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Make Everyday Special
The redesigned Odyssey J has arrived. Its agile mid-sized 
body makes driving fun, while inside you enjoy amazing 
roominess and comfort. As always, ample cargo space and 
exceptional utility keep life convenient. When you drive the 
Odyssey J, the World is bigger yet more personal. Every day 
is a little more special.

ليكن كل يوم مميزًا
وصلت Odyssey J التي ُأعيد تصميمها. يعمل هيكلها الرشيق ومتوسط 

الحجم على جعل القيادة ممتعة، في حين يوفر رحابة وراحة مذهلتين 
في الداخل. وعلى عادتها، جاءت هذه السيارة محافظة على مالءمة 

رائعة في الحياة بفضل المساحة الواسعة لألمتعة وتجهيزاتها االستثنائية. 
عند قيادة Odyssey J، يبدو العالم أكبر، ويصبح يومك أكـثر تمّيزًا.

LED Headlights and LED  
Daytime Running Lights

LED Fog Lights  LED أضواء للضباب نوع

 أضواء أمامية نوع LED وأضواء
LED مضاءة خالل النهار نوع

Both grades now feature LED Headlights 
and LED Daytime Running Lights for a 
touch of style and improved visibility.

The Odyssey J now comes with  
stylish LED Fog Lights that enhance 
visibility through the weather. 

اآلن، تأتي Odyssey J مع أضواء 
للضباب أنيقة نوع LED لتعزيز الرؤية 

خالل ظروف الطقس السيء.

 اآلن، تتمّيز كلتا الفئتين بأضواء أمامية نوع
 LED وأضواء مضاءة خالل النهار نوع LED
إلضفاء لمسة من األناقة ولتحسين الرؤية.
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Specifications may vary in some countries and are subject to change without notice. Please consult your local dealer for details. قد تختلف المواصفات في بعض البلدان وهي خاضعة للتغيير من دون إشعار مسبق. للمزيد من التفاصيل، ُيرجى مراجعة الوكيل المحلي.
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Amazingly Roomy Packaging
The Odyssey J’s ultra-low floor platform provides a spacious 
interior with low and relaxed proportions. In addition, the front 
grille, headlights and rear profile have all been redesigned to 
offer unique styling.

رحابة ومزايا مذهلة
توفر القاعدة المنخفضة لسيارة Odyssey J التي ُأعيد تصميمها مقصورة 

رحبة مع نسب منخفضة ومريحة. إضافة إلى ذلك، تمت إعادة تصميم الشبك 
األمامي، األضواء األمامية والشكل الخلفي لتقديم تصميم فريد.

The Odyssey J now has redesigned  
17” Alloy Wheels creating a strong 
aesthetic statement.

اآلن، تتمتع Odyssey J التي ُأعيد تصميمها 
بعجالت ألمنيوم قياس 17 بوصة تم تحديثها، 

لُتبرز جمالية تعطي انطباعًا قويًا.

يوجد أسفل األرضية المنخفضة للغاية 
خزان وقود رفيع للغاية ونظام عادم 

مضغوط ، مما يجعل من الممكن وجود 
مقصورة أكثر اتساًعا ومركز ثقل أقل.

تتألف إشارات االنعطاف الديناميكية الجديدة 
 LED من مجموعة من مصابيح Odyssey في
التي يمكن أن تجعل عملية االنعطاف مشابهة 

قلياًل لعرض ديسكو. عندما يقوم السائق بتشغيل 
إشارة االنعطاف، تضيء األجزاء بشكل متتابع 

تفصل بينها فترات من 20 مللي ثانية في اتجاه 
االنعطاف، وتبقى بكثافة كاملة لمدة 250 مللي 

ثانية، قبل أن تصبح داكنة وتعيد تكرار التسلسل.

Ultra-low-floor platform

Sequential LED indicators 

منصة أرضية منخفضة 

مصابيح LED متتالية لإلشارات

Beneath the ultra-low floor lie an extremely 
slim fuel tank and compact exhaust system, 
making possible a roomier cabin and a 
lower centre of gravity.

The Odyssey’s new dynamic indicators 
consist of an array of LEDs that could 
make turning a corner a slightly disco 
affair. When the driver flicks the indicator 
on, the segments light up sequentially at 
20 millisecond intervals in the direction of 
the turn, they remain at full intensity for 
250 milliseconds, before going dark and 
repeating the sequence.

Specifications may vary in some countries and are subject to change without notice. Please consult your local dealer for details. قد تختلف المواصفات في بعض البلدان وهي خاضعة للتغيير من دون إشعار مسبق. للمزيد من التفاصيل، ُيرجى مراجعة الوكيل المحلي.
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A Luxurious Lounge 
on Wheels
The Odyssey J’s advanced packaging design provides 
gratifying spaciousness to occupants in all three rows of 
seats. In addition, fine-quality materials and thoughtful 
interior design touches deliver a luxurious lounge 
experience. Whether you’re out on an errand or cruising 
to a distant destination, you’ll enjoying driving to the fullest.

