استهالك الوقود
6.5 L/100 km

نظـام مراقبــة 
ضغط ا�طارات

TPMS اتوماتيكي�

نظــام الثبـات 
ESP االلكترونــي

نظـام زيادة التحكم 
HSA في المرتفعات

بلوتوث٢ وسائد هوائية مثبت سرعـة


