
PERFORMANCE
• Engine: - T6 2.0L Four Cylinder Turbo & Supercharged 
• Transmission: 8 AT
• Power: 320 BHP
• Torque: 400 N-m

SAFETY FEATURES
• ABS / EBA / EBD / HBA / RAB / FBS
• Pilot Assist
• Graphical Heads Up Display
• City Safety with Full Auto Brake
• Whiplash and Side Impact Protection
• Road Sign Information Display
• Inflatable Curtains, Dual Stage Airbags, Knee Airbags
• Power Child Lock
• Isofix seat and Integrated booster cushion
• Blind Spot Information System with cross traffic alert
• Lane Departure Warning
• Collision Mitigation Support Front

EXTERIOR FEATURES
• 20-Inch Painted Alloy wheels "R-design"
• Park Assist Front and Rear 
• 360 Degree Camera 
• Foot Activated Tailgate Opening
• Dual Integrated Tailpipes
• Keyless Entry and Drive
• Fog lights in front spoiler
• LED headlights with automatic bending

INTERIOR FEATURES
• R Design Sport Seat in Leather/ Nubuck 
• R-Design Steering wheel in Leather
• Power Driver & Passenger Seat with Memory
 and Power Lumbar
• 12.3" Driver Display
• Power outlet 230V
• 4-zone Electronic Climate Control
• Leather on Dashboard and on Front and Rear Door Panel Top 

COMFORT AND TECHNOLOGIES
• Adaptive Cruise Control with Queue Assist
• Auto Dimming Rear View and Power Side Mirrors
• Drive mode settings
• Steering Wheel Mounted Paddle Shift
• Wi-Fi Hotspot
• Panoramic Sunroof with Power Sunshade
• 9" Sensus Navigation and Connect
• Premium Sound- Bowers & Wilkins with 19 Speakers

ا�داء
المحرك: T6 توربيني فائق الشحن مع أربع أسطوانات بسعة 2.0 لتر   •

ناقل الحركة: أوتوماتيكي مع 8 سرعات   •
القوة: 320 حصان   •

العزم: 400 نيوتن متر  •

مزايا السالمة 
مكابح مانعة لالنغالق ABS/ نظام مساعد لمكابح الطوارئ EBA/ نظام   •

/EBD التوزيع ا�لكتروني لقوة المكابح  
  نظام مساعد مكابح هيدروليكي HBA/ نظام مكابح اوتوماتيكي باستخدام

 FBS نظام داعم لمنع تالشي قوة المكابح /RAB الرادار  
• مساعد السائق التلقائي 

• شاشة عرض تصويرية على الزجاج ا�مامي
• نظام ا�مان داخل المدينة مع نظام مكابح أوتوماتيكي بالكامل

• نظام وسائد هوائية للحماية من الصدمات الجانبية
• شاشة عرض معلومات ا�شارات الطرقية 

• ستائر قابلة لالنتفاخ، وسائد هوائية مزدوجة وعند الركبة
• قفل كهربائي لسالمة ا�طفال

• يمكن إضافة قاعدة ISOFIX ووسادة معززة متكاملة
• نظام مراقبة النقطة العمياء مع نظام تنبيه لحركة المرور خلف المركبة 

• نظام التنبيه عند مغادرة المسار
• نظام الدعم ا�مامي للتخفيف من حدة االصطدام

المزايا الخارجية
عجالت سبيكية مطلية نوع "R-Design" قياس 20 بوصة  •

نظام مساعد الركن ا�مامي والخلفي  •
كاميرا بزوية رؤية 360 درجة   •

ميزة فتح الباب الخلفي بحركة من القدم  •
أنابيب عادم مزدوجة  •

ميزة الدخول والقيادة بدون مفتاح   •
مصابيح ضباب في الجناح ا�مامي  •

مصابيح أمامية بتقنية LED مع ميزة االنعطاف ا�وتوماتيكي  •

المزايا الداخلية
• مقاعد رياضية طراز R-Design ببطانة من الجلد/ نوبوك 

عجلة قيادة من طراز R-Design ببطانة من الجلد  •
مقاعد كهربائية للسائق والركاب مع ميزة الذاكرة   •

و مسند كهربائي  
شاشة عرض للسائق قياس 12.3 بوصة  •

منفذ طاقة 230 فولت  •
نظام تحكم إلكتروني بالمناخ رباعي المنطقة  •

جلد على لوحة العدادات وعلى أعلى ألواح الباب الخلفي وا�مامي  •

التقنيات ووسائل الراحة
نظام التحكم التكيفي بالسرعة مع ميزة المساعدة على االصطفاف  •

مرايا جانبية كهربائية بميزة التعتيم ا�وتوماتيكي و مرايا جانبية كهربائية  •
إعدادات وضع القيادة   •

تحكم بناقل السرعة من خالل عجلة القيادة  •
نقطة وصول واي فاي  •

فتحة سقف بانوراما مع واقيات شمسية كهربائية  •
نظام Sensus للمالحة والربط مع شاشة مقاس 9 بوصة  •

نظام صوت Premium Sound-Bowers & Wilkins مع 19 مكبر صوت   •
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