 صالون فاخر
على عجالت

يوفر تصميم مجموعة المزايا المتطّورة في Odyssey J التي ُأعيد 
تصميمها رحابة رائعة للركاب في جميع صفوف المقاعد الثالثة. 
باإلضافة إلى ذلك، تقدم المواد عالية الجودة مع لمسات أنيقة 

للتصميم الداخلي تجربة صالون فاخر. سواء كانت الرحلة لقضاء مهمة 
عمل أو الذهاب إلى وجهة بعيدة، ستكون متعة القيادة كاملة تمامًا. 

بفضل التصميم الخاص لشكل السقف تتوفر مساحة أكبر، ليس فقط فوق الرأس مباشرة، ولكن حول 
الركاب أيضًا لكال الجانبين من أجل التمتع بإحساس رحابة استثنائية.

Better, broader headroom مساحة علوية أفضل وأوسع
The specially designed ceiling shape offers more room, not just directly overhead 
but also diagonally to the sides, for an exceptionally spacious feel.

Specifications may vary in some countries and are subject to change without notice. Please consult your local dealer for details. قد تختلف المواصفات في بعض البلدان وهي خاضعة للتغيير من دون إشعار مسبق. للمزيد من التفاصيل، ُيرجى مراجعة الوكيل المحلي.
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Elegant and Refined
The Odyssey J now has a new and refined design for the 
instrument panel which has a new 8-Inch Display Audio, a 7 Inch 
Colour TFT Meter which falls in the line of sight for the driver, 
a retractable cup holder in the driver’s side and an additional 
storage box in the assistant’s side for extra storage.

أنيقة وراقية
تمتاز Odyssey J التي ُأعيد تصميمها بتصميم جديد وراٍق للوحة 
العدادات التي تضم شاشة عرض قياس 8 بوصة للنظام الصوتي، 

شاشة TFT باأللوان للعّدادات قياس 7 بوصة تقع مباشرة في 
مستوى رؤية السائق، حاملة أكواب قابلة للسحب في جهة السائق 

وصندوق تخزين في جهة الراكب األمامي لتخزين إضافي.

شاشة عرض تعمل باللمس قياس 8 بوصة للنظام الصوتي

مكيف هواء مع تحكم لثالث مناطق أوتوماتيكي بالكامل 

8-Inch Display Audio Touch-Screen

Triple zone control fully automatic air conditioner

ملونة للعدادات قياس 7 بوصة TFT شاشة

)CVT( ناقل حركة بتغيير مستمر

7-Inch Color TFT Meter

Continuously Variable Transmission

كونسول وسطي للتخزين

تصميم رائع

Centre Console Storage

Intuitive Layout

تتمتع Odyssey J التي أعد تصميمها بشاشة عرض جديدة قياس 
8 بوصة للنظام الصوتي حيث يمكنكم اللمس، الضغط، والسحب 

لتجدوا طريقكم عبر الموسيقى وأكثر. يمكنكم أيضًا عمل ارتباط بين 
الشاشة وهاتفكم الذكي للتمتع بتجربة ربط سلسة.

يمكنكم ضبط درجة الحرارة المفضلة لديكم في كل منطقة من المناطق الثالث، 
المقاعد على الجهتين اليمنى واليسرى في الصف األول والمقاعد الخلفية.

The Odyssey J now has a new 8-Inch Display Audio 
where you can touch, pinch and swipe your way through 
music, directions and more. This also connects with 
your smartphone to give you seamless integration.

You can set your preferred temperature in each of the three 
zones, left and right seats in the first row and rear seats.

تتمتع Odyssey J التي أعيد تصميمها بشاشة TFT باأللوان قياس 7 بوصة 
والتي تعرض للسائق المعلومات الضرورية مباشرة وعلى مستوى الرؤية.

مع أفضل توازن بين القوة والكفاءة، يعمل محرك سعة 2.4 لتر DOHC VTEC + VTC بالبنزين مع 
ناقل حركة بتغيير مستمر )CVT( على إنتاج قوة تبلغ 173 حصانًا عند 6200 دورة في الدقيقة وعزم 

دوران يبلغ 225 نيوتن - متر عند 4000 دورة في الدقيقة.

The Odyssey J now has a full color 7-Inch Color TFT  
meter which gives the driver necessary information 
directly in the line of sight.

With an optimal balance of power and efficiency, the 2.4-litre DOHC VTEC+VTC 
petrol engine with Continuously Variable Transmission )CVT( produces 173 hp @ 
6200 rpm and a torque of 225 N-m @ 4000 rpm. 

تمت إعادة تصميم الكونسول الوسطي الجديد في Odyssey J لكي يوفر 
مساحة أكبر يمكن وضع حقيبة أو هواتف فيها بشكل سهل.

تمتاز مقصورة قيادة Odyssey J بتصميم رائع و سهل االستخدام للتأكد من أن كل شيء 
موجود في المكان الذي تريدونه. لذلك، وعلى الرغم من أن لوحة القيادة األنيقة تتضمن 

أحدث التقنيات، يبقى فهمها واستخدامها سهَلين بشكل مذهل.

