
GAC GS4 GE 1.5 L (Turbo)  4WD – 2022

2022دفع رباعي(تربو)سي سي 1500جي اي 4أس جي سيجي أيه 

Power (Hp) 169@2,650 rpm لفة محرك5000حصان عند 169اقصى قوة                  

Torque 235@1,450-4,250rpm لفة محرك4250عزم عند 235قدرة العزم                     

Transmission 6 Speed Automatic 6 سرعات                 ناقل الحركة اوتوماتيكي

Steering system Electric Power Steering نظام تحكم عجلة القيادة         نظام كهرباء

EXTERIOR FEATURES الموصفات الخارجية

Sliding Sunroof فتحة سقف متحرك

215/55 R 18” Alloy wheels  (الومنيوم)بوصة 18جنوط  رياضية مقاس

Front & Rear fog lamps مصابيح ضباب أمامية وخلفية

Halogen Headlights مصابيح امامية هليوجين

LED DRL lights أضواء ساطعة فى النهار

Rear Parking sensors  حساسات ركن خلفية

INTERIOR / CONVENIENCE FEATURES تجهيزات الراحة والرفاهية/ الموصفات الداخلية 

Smart key entry & Push button start نظام الدخول الذكي مع تشغيل ذكى بنظام كبسة زر

Electric Hand Brake & Auto Hold Brake 

System

فرامل اليد كهربائية مع نظام فرامل االيقاف التلقائي 

180 Rear View Camera درجة للرؤية 180خلفية تغطى ةكامير

Apple Car Play Apple car play نظام

Bluetooth with Hands-free نظام بلوتوث 

6 way motorized Driver seat 6 اتجاهات تحكم كهربائى لكرسي سائق

Leather Upholstery تنجيد فرش جلد

Audio & Cruise control on steering مثبت للسرعة وتحكم بالصوت فى عجلة القيادة

AM/FM, USB, Aux Jack, HDMI, 4 speakers سماعات4( + ونظام ال يو اس بي )راديو

Rear AC  مكيف خلفي

2 additional USB jack for rear في الخلف للشحن USB 2 

SAFETY FEATURES موصفات السالمه

GAC High strength safe body عالى الصالبة من جي أيه سيحمايةهيكل 

Dual front & side curtain airbags جانبية امام و الخلف + وسادات هوائية امامية 

Anti-lock Braking system (ABS) نظام مكابح مضادة لالنغالق 

Electronic Brake force distribution (EBD) نظام التوزيع االلكتروني لقوة الفرامل

Traction Control system (TCS) نظام التحكم فى الجر 

HBA (Hydraulic Brake Assist System) نظام الهيدروليك للفرامل المساعدة

HHC (Hill Hold Control) نظام التحكم فى االنتظار على المنحدرات

Engine Immobilizer, ISOFIX & Child lock نظام مانع السرقة ونظام قفل االمان لالطفال

Tyre Pressure Monitoring system نظام مراقبة ضغط اإلطارات

Cash price – 73,900 : السعر النقدى  لاير 73,900


