
MAIN TECHNICAL SPECIFICATIONS المواصفات الفنية األساسية

االبعاد

الطول*العرض*االرتفاع (مم) 

قاعدة العجالت (مم) 

سعه خزان الوقود (لرت) 

وزن السيارة فارغه (كغ)                                                                

تقنيات المحرك   

سعه المحرك (م لرت)                                                        

القدره القصوى (ك.واط \د.د.)

اقصى عزم (نيوتن مرت \ د.د.) 

ناقل الحركه 

عجالت المنيوم قياس 18 بوصه اطارات 55\+235

(DRL) نهاريه التشغيل (LED)  مصابيح

( LED) مصابيح امامية

مصابيح ضباب اماميه 

فتحة سقف كهربائية مع / حماية من االرتداد

مقابض األبواب معدنية

مرايا جانبيه قابله للتعديل كهربائيا

مرايا جانبيه قابله للطي كهربائيا

المرايا الجانبية مع مؤشرات إشارة لاللتفاف الجانبي

LED مصابيح خلفية

هوائي راديو مقتبس من زعنفت القرش

داخلية باللون الفاتح

داخلية باللون الغامق

لوحة تحكم بمقاس 7 بوصة

منافذ USB مزدوجة للصف االمامي

 ت·كي¶يف هواء منفصل التحكم لكل منطقة

(USB / مع) فتحات مكيف الهواء للصف الثاني

مقاعد من قماش مع الجلد الفاخر

مقعد سائق مزود ب 8 وضعيات للتعديل كهربائيا

مقاعد الصف الثاني مجزأه و مائله بنسبه 60:40 

شاشة LCD ملونة مقاس 8 بوصه

واقي من اشعت الشمس قابل للتحرك مع خاصية المرآه ذات  االضائة الداخلية 

مرآه رؤيه خلفيه مع خاصيه التعتيم اليدوي

وسائد هوائيه اماميه مزدوجه

وسائد هوائيه جانبيه اماميه 

Bosch HBC نظام

احزمه المقاعد االماميه مع شدادات و محددات قوه  مع خاصية تعديل االرتفاع    

احزمه امان لمقاعد الصف الثاني مع خاصية التحكم ب 3 ارتفاعات

حساسات امامية منبه لالصطدام 

حساسات لالصطفاف الخلفي (مع كامريا خلفيه)

(ESP )برنامج الثبات االلكرتوني

(HBA) مساعد الفرامل الهيدروليكية

(HHC) نظام المساعده في بدأ الصعود

(HDC) نظام المساعده في النزول

فرامل التوقف الكهربائيه (EPB) مع التعليق اآللي

(TPMS) نظام مراقبه ضغط العجالت

مثبتات ISOFix لمقعد االطفال اآلمن

رفع وتنزي·ل نافذة السائق بخاصية اللمسة الواحدة مع مانع لالرتداد

منبه ضد السرقه

(PEPS) نضام الدخول والتشغيل الذكي

نظام بلوتوث الستخدام الهاتف عن بعد

شاحن هاتف السلكي

نعديل جهاره الصوت بالنسبه للسرعه

نظام التحكم بالسرعه

احزمه امان لمقاعد الصف الثاني مع خاصية التذكري ( وميض )

تنبيه بحزام االمان الخاص بالسائق ( اضائه مع رنني )

تنبيه بحزام االمان الخاصه بالراكب االمامي ( اضائه مع رنني)

MAIN TECHNICAL SPECIFICATIONS المواصفات الفنية األساسية
DIMENSIONS

MECHANICAL/PERFORMANCEالميكانيك \ االداء

EXTERIORالتجهيزات الخارجيه

INTERIORالتجهيزات الداخليه

SAFETYميزات االمآن

ENTERTAINMENT & TECHNOLOGYالرتفيه و الت�كنولوجيا

18" Aluminum Alloy Wheels+23555/ Tires 

LED Daytime Running Lights (DRL) 

LED Headlights

Front Fog Lights

side mirrors w / turning signal indicators

connected LED Tail lights

shark fin antenna

Power Sunroof w / Jam Protection

Metal Running Boards

Power Adjustable Side Mirrors

Heated Power Side Mirrors w / Auto Folding Function

Light Interior

Dark Interior 

7 in instrument panel

8 in. color LCD screen display

front row dual sun visors w / illuminated vanity mirror

manual Dimming Rearview mirror

Front Row Dual USB Ports

Duol - zone Automatic Air Conditioning

second Row A/C vents ( w/ USB )

Fabric - trimmed Seats

8-way Power Adjustable Driver's Seat

60:40 Split and Reclining Row Seats

Dual Front Airbags

Front Side Airbags 

Bosch HBC System

Front Row Seats Seatbelts w/ Pretensioners and Force Limiters  ( Height Adjustable )

Second Row Seats Seatbelts  Reminder ( light )

Driver's Seat Seatbelt Untied Alarm (Light and Chime)

Front Passenger's Seat Seatbelt Untied Alarm (Light and Chime)

Second Row Seats Threepoint Seatbelts  

Front Parking Sensors

Rear Parking Sensors

Electronic Stability Program (ESP)

Hydraulic Brake Assist (HBA)

Hillstart Hold Control (HHC)

Hill Descent Control (HDC)

Electronic Parking Brake (EPB) w/ Autohold 

Tire Pressure Monitoring System (TPMS)

ISOFix Child Safety Seat Anchors 

One - Touch up & down power Driver's windows w/ jam protection

Engine Immobilizer (w/ Antitheft Alarm)

Bluetooth® Handsfree Phone System

wireless Phone charging

Speed Based Volume Adjustment

Cruise Control

PEPS (Passive Entry Passive Start) 

4695x 1885 x 1700 

2710
55

1582-1517

GDI / Electronic control Variable Displacement Oil PumpTechnology / GCCS & E-Turbo & DCVVT

1495
124/5000

4000-1700/265

Aisin 6AT سرعات اتوماتيكي 6

Length×Width×Height (mm) 

Wheelbase (mm) 

Fuel Tank Capacity (L) 

Curb Weight (kg) 

Engine Technics 

Displacement (mL) 

Max. Power (kW/rpm) 

Max. Torque (N·m/rpm) 

Transmission 

1.5T GE

2021

Manufacturer reserves the right to apply changes without prior notice يحتفظ المصنع بحقه في التغي�ريات بدون إخطار مسبق
Specifications and features vary according to the car modelقد ت�تغري بعض المواصفات حسب الفئة المعروضة

SAR 72,900