The Odyssey J’s Centre Console has been redesigned to give 
even more space for a bag or phones to be stored at ease.

We’ve intuitively designed the Odyssey J cockpit to ensure that everything 
is where you need it. So, although the elegant dashboard includes the very 
latest technology, it’s incredibly easy to understand and use.

Specifications may vary in some countries and are subject to change without notice. Please consult your local dealer for details. قد تختلف المواصفات في بعض البلدان وهي خاضعة للتغيير من دون إشعار مسبق. للمزيد من التفاصيل، ُيرجى مراجعة الوكيل المحلي.
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Specifications may vary in some countries and are subject to change without notice. Please consult your local dealer for details. قد تختلف المواصفات في بعض البلدان وهي خاضعة للتغيير من دون إشعار مسبق. للمزيد من التفاصيل، ُيرجى مراجعة الوكيل المحلي.

Outstanding Utility
The Odyssey J has plenty of room for people and luggage. 
Stow the third-row seats below the floor for even more 
open cargo space. A wide variety of seat arrangements 
encourage creative approaches to moving people and things.

أداء عملي رائع
تقدم Odyssey J التي أعيد تصميمها مساحة كبيرة 

لألشخاص واألمتعة. يمكنكم طي ووضع مقاعد الصف 
الثالث تحت األرضية لتحصلوا على المزيد من مساحات 

التخزين لألمتعة. أيضًا توفر مجموعة متنوعة من الوضعيات 
المبتكرة لترتيب المقاعد لتسهيل حركة األشخاص واألشياء.

اآلن، يشتمل صف المقاعد الخلفية 
 USB على نقطتي Odyssey J في

للشحن مما يجعل شحن األجهزة 
الذكية مالئمًا للركاب في الخلف.

Rear Seat USB Charging

Seats designed for ultimate comfort مقاعد مصممة لتوفر أقصى مستويات الراحة

منفذ USB للشحن في المقعد الخلفي
The Odyssey J’s rear seat now has 
two USB Charging points which make 
it convenient for the rear passengers 
to charge their smart devices.

From shape to coverings, to flexible 
adjustability, the Odyssey J’s seats are 
designed to place every occupant in the 
lap of luxury. In the second row, cradle 
seats surround you with soft surfaces, 
while footrests help you stretch out and 
relax, Even the longest drives become 
much more pleasurable.

من الشكل إلى األغطية، إلى إمكانية التعديل 
المرنة، تم تصميم مقاعد Odyssey J لوضع كل 
واحد من الركاب في جو من الفخامة. في صف 

 cradle المقاعد الثاني، ُتحيطكم مقاعد نوع
)المريحة( بأسطح ناعمة، بينما تساعد مساند 

القدمين على التمدد واالسترخاء، لتصبح بذلك 
كل الرحالت حتى أطولها أكثر متعة.

6 Passengers Mode وضعية 6 ركاب

2 Passengers + Luggage Up Mode وضعية راكبين + أمتعة مرفوعة إلى األعلى

4 Passengers + Luggage Up Mode وضعية 4 ركاب + أمتعة مرفوعة إلى األعلى

4 Passengers + Long Slide Mode وضعية 4 ركاب + ممر طويل

4 Passengers Mode وضعية 4 ركاب

2 Passengers + Luggage Up Mode وضعية راكبين + أمتعة مرفوعة إلى األعلى
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Outstanding safety 
for peace of mind
The Odyssey J is designed to enhance both fundamental performance 
characteristics and vehicle safety. A wide range of safety technologies 
help the driver stay alert to hazards and prevent accidents, while the 
Advanced Compatibility Engineering™ )ACE™( body structure helps 
protect occupants in  the event of a collision. Nothing enhances the 
driving experience more than true peace of mind.

 سالمة مذهلة
لراحة بال تامة

تم العمل على Odyssey J التي ُأعيد تصميمها بشكل يعزز خصائص األداء األساسية 
والسالمة للسيارة على حد سواء. تساعد مجموعة واسعة من تقنيات السالمة السائق 
على البقاء متنبهًا للمخاطر وعلى تجّنب الحوادث، في حين تساعد بنية الهيكل بتقنية 

الهندسة المتوافقة )ACE™( على حماية الركاب في حالة حدوث تصادم. ال شيء يعزز 
تجربة القيادة أكثر من راحة البال الحقيقية.

Specifications may vary in some countries and are subject to change without notice. Please consult your local dealer for details. قد تختلف المواصفات في بعض البلدان وهي خاضعة للتغيير من دون إشعار مسبق. للمزيد من التفاصيل، ُيرجى مراجعة الوكيل المحلي.

STEP

1
STEP

2

تم تجهيز Odyssey J بمجموعه 6 وسائد هواء، 
تحديدًا وسائد هواء أمامية لكل من السائق 

والراكب األمامي للمساعدة على توفير الحماية 
في حالة حدوث تصادم، باإلضافة إلى وسائد 

هواء جانبية وستائر هواء جانبية لمزيد من 
الحماية.

