TECHNICAL FEATURES
ENGINE

XLE

LIMITED

3.5L 6-CYLINDER V-TYPE 24-VALVE DOHC, VVT-IW AND VVT-I

MAX. POWER (HP/RPM)
MAX. TORQUE (KG-M/RPM)
TRANSMISSION

) دورة في الدقيقة/قوة المحرك القصوى (حصان

36.3/4700

) دورة في الدقيقة/ (كغ – متر:العزم األقصى

FUEL TANK CAPACITY (L)

ناقل الحركة
)سعة خزان الوقود (لتر

60

FUEL ECONOMY (KM/L)

) لتر/االستهالك االقتصادي للوقود (كم

13.2

EMISSION CERTIFICATION

شهادة االنبعاثات

EURO 4

)األبعاد (ملم

L 4,976 X W 1,850 X H 1,435

GROSS WEIGHT (KG)

)الوزن اإلجمالي (كغ

2415

WHEELBASE (MM)
TYRES SIZE

المحرك

298/6600
8 SPEED AUTOMATIC

DIMENSIONS (MM)

المزايا التقنية

)قاعدة العجالت (مم

2870
215/55 R17

235/45R18

مقاس اإلطارات

NUMBER OF DOORS

4

عدد األبواب

SEATING CAPACITY

5

عدد المقاعد

المزايا الداخلية

INTERIOR FEATURES
LEATHER-TRIMMED STEERING WHEEL

•

•

مقود مزين بالجلد
نظام تكييف هوائي أتوماتيكي لمنطقتين

DUAL ZONE AUTO AIR CONDITIONING

•

•

7" MULTI INFORMATION DISPLAY

•

•

 بوصة7 شاشة متعددة المعلومات

DRIVE MODES (ECO, NORMAL, SPORT)

•

•

) الرياضية/ العادية/ (االقتصادية:وضعيات القيادة
زر تشغيل المحرك

PUSH START BUTTON

•

•

LEATHER SEATS

•

PREMIUM

POWERED SEAT (DRIVER/PASSENGER)

•

+ MEMORY (D)

LUMBAR SUPPORT - POWERED (DRIVER/ PASSENGER)

مقاعد جلدية
) الراكب/مقعد كهربائي (السائق
) الراكب/مسند كهربائي ألسفل الظهر (السائق

DRIVER

•

LUGGAGE AND BACK DOOR OPENER (SMART/ELECTRIC)

•

•

) ذكي/زر لفتح باب األمتعة الخلفي (كهربائي

WIRELESS CHARGER & USB CONNECTORS (F/R)

•

•

) خلفي/ (أماميUSB شاحن السلكي ووصالت

POWER TILT & TELESCOPIC STEERING COLUMN

+ MEMORY

SEAT AIR CONDITIONER (DRIVER/PASSENGER)

•

HEAD UP DISPLAY

•

AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM

عمود المقود قابل لإلمالة ومتداخل مع ذاكرة
)مكيف هواء للمقعد (للسائق والراكب
ّ

شاشة على مستوى الرأس

النظام الصوتي والترفيهي

/AM/ FM  بوصة وراديو9 نظام صوتي ومالحي مع شاشة
 واي فاي/ مخرج صوتي إضافي/USB مقبس

9" NAVIGATION AUDIO/AM/FM/DVD/USB/AUX/BT

•

JBL

SPEAKERS

8

14 JBL

APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO READY

•

•

STEERING WHEEL CONTROL - AUDIO/
MID/VOICE/TEL/CRUISE/LDA

•

•

17" ALLOY

18" ALLOY

DOOR OUTSIDE HANDLE - CHROME

•

•

POWERED DOOR MIRRORS - INDICATORS/
AUTO RETRACTABLE

•

+MEMORY + ELECTRIC CHROME

AUTOMATIC LIGHT CONTROL SYSTEM

•

•

نظام التحكم األتوماتيكي باألضواء

LED HEADLAMPS + AIMING

•

HIGH ADAPTIVE

 أمامية مع نظام توجيهLED مصابيح

LED REAR COMBINATION LAMP

•

•

 خلفيةLED مصابيح

SMART KEYLESS ENTRY

•

•

دخول ذكي بدون مفتاح

 الشاشة/أزرار على المقود للتحكم بالنظام الصوتي
/ مثبت السرعة/ الهاتف/ الصوت/متعددة المعلومات
LDA /نظام التنبيه عند الخروج عن المسار
المزايا الخارجية

EXTERIOR FEATURES
WHEELS

عدد المكبرات الصوتية

 ونظامAPPLE CARPLAY  نظامANDROID AUTO READY

العجالت

مقابض كرومية لألبواب من الخارج

ً
أوتوماتيكيا
مرايا كهربائية لألبواب قابلة للطي
مع مؤشرات لالنعطاف

SUN ROOF AND MOON ROOF

•

•

فتحة سقف

SPORT SUSPENSION

•

•

نظام تعليق رياضي

REAR SPOILER

•

SAFETY FEATURES

جناح خلفي

مزايا األمان

)ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق

ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (ABS)

•

•

DAYTIME RUNNING LIGHTS (DRLS)

•

•

)DRLS( مصابيح نهارية

VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC)

•

•

)VSC( نظام التحكم بثبات المركبة

TIRE PRESSURE WARNING SYSTEM (TPWS)

•

•

)TPWS( نظام التحذير لضغط الهواء في اإلطارات

DUAL FRONT AIRBAGS/SIDES/CURTAIN/KNEE

•

•

CHILD RESTRAINT SYSTEM (ISO-FIX)

•

•

BLIND SPOT MONITOR

•

•

نظام مراقبة الزوايا غير المرئية

LANE KEEPING ASSIST SYSTEM

•

•

نظام المساعدة للبقاء على المسار

LANE CHANGE ASSIST

•

•

نظام المساعدة عند تغيير المسار

PRE-COLLISION SYSTEM

•

•

نظام األمان قبل التصادم

DYNAMIC RADAR CRUISE CONTROL SYSTEM

•

•

)DRCC( مثبت السرعة الراداري الديناميكي

AUTOMATIC HIGH BEAM

•

•

)AHB( نظام الضوء العالي األتوماتيكي

REAR VIEW CAMERA (GUIDED LINE)

•

•

كاميرا للرؤية الخلفية مع أوامر إرشادية

•

حساسات سونار جانبية وخلفية الستشعار المسافة

CLEARANCE & BACK SONAR
FRONT & REAR PARKING SENSORS*
MATERIAL CODE

)ISO-FIX( نظام تثبيت مقعد الطفل

*حساسات أمامية وخلفية لركن السيارة

•
TYAV02P35AE9RA21

TYAV02P35AP4RA21

144,900

164,900

CHOICES MONTHLY INSTALMENT (2 YEARS) (AED)

1,687

1,810

HIRE PURCHASE MONTHLY INSTALMENT
(5 YEARS (AED)

2,222

2,528

RETAIL SALES PRICE (AED)

 ستائرية/ جانبية/وسائد هوائية مزدوجة أمامية
وعلى مستوى الركبة

رمز الموديل

)سعر التجزئة (درهم إماراتي

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

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

