2021 SUPRA GR
TECHNICAL FEATURES

2.0 GR

3.0 GR

3.0 GR BLUE EDITION

المزايا التقنية

2.0L, 16V DOHC, 4-CYL,
IN-LINE TYPE, TURBO

3.0L, 24V DOHC, 6-CYL, IN-LINE TYPE, TURBO

OUTPUT (HP/RPM)

255 / 5000 - 6500

382 / 5800 - 6500

)بالدقيقة دور ة /قوة المحرك (حصان

TORQUE (NM/RPM)

400/ 1550- 4400

500/ 1800 - 5000

)بالدقيقة  دور ة/مت ر ن
 عزم المحرك (نيوت

ENGINE

TRANSMISSION
0-100 KM/H (SEC)
TYRE SIZE (F/R)
DIMENSIONS (MM)

الحركة ل
 ناق

8 SPEED AUTOMATIC
5.2

) الساعة (ثانية/ كم100-0

4.1

TOP SPEED (KM/H)

) ساعة/السرعة القصوى (كم

250
(F)255/40R18
(R)275/40R18

(F)255/35R19 (R)275/35R19

L4,379 x W1,854 x H1,299

L4,379 x W1,854 x H1,292

FUEL TANK CAPACITY (LITRES)
16.3

14.4

GROSS WEIGHT (KG)

1710

1815

DUAL ZONE AUTO AIR CONDITIONING

)اإلجمالي (كغ ن
 الوز
)العجالت (ملم قاعد ة

2,470

األبواب عد د

2

SEATING CAPACITY
EMISSION CERTIFICATION
INTERIOR FEATURES

)ملم)األبعاد
) لتر/االستهالك االقتصادي للوقود (كم

FUEL ECONOMY (KM/L)

NUMBER OF DOORS

)المدعمة
مقاس اإلطارات (اإلطارات
ّ

)الوقود (لتر ن
 خزا سع ة

52

WHEELBASE (MM)

المحرك

2
EURO4

المقاعد عد د
شهادة االنبعاثات
المزايا الداخلية

نظام تكييف هوائي أتوماتيكي لمنطقتين

•

•

•

ALCANTARA

LEATHER

ALCANTARA

3-SPOKE LEATHER STEERING WHEEL

•

•

•

منصفة
 قضبان3 مقود مغطى بالجلد مع
ّ

PUSH START BUTTON

•

•

•

زر تشغيل المحرك

INTEGRATED SPORT DRIVING
(NORMAL/SPORT)

•

•

•

) رياضية/قيادة رياضية مدمجة (عادية

LUMBAR SUPPORT (D/P)

•

•

•

)D/P( مسند ألسفل الظهر

ALUMINUM DOOR SCUFF PLATE

•

•

•

لوحة ألومنيوم على عتبة األبواب

SPORT PEDALS

•

•

•

دواسات رياضية

PADDLE SHIFTS

•

•

•

عتالت نقل السرعة

HEAD UP DISPLAY

•

•

•

شاشة على مستوى الرأس

WIRELESS CHARGER

•

•

•

شاحن السلكي

•

•

مقاعد كهربائية

•

سجادات أرضية خاصة

SPORT SEAT

POWERED SEAT
SPECIAL FLOOR MATS
AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM
8.8" WIDESCREEN NAVIGATION SYSTEM

•

•

•

MULTIMEDIA SYSTEM WITH 12 JBL SPEAKERS

•

•

•

STEERING WHEEL CONTROL
- AUDIO/VOICE/ACC

•

•

•

EXTERIOR FEATURES
WHEELS

مقعد رياضي

النظام الصوتي والترفيهي

 بوصة8,8 نظام مالحة مع شاشة واسعة

ً
ً
صوتيا
مكبرا
12 نظام متعدد الوسائط مع

 النظام/أزرار على المقود للتحكم بالصوت
للتكيف
 مثبت السرعة القابل/الصوتي
ّ
المزايا الخارجية
العجالت