تقدم لكم هذه الوظيفة المالئمة والسهلة 
القدرة على فتح وإغالق الباب الخلفي بركلة 

بسيطة تحت المصّد الخلفي عندما تكون 
أيديكم منشغلة.

يوفر هيكل Odyssey J حجرة أمان 
وحماية رائعتين مع بنية الهيكل بتقنية 
الهندسة المتوافقة )ACE( الخاصة بنا.

يمتاز نظام التعليق األمامي بدعامات خفيفة 
الوزن في حين يمتاز نظام التعليق الخلفي 
بعارضة سحب للمساعدة على الجمع بين 

االستخدام الفّعال للمساحة والقيادة السلسة 
المشابهة لسيارات السيدان.

يمنع نظام المساعدة لالنطالق على المنحدرات 
السياّرة من التدحرج إلى الخلف لمدة ثانية 

واحدة تقريبًا عندما تكون متوقفة على منحدر 
بعد أن يرفع السائق قدمه عن دّواسة الفرامل 

ويضغط على دّواسة الوقود.

التذكير بالمقعد الخلفي هو ميزة جديدة 
 .Odyssey J للسالمة متوفرة في جميع فئات
يتم تنبيه السائق بالتحقق من المقعد الخلفي 

عند إيقاف تشغيل المحّرك.

Airbag TechnologyHands-Free Access Power Tailgate 
with Kick Function

2.4L DOHC i-VTEC Engine محرك DOHC i-VTEC سعة 2.4 ليتر

Advanced Compatibility Engineering™Optimised Front and  Rear Suspension

Amplitude-selective Dampers (ASDs) Front and Rear Parking Sensors)ASDs( مخّمدات السعة االنتقائية مستشعرات أمامية وخلفية لصف السيارة

Hill Start AssistRear Seat Reminder باب خلفي يعمل كهربائيًا ومن دون استخدام تقنية وسائد الهواء
اليدين مع وظيفة ركلة

)ACE( ن للتعليق األمامي والخلفي بنية الهيكل بتقنية الهندسة المتوافقة نظام ُمحسَّ )HSA( تذكير بالمقعد الخلفينظام المساعدة لالنطالق على المنحدرات
The Odyssey J is equipped with a total 
of 6 airbags namely front airbags for 
both driver and assistant to help protect 
you in the event of a collision as well as 
side and side curtain airbags have been 
fitted for further protection.

A convenient and easy to use function that 
allows you to open and close the tailgate 
with a simple kick action under the rear 
bumper when your hands are full. 

The advanced powerplant offers ample 
torque even at low rpms and smooth, 
satisfying acceleration on up in to the 
high-speed cruising range.

يوفر المحرك المتطّور عزم دوران عاٍل حتى عند 
سرعة دوران منخفضة للمحرك، باإلضافة إلى 
تسارع سلس ومرضي حتى عند القيادة على 

سرعات مرتفعة.

The Odyssey J bodyshell provides 
an excellent safety cell and 
protection with our Advanced 
Compatibility engineering )ACE(.

The front suspension features 
lightweight struts, while the rear 
suspension features a torsion beam to 
help combine the efficient use of space 
with smooth, sedan-like driving.

ASDs flexibly absorb vibrations on 
rough roads and increase damping 
force as needed to support cornering 
and other vehicle movements,

The Odyssey J features front and 
rear parking sensors to help the 
driver detect objects close to the 
vehicle while parking in tight spaces.

تمتص مخّمدات السعة االنتقائية بمرونة 
االهتزازات على الطرق الوعرة، وتزيد من 

قوة التخميد حسب الحاجة لدعم االنعطاف 
والحركات األخرى للسيارة.

تمتاز Odyssey J بمستشعرات أمامية 
وخلفية لصف السيارة تساعد السائق 

على اكتشاف األشياء القريبة من السيارة 
أثناء ركنها في األماكن الضيقة. 

Hill Start Assist prevents the vehicle 
from rolling backward on a hill for
approximately one second after the 
driver releases the brake before 
pressing the accelerator.

The Rear Seat Reminder is a new safety 
feature available in all grades for the 
Odyssey J. The driver is notified to 
check the rear seat, when the ignition is 
turned off.
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Honda SENSING®*

Honda SENSING® is one of the most advanced suites of 
safety technologies available, designed to keep you and 
your passengers safer. )only in EX-V Grade(

نظام االستشعار من هوندا* 
®Honda SENSING

ُيعتبر نظام االستشعار من هوندا )Honda SENSING( أحد مجموعات 
تكنولوجيا السالمة المتوفرة األكثر تطّورًا، وهو مصمم للحفاظ على 

)EX-V سالمتكم وسالمة الرّكاب معكم. )فقط في فئة

Specifications may vary in some countries and are subject to change without notice. Please consult your local dealer for details. قد تختلف المواصفات في بعض البلدان وهي خاضعة للتغيير من دون إشعار مسبق. للمزيد من التفاصيل، ُيرجى مراجعة الوكيل المحلي.

