
 

 

S60 POLESTAR 
 

VC130016 
 

TECHNICAL DATA المواصفات الفنية 

ENGINE DISCRIPTION: 
- 3.0L Six Cylinder Turbocharged                            

 المحرك:

لتر، ست أسطوانات شحن تربو 0,3  

MAX POWER & TORQUE: 
- 350 bhp & 500 Nm                   

 أقصى قوة وعزم:

متر -نيوتن  533حصاًنا، و  053  

FUEL CONSUMPTION: 
- 9.9L / 100km (mixed) 

 استهلاك الوقود:

كيلومتر )مختلط( 033لتر /  9,9  

TRANSMISSION: 
- 6 Speed Automatic 

 ناقل الحركة:

سرعات أتوماتيكي 6  

  

CONVENIENCE FEATURES مزايا الراحة 

- Cruise Control 

- 2-Zone Electric Climate Control 

- Power Driver & Passenger Seat with Memory 
Seating 

- Active TFT Drivers Information Display 

- Power Side Mirrors 

- Rain Sensitive Wiper Activation 

- Frameless Auto Dimming Rear View Mirror 
- Steering Wheel Mounted Paddle Shift 

- Tire Pressure Monitoring System  

- Sunroof with Power Sunshade 

- Active TFT Digital Dials 

 مثبت سرعة -

 تكييف هواء إلكتروني منطقتين -

 مقاعد السائق والراكب الأمامي كهربائية مع ذاكرة -

 للسائق TFTشاشة عرض معلومات  -

 كهربائيةمرايا جانبية  -

مساحات الزجاج الأمامي مع نظام استشعار عند هطول  -

 المطر

 مرآة الرؤية الخلفية بدون إطار مع تعتيم ذاتي -

 مقابض نقل حركة على المقود -

 نظام مراقبة ضغط هواء الإطارات -

 فتحة سقف مع ستارة واقية من الشمس كهربائية -

 رقمية TFTعدادات قياس  -

  

EXTERIOR FEATURES  الخارجيةالميزات  

- 20-Inch Lightweight Diamond Cut Alloy Wheels 

- Polestar Front Grille 

- Front & Rear Parking Sensors  
- Rear Parking Camera  

- Active Bi-Xenon Headlights 

- Dual Tailpipes  

- Roof Spoiler 

- Ground Lighting  

- Ohlins® Adjustable Sport Suspension 

- Brembo® Brakes 

 بوصة 03عجلات ألومنيوم خفيفة مقاس  -

 شبك أمامي بولستار -

 حساسات توقف أمامية وخلفية -

 كاميرا رؤية خلفية -

 مصابيح أمامية باي زينون -

 فتحات عادم مزدوجة  -

 جناح سقف -

 إنارة ارضية -

 رياضي قابل للتعديل ®Ohlinsنظام تعليق  -

 ®Bremboمكابح  -

  

UPHOLSTERY FEATURES ميزات الفرش الداخلي 

- Polestar Sport Seat in Leather / Nubuck 

- Polestar Carbon Finnish 
 تشطيبات من ألياف الكربون بولستار -

 Nubuckرياضية جلد / بولستار مقاعد  -

TECH & SOUND النظام الصوتي والتكنولوجيا 



 

 

- Harmon Kardon® Premium Audio 

- Bluetooth® Hands Free / Audio 

- USB / IPod / Aux Input 

- CD Player 

- HDD Audio Storage  

- Sensus Navigation 

- Sensus Connect 
- Wi-Fi Connection 

 نظام هارمان كاردون الصوتي الممتاز -

 نظام بلوتوث للتحدث على الهاتف دون استخدام الأيدي -

 /صوت إضافيUSB/iPodمقابس  -

 CDمشغل أسطوانات  -

 محرك قرص صلب لحفظ الصوت -

 للملاحة Sensusنظام فولفو  -

 كونيكت Sensusنظام  -

 اتصال واي فاي -

  

SAFETY FEATURES مزايا السلامة والأمان 

- Anti-Theft Alarm & Immobilizer 

- City Safety with Full Auto Brake  

- ISO Fix Child Seat Attachments 

- Whiplash & Side Impact Protection 

- Dual Stage Driver & Passenger Airbag 
- Blind Spot System with Cross Traffic Alert 

- Road Sign Information Display 

- Inflatable Curtains 
 

- ABS / EBA / DSTC / ABL / IDIS 

 نظام ضد السرقة مع جهاز إنذار ومعّطل للمحرك -

 نظام سيتي سيفتي مع الكبح الأوتوماتيكي -

 ISO Fixنظام تثبيت مقعد الطفل  -

 الرقبة وحماية جانبيةمسند رأس للحماية من إصابات  -

 وسائد هوائية مزدوجة للسائق والراكب الأمامي -

نظام مراقبة النقطة غير المرئية مع نظام مراقبة حركة  -

 المرور خلف المركبة

 نظام عرض لوحات الطريق المرورية -

 وسائد هوائية ستارية -

نظام مكابح مانع للانغلاق/نظام المساعدة على الكبح/  -

المركبة والتحكم بالجر/ نظام إنارة بثبات  نظام التحكم

 معلومات ذكية للسائق المنعطفات النشط/ شاشة عرض

 

Price Now :  أآلن بسعر:  
AED 179,900  ١٧٩,٩٩٩  درهم  
*Monthly Payment: : شهرية دفعة  

AED 3,066 Per Month   ٣  درهم شهريا ,  ٩ ٦ ٦  
Special Offer: : خاص عرض   

3 years Warranty 

3 years Road Side Assistance 

  سنوات ٣ لمدة ضمان

 خدمة المساعدة علي الطريق لمدة
سنوات ٣  

*Terms & Conditions Apply  واألحكام الشروط تطبق  
 

 

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