18" ALLOY

19" FORGED

19" FORGED - BLACK

POWERED DOOR MIRRORS RETRACTABLE/BSM

•

+ MEMORY

+ MEMORY

SMART KEYLESS ENTRY

•

•

•

DUAL EXHAUST

•

SPORT

SPORT

LED HEADLAMPS WITH LEVELLING

•

ADAPTIVE

ADAPTIVE

LIGHT CONTROL SYSTEM

•

•

•

LED REAR COMBINATION LAMP

•

•

•

 خلفيةLED مصابيح

BRAKE CALIPERS - RED WITH LOGO

•

•

•

فكّا الكابح – حمراء اللون مع الشعار

•

خطوط الهيكل مع تصميم أحمر للخط

BODY STRIPES WITH RED LINE DESIGN
SAFETY FEATURES

BSM / قابلة للطي- مرايا أوتوماتيكية لألبواب
دخول ذكي بدون مفتاح
عادم رياضي مزدوج
LED تعديل مستوى مصابيح
نظام للتحكم باألضواء

مزايا األمان

AIRBAGS - FRONT/ SIDES/
CURTAIN/DRIVER KNEE

•

•

•

/ ستائرية/ جانبية/وسائد هوائية أمامية
على مستوى ركبة السائق

AIRBAG ON-OFF SWITCH

•

•

•

مفتاح لتشغيل وإطفاء الوسائد الهوائية

ADAPTIVE CRUISE CONTROL

•

•

•

DAYTIME RUNNING LIGHTS

•

•

•

TYRE PRESSURE WARNING SYSTEM (TPWS)

•

•

•

)TPWS( نظام التحذير لضغط الهواء في اإلطارات

CHILD RESTRAINT SYSTEM (ISO-FIX)

•

•

•

)ISO-FIX( نظام تثبيت مقعد الطفل

BLIND SPOT MONITOR

•

•

•

نظام مراقبة الزوايا غير المرئية

LANE DEPARTURE WARNING

•

•

•

نظام تحذيري عند الخروج عن المسار

LANE CHANGE ASSIST

•

•

•

نظام المساعدة عند تغيير المسار

PRE-COLLISION SYSTEM

•

•

•

نظام األمان قبل التصادم

TRAFFIC SIGN RECOGNITION

•

•

•

تمييز اإلشارة الضوئية

REAR FOG LAMP (LED)

•

•

•

)LED( مصابيح خلفية للضباب

CLEARANCE AND BACK SONAR

•

•

•

REAR VIEW CAMERA

•

•

•

TYSU03P20AE5RA21

TYSU03P30AE5RA21

TYSU03P30AE5RB21

AED 179,900

AED 199,000

AED 204,900

CHOICES MONTHLY INSTALMENT
(2 YEARS) (AED)

1,907

2,262

2,334

HIRE PURCHASE MONTHLY INSTALMENT
(5 YEARS (AED)

2,758

3,051

3,142

MATERIAL CODE
RETAIL SALES PRICE (AED)

Additional cost implications on colours Blue, Black, Matte Grey and Yellow
Key: • = Standard / * = Approved Local Accessory
Please note: All information presented herein are based on data available at the time of creation
(October 2020), and are subject to change without prior notice. Prices are inclusive of VAT.

للتكيف
مثبت سرعة قابل
ّ

مصابيح نهارية

حساسات سونار جانبية وخلفية الستشعار المسافة
كاميرا للرؤية الخلفية
رمز المادة

)سعر التجزئة (درهم إماراتي

”القسط الشهري في عرض “خيارات
)(لمدة سنتين) (درهم إماراتي

القسط الشهري في برنامج التقسيط
) سنوات) (درهم إماراتي5 االعتيادي (لمدة

يتم تطبيق تكلفة إضافية على ألوان األزرق واألسود ورمادي غير المع واألصفر
 =* إ كسسوارات محلية معتمدة/  • = القياسي:الرمز

يرجى مالحظة أ ن جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة أثناء إ عداد المستند
. األسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة.) وتخضع للتغيير دون إ شعار مسبق2020 (اكتوبر