للمساعدة على تقليل احتمال وقوع اصطدام 
أمامي، يقدم نظام فرامل تخفيف قوة الحوادث 

)CMBS™( المساعدة على توقف السيارة في 
حالة تحديد النظام إحتمالية وقوع تصادم ال 

يمكن تفاديه مع سيارة تم استشعارها أو مع أحد 
المشاة في األمام. يتم إطالق أصوات تحذيرية، 

وعند الضرورة، تطبيق تلقائي لضغط الفرامل. 

يستخدم نظام الحد من مغادرة الطريق كاميرا 
مثّبتة على الزجاج األمامي اللتقاط احتمال 

انحراف السيارة عن ممرها. يقوم بتطبيق 
تعديالت بسيطة لكي يحافظ على مسار السيارة 
في ممرها، وفي بعض الحاالت، يمكنه أيضًا أن 
يطّبق قّوة الفرامل وأن يوفر تحذيرات ملموسة.

 )ACC( يسمح نظام تثبيت السرعة المتكيف
للسائق بتحديد سرعة مرغوبة ومسافة تتبع 

للسيارة التي يتم استشعارها في األمام، مما 
يسمح لسيارة Odyssey J بتعديل سرعتها 

أوتوماتيكيًا للتمتع برحلة آمنة ومريحة.

Collision Mitigation Braking System™ 
(CMBS™)

Lane Departure Warning (LDW) )LDW( نظام التحذير بمغادرة الممر

Rear Cross Traffic Monitor كاميرا خلفية لمراقبة التقاطعات المرورية

Road Departure Mitigation System 
(RDM)

Forward Collision Warning (FCW) )FCW( نظام تحذير باالصطدامات األمامية

Blind Spot Information Pedestrian Detection Systemنظام معلومات المنطقة غير الظاهرة نظام الكشف عن المشاة

Adaptive Cruise Control (ACC) Lane Keeping Assist System 
(LKAS)™

نظام المساعدة للسير في نفس الممر 
™)LKAS(

نظام فرامل تخفيف قوة الحوادث 
)™CMBS(

:)RDM( نظام الحد من مغادرة الطريق )ACC( نظام تثبيت السرعة المتكيف

To help reduce the likelihood of a frontal 
impact, the Collision Mitigation Braking 
System™ helps to bring the car to a stop if 
the system determines that a collision with 
a vehicle detected in front or a pedestrian 
is unavoidable. A warning sounds, and if 
necessary, brake pressure is automatically 
applied.

It will detect if the car is straying out of its 
current lane without the turn signal being 
activated, and provides an alert to prompt 
the driver to make a correction.

سوف يقوم باستشعار احتمال مغادرة 
السيارة للممر الحالي من دون تشغيل 
إشارة االنعطاف، ويوفر تحذيرات لتنبيه 
السائق لكي ُيجري التصحيح على الفور.

Sensors at the rear corners of the Odyssey 
J warns the driver of approaching vehicles 
from both sides when reversing.

عند الرجوع إلى الخلف، تطلق حساسات في زوايا 
Odyssey J الخلفية تحذيرًا إلى السائق لدى اقتراب 

السيارات من الجهتين االثنتين.

Road Departure Mitigation System uses 
the windscreen-mounted camera to 
detect whether the car is veering out 
of its lane. It applies subtle corrections 
to keep the vehicle in its lane, and in 
certain situations can also apply braking 
force and provide a tactile warning.

It scans the road ahead to warn 
drivers of a potential collision, and 
provides visual and audible alerts to 
prompt the driver to take corrective 
actions to avoid a potential hazard.

يقوم هذا النظام بمسح الطريق في 
األمام ليحّذر السائق باحتمال وقوع 

حادث، ويوفر تحذيرات مرئية ومسموعة 
لتنبيه السائق حتى يقوم بإجراءات 
تصحيحية ويتجّنب أي خطر محتمل.

Blind Spot Information System is 
designed to automatically detect 
vehicles in the driver’s blind spots 
and turn on a light on the side mirror  
to alert the driver.

The Pedestrian Detection System warns 
driver of a potential collision with 
pedestrians with audible and visual 
warnings. It also provides autonomous 
braking to bring the vehicle to a stop as 
well as actively steers the vehicle away 
to avoid collision with pedestrians.

تم تصميم نظام معلومات المنطقة غير الظاهرة 
لكي يلتقط أوتوماتيكيًا السيارات الموجودة في 

المنطقة غير الظاهرة للسائق وينّبهه من خالل 
عالمات تحذيرية في المرآة الجانبية للسيارة.

يطلق نظام الكشف عن المشاة تحذيرًا إلى 
السائق باحتمال صدم أحد المشاة من خالل 

تحذيرات مسموعة ومرئية. كذلك، يوفر 
استخدامًا ذاتيًا للفرامل لكي تتوقف السيارة، 

باإلضافة إلى توجيهها بعيدًا وبشكل نشط من 
أجل تجّنب التصادم مع أحد المشاة.

Adaptive Cruise Control )ACC( allows 
the driver to set a desired speed and 
following distance from a vehicle 
detected ahead, allowing the Odyssey J 
to adjust its speed automatically for a 
safe and comfortable journey.

