
 

 

XC60 KINETIC 
 

VC182216 
 

TECHNICAL DATA المواصفات الفنية 

ENGINE DISCRIPTION: 
- T5 2.0L Four Cylinder Turbocharged  

 المحرك:

 لتر، أربع أسطوانات شحن توربو T5 0,2فئة 

MAX POWER & TORQUE: 
- 245 bhp & 350 Nm                   

 أقصى قوة وعزم:

 متر -نيوتن  022حصاًنا، و  042

FUEL CONSUMPTION: 
- 6.7L / 100km (mixed) 

 استهلاك الوقود:

 كيلومتر )مختلط( 022لتر /  7,6

TRANSMISSION: 
- 8 Speed Automatic 

 ناقل الحركة:

 سرعات أتوماتيكي 8

  
CONVENIENCE FEATURES مزايا الراحة 

- Cruise Control 
- Dual Electronic Climate Control 
- Power Diver Seat  
- Diver Seat with Memory 
- Rain Sensitive Wiper Activation 
- Automatic Headlights 
- Frameless Auto Dimming Rear View Mirror 

 مثبت سرعة -

 تكييف هواء إلكتروني منطقتين -

 السائق كهربائيةمقاعد  -

 مقعد السائق مع ذاكرة -

مساحات الزجاج الأمامي مع نظام استشعار عند  -

 هطول المطر

 مصابيح أمامية أوتوماتيكية -

 مرآة الرؤية الخلفية بدون إطار مع تعتيم ذاتي -

  
EXTERIOR FEATURES الميزات الخارجية 

- 17-Inch Alloy Wheels 
- Rear Parking Sensors  
- Dual Tailpipes  
- Front LED Day Running Light 
- Power Folding Door Mirrors 

 بوصة 17أضلاع مقاس  عجلات ألومنيوم -

 حساسات توقف خلفية -

 فتحات عادم مزدوجة -

 نهارية LEDمصابيح  -

 للطي قابلة آلية مرايا -

  
UPHOLSTERY FEATURES ميزات الفرش الداخلي 

- Full Leather Interior - فرش داخلي جلد بالكامل  

  
TECH & SOUND النظام الصوتي والتكنولوجيا 

- Bluetooth® Hands-Free 
- USB / HDD / Aux Input 
- CD Player 
- Sensus Connect 

 نظام بلوتوث للتحدث على الهاتف دون استخدام الأيدي -

 صوت إضافي/ محرك قرص صلب لحفظ الصوت/ USBمقابس  -

 CDمشغل أسطوانات  -

 كونيكت Sensusنظام  -

SAFETY FEATURES السلامة والأمان مزايا  



 

 

- City Safety with Full Auto Brake  
- ISO Fix Child Seat Attachments 
- Whiplash & Side Impact Protection 
- Multi Stage Intelligent Airbags 
- ABS / EBA / EBD / HBA / RAB / FBS 

 نظام سيتي سيفتي مع الكبح الأوتوماتيكي -

 ISO Fixنظام تثبيت مقعد الطفل  -

 رأس للحماية من إصابات الرقبة وحماية جانبية مسند -

 وسائد هوائية ذكية متعددة المراحل -

نظام مكابح مانع للانغلاق/نظام المساعدة على الكبح/  -

نظام التحكم بثبات المركبة والتحكم بالجر/ نظام إنارة 

المنعطفات النشط/ شاشة عرض معلومات  ذكية 

 للسائق

 

 

Price Now :  أآلن بسعر:  
AED 114,900  ١١٤,٠٩٩  درهم  
*Monthly Payment: : شهرية دفعة  

AED 1,951 Per Month   ١ درهم شهريا,  ٠٥١  
Special Offer: : خاص عرض   

5 years/100,000 KMS 
Warranty 

5 years Road Side Assistance 

3 years/60,000 KMS Service 
Contract 

/ سنوات ٥ لمدة ضمان
كلم ١٩٩،٩٩٩  

 المساعدة علي الطريق لمدةخدمة 
سنوات ٥  

/ سنوات ٣عقد خدمة لمدة 
كلم ٠٩،٩٩٩  

*Terms & Conditions Apply  واألحكام الشروط تطبق  
 

 
 

 
 

Pricing and Specification are Subject to Change without Prior Notice 
 الأسعار والمواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار مسبق

 

 

 

 