It helps to keep the car in the middle 
of the current lane, by detecting road
markings with a monocular camera and 
making small adjustments to steer the 
vehicle within the lines.

يوفر هذا النظام المساعدة على إبقاء 
السيارة في وسط الممر الحالي، من 

خالل التقاط عالمات الطريق بواسطة 
كاميرا أحادية العين والقيام بتعديالت 

صغيرة إلبقاء السيارة بين الخطوط.
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GRADE EX EX-V
EXTERIOR DIMENSIONS
Overall length (mm) 4845

Overall width (mm) 1819

Overall heights (mm) 1712

Wheelbase (mm) 2900

Tread  Front (mm)                             1559

           Rear (mm) 1560

Ground Clearance (mm) 161.5

INTERIOR DIMENSIONS
Seating capacity 8 7

WEIGHT
Curb Weight (kg) 1788 1886

Max. permissible weight (kg) 2450

PERFORMANCE
Maximum Power (hp @rpm) 173 @ 6200

Maximum Torque (N-m @rpm) 225 @ 4000

CAPACITY
Fuel Tank (litre) 55

ENGINE
Valve  train DOHC VTEC+VTC 16 Valves

Displacement (cc) 2356

Bore × Stroke (mm) 87 × 99.1

Compression ratio 10.1

Fuel consumption (km/l) 14.4 14.1

Fuel required Petrol, unleaded

TRANSMISSION
Transmission type CVT (Continuously Variable Transmission)

SUSPENSION SYSTEM
Suspension Type  Front Wishbone MacPherson 

                              Rear Torsion beam

BRAKE SYSTEM
Type  Front 16" Vent Disk

          Rear with ABS Drum

Parking Brake Type Foot operated type

TIRES / WHEELS
Tire Size     215/60 R17 215/60 R17 

Wheel Size / type 17 × 7J Alloy 17 × 7J Alloy

 

EX-V EX المواصفات
األبعاد الخارجية

4845 الطول اإلجمالي )ملم(

1819 العرض اإلجمالي )ملم(

1712 االرتفاع اإلجمالي )ملم(

2900 قاعدة العجالت )ملم(

1559 المسافة بين اإلطارات: أمامي )ملم(

1560                                    خلفي )ملم(

161.5 االرتفاع عن األرض:

األبعاد الداخلية
7 8 عــدد المقاعد

الوزن
1886 1788 وزن المركبة )كلغ( 

2450 أقصى وزن مسموح به )كلغ( 

األداء
173 @ 6200 أقصى قوة )حصان / دورة بالدقيقة(

225 @ 4000 أقصى عزم )نيوتن - متر / دورة بالدقيقة(

السعة
55 سعة خزان الوقود )ليتر(

المحرك
DOHC VTEC+VTC 16 صمام سلسلة الصمامات

2356 سعة المحرك )سم مكعب(

87 × 99.1 قطر األسطوانة الداخلي والشوط )ملم(

10.1 نسبة الضغط

14.1 14.4 استهالك الوقود )كلم / ليتر(

بنزين، خاٍل من الرصاص نوع الوقود

ناقل الحركة
)CVT( ناقل حركة بتغيير متواصل نوع ناقل الحركة

نظام التعليق
دعامة ماكفيرسون نوع نظام التعليق  أمامي

محور عارضة السحب                            خلفي

نظام الفرامل
16 بوصة أقراص مهواة النوع

طبل

نوع يعمل بالقدم

 215/60R17  215/60R17

7J × 17 ألمنيوم 7J × 17 ألمنيوم  Wheel Size / type

 

SPECIFICATIONS

*Fuel efficiency figures are based on standard test conditions. Actual fuel efficiency 
may vary based on road conditions, driving style and driving environment.

Specifications may vary in some countries and are subject to change without notice. 
Please consult your local dealer for details.

قد تختلف المواصفات في بعض البلدان وهي خاضعة للتغيير من دون 
إشعار مسبق. للمزيد من التفاصيل، ُيرجى مراجعة الوكيل المحلي.

مت إحتساب أرقام كفاءة إستهالك الوقود يف ظل ظروف إختبار قياسـية. قد تختلف الكفاءة 
الفعلية إلستهالك الوقود وفًقا لظروف الطريق و أسلوب القيادة و البيئة امُلحيطة أثناء القيادة

المواصفات

ملحقات إلطاللة محسنة 
والتعبير عن الذات 

Accessories for an enhanced 
look and self-expression

األسلوب يجعل الناس ينتبهون! تم تصميم إكسسوارات 
هوندا األصلية جنًبا إلى جنب مع السيارة نفسها 

لتتناسب تماًما مع تصميمها. من خالل إضفاء الطابع 
الشخصي على Odyssey J ، فإنك تجعلها ملكك حًقا. 

Style makes people take notice! Honda Genuine Accessories 
are designed along with the vehicle itself so as to mesh 
perfectly with its design. By personalising your Odyssey J, 
you make it truly yours.

STEP ILLUMINATION زينة عتبة الباب الداخلية
Stainless steel finish with 
illuminated Odyssey logo-
designed to enhance and 
protect the sills of your 
new Odyssey J.

نهاية من الفوالذ المقاوم للصدأ 
بعالمة أوديسي مضاءة – مصممة 

لتدعيم وحماية سيارتك الجديدة طراز 
أوديسي جيه.

PARKING SENSOR – FR & RR حساس التوقف\الركن
Assist the driver in detecting 
nearby objects while parking 
the car.

مساعدة السائق في 
اكتشاف األجسام 

القريبة أثناء ركن السيارة 

CARGO UPPER COVER الغطاء العلوي للبضائع
Keep luggage secured and 
protected with a specially 
designed cargo cover.

احفظ األمتعة آمنة ومحمية 
بغطاء بضائع ذو تصميم خاص.

DOOR MIRROR GARNISH زينة مرآة الباب
Sophisticated and sporty, 
the fin shaped dynamic and 
brightness design give intrepid 
front face images.

لون كروم أنيق يناسب وحدة 
مرآة الباب خاصتك وهو يحسن 

من الجودة والتميز.

COLORS األلوان

Platinum White Pearl

Super Platinum Metallic

Premium Sparkle Black

Premium Twinkle Black

Obsidian Blue Pearl

Ivory

أبيض بالتيني لؤلؤي

سوبر بالتينيوم ميتاليك

بريميوم سباركل بالك

أبيض بالتيني لؤلؤي

سبج أزرق لؤلؤي

عاج
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MAJOR EQUIPMENTالتجهيزات الرئيسية
GRADE EX EX-V
EXTERIOR
Head light type LED LED

Auto head light -- o

Auto head light Adjustable with G Sensor o

Head light auto off timer (15 Secs) o

Daytime Running Lights (DRL) -- o

Front Fog lights (Black) LED

Rear Fog Light o

Active cornering light -- o

Emergency stop light system o

License LED light o

Door mirror side turn signal with power tilt o 

Outer handle color Dark Chrome

Electric sunroof with tilt -- o

Glass antenna o

Power slide door Passenger side only Driver and Passenger side

Bumper type   (front+ rear) Aero

Bumper Air spoiler o

CONTROL
Engine start / stop button -- o

Cruise control switch on steering wheel o

Audio control switch on steering wheel o

Smart paddle shift o

Power adjustable door mirror o

INTERIOR
Seat type (2nd row) 3 Persons Bench with Arm Rest 2 Persons Captain Cradle

Seat Type (3rd Row) Retractable Reclining Bench

Cruise control o

ECON mode switch o

Steering Wheel Material Type 4 SP Urethane 4 SP Leather

Air-conditioner FR Auto (RR Cooler) Tri (FR Independent + RR Auto)

Front Centre Console - Lift up o

Back seat pocket(Driver & Assistant) o

3rd seat head rest o

Adjustable armrest(Driver & assistant) o

Driver Seat Height Manual 8 Way Powered

Assistant Seat Manual Slide

Seat trim material Fabric Leather

Folding Type (3rd Seat) Fall Down

2nd Seat Walk In o

Ottoman (2nd Seat) -- o

Rear Sunshade o

Sunglasses holder o

Sunvisor vanity mirror (Driver) o o (with light)

Sunvisor vanity mirror (Assistant) o o (with light)

Conversation mirror o

LED map light & reading light o

Front & rear accessory socket o

 

EX-V EX المزايا
التجهيزات الخارجية

LED LED نوع المصابيح األمامية

-- o مصابيح أمامية أوتوماتيكية

o G مصابيح أمامية قابلة للتعديل مع حساس

o مصابيح أمامية مع مؤقت أوتوماتيكي إلطفائها )15 ثانية(

-- o )DRL( أضواء مضاءة خالل النهار

LED أضواء ضباب أمامية )أسود(

o أضواء ضباب خلفية

-- o أضواء نشطة لالنعطاف

o نظام ضوء للتوقف في حاالت الطوارئ

o ضوء LED للوحة السيارة

 o مرايا أبواب خارجية قابلة للطي مع إشارات لالنعطاف

كروم داكن لون مسكات األبواب الخارجية

-- o فتحة سقف كهربائية مع ميزة الميالن

o هوائي في الزجاج للراديو

السائق والراكب األمامي فقط الراكب األمامي فقط باب منزلف كهربائي

هوائي نوع المصد )األمامي + الخلفي(

o جناح هوائي للمصد

التحكم
o -- زر لتشغيل / إيقاف المحرك

o أزرار التحكم بنظام تثبيت السرعة على عجلة القيادة

o أزرار التحكم بالنظام الصوتي على عجلة القيادة

o مبدل سرعات ذكي على عجلة القيادة

o مرايا األبواب بتعديل كهربائي

المقصورة
Captain Cradle مقعد لشــخصين نوع مقعد لثالثة أشخاص مع مسند للذراع نــوع المقاعــد )الصف الثاني(

مقعــد قابــل للســحب و التمدد نوع المقاعد )الصف الثالث(

o نظام تثبيت السرعة

o ECON زر الوضعية االقتصادية

٤ شــعاعات من الجلد ٤ شعاعات يوراثين نوع مواد عجلة القيادة

ثالثــي )مســتقل فــي األمــام + أوتوماتيكــي في الخلف( أوتوماتيكي في األمام )تبريد في الخلف( مكيف الهواء

o كونسول وسطي في األمام - يفتح إلى األعلى

o جيوب في ظهر المقاعد )السائق والراكب األمامي(

o مساند الرأس في صف المقاعد الثالث

o مسند للذراع قابل للتعديل )السائق والراكب األمامي(

8 اتجاهــات كهربائي يدوي تعديل ارتفاع مقعد السائق

منزلــق يدويًا مقعد الراكب األمامي

جلد قماش مواد تشطيب المقاعد

يمكن طّيه إلى األســفل

o دخول من المقعد الثاني

-- o نوع أوتومان )صف المقاعد الثاني(

o حاجب للشمس في الخلف

o حاملة للنظارات

o )مــع ضوء( o مرآة في الحاجب للشمس )السائق(

o )مــع ضوء( o مرآة في الحاجب للشمس )الراكب األمامي(

o مرآة للمحادثة

o LED أضواء داخلية في الوسط واألمام نوع

o مقبس لألكسسوارات في األمام والخلف

 

GRADE EX EX-V
AUDIO
8" display audio system o

USB Port o

USB RR Console × 2 -- o

Apple CarPlay/Android Auto o

Speakers (Front & rear) + tweeters 6

CONVENIENCE
One push smart entry system o

Rear view mirror (Day/night change ) o

7" TFT Meter o

Power tailgate with kick sensor -- o

Parking Sensor (FR 4 + RR 4) o

Rear Seat Reminder o

Outside temperature gauge o

HONDA SENSINGTM

Adaptive Cruise Control -- o

Collision Mitigation Braking System -- o

Lane Keeping Assist System -- o

Road Departure Mitigation System -- o

Forward Collision Warning -- o

Lane Departure Warning -- o

Blind Spot Information System -- o

Pedestrain Detection System -- o

Rear Cross Traffic Monitor -- o

SAFETY
Front dual SRS airbag system 
(Driver and assistant),Front side airbag system & 
side curtain airbag system (number of 6 airbags)

o

Anti Lock Brake system (ABS) with Electric Brake 
force Distribution (EBD) o

Brake over ride system o

Tire Pressure Monitoring System o

Motion adaptive electric power steering  
(Tilt & telescopic) o

Vehicle Stability Assist (VSA) o

Hill Start Assist (HSA) o

Brake assist o

Child seat tether anchor o

ISO FIX o

IMMOBILIZER o

Security alarm o

 

EX-V EX المزايا
النظام الصوتي

o شاشة عرض قياس 8 بوصة للنظام الصوتي

o USB مدخل

o -- USB في الكونسول × 2

o ANDROID AUTO أندرويد أوتو/APPLE CARPLAY أبل كار بالي

6 مكبرات للصوت )أمام وخلف( + تويترز

المالءمة
o نظام دخول ذكي بكبسة واحدة

o المرآة الوسطية )تغيير للنهار/الليل(

o شاشة TFT قياس 7 بوصة للعدادات

o -- باب خلفي كهربائي مع حساس للركل

o حساسات لصف السيارة )4 في األمام + 4 في الخلف(

o تذكير بالمقعد الخلفي

o عداد للحرارة الخارجية

نظام االستشعار من هوندا
o -- نظام تثبيت السرعة المتكّيف

o -- نظام فرامل لتخفيف قّوة الحوادث

o -- نظام المساعدة للسير داخل الممر

o -- نظام الحد من مغادرة الطريق

o -- نظام التحذير من اإلصطدامات األمامية

o -- نظام التحذير من مغادرة الممر

o -- نظام معلومات النقطة العمياء

o -- نظام الكشف عن المشاة

o -- مراقبة الطريق عند الرجوع إلى الخلف

السالمة

o
وســائد هواء مزدوجة SRS في األمام )الســائق والراكب األمامي(،

 نظــام وســائد هــواء جانبيــة فــي األمام ونظام ســتائر هواء جانبية
)عدد وســائد الهواء 6(

o
نظام الفرامل المانعة لالنغالق )ABS( مع نظام التوزيع إلكتروني لقوة 

)EBD( الفرامل

o نظام تجاوز الفرامل

o نظام مراقبة ضغط االطارات

o عجلة قيادة كهربائية متوافقة مع الحركة )متداخلة وقابلة للميالن(

o )VSA( نظام المساعدة في ثبات السيارة

o )HSA( نظام المساعدة لالنطالق على المنحدرات

o نظام مساعدة الفرامل

o مقاعد مع أحزمة أمان لألطفال

o ISOFIX نظام

o نظام تقييد عمل المحرك ضد السرقة

o جهاز إنذار ضد السرقة

  

Specifications may vary in some countries and are subject to change without notice. Please consult your local dealer for details. قد تختلف المواصفات في بعض البلدان وهي خاضعة للتغيير من دون إشعار مسبق. للمزيد من التفاصيل، ُيرجى مراجعة الوكيل المحلي.


