
PERFORMANCE

• Engine: 2.4L V4 
• Transmission: 9AT 
• Power: 190 BHP
• Torque: 175 Lb-Ft

SAFETY FEATURES

• Electronic Stability Control and Traction Control 
• Hill Start Assist 
• Electronic Roll Mitigation 
• 6 Airbags 
• Parksense Rear Park Assist System 
• Electric Parking Brake

EXTERIOR FEATURES

• 17" Alloy Wheels
• Off Road Suspension
• Black Hood Decals 
• Automatic Halogen Projector Headlamps
• Daytime Running Lamp System
• Fog and Cornering Lamps
• Rear Fog Lamps

INTERIOR FEATURES

• Leather/Cloth Bucket Seats 
• Leather Wrapped Gear Knob and Steering Wheel 
• Air conditioning with Dual Zone Control 
• Humidity Sensor 
• Cluster 7.0" Color Driver Info Display
• Selec-Terrain (Tm) System

COMFORT AND TECHNOLOGIES

•  Remote Proximity Keyless Entry and Go 
• Push Button Start 
• Auto Dimming Rear View Mirror 
• Remote Start System
• Power Folding Heated Mirrors 
• 6 Speakers 
• Uconnect 4 Navigation with 8.4" Display 
• Apple CarPlay and Android Auto

األداء

مزايا األمان

المحرك: سعة 2.4 لتر 4 أسطوانات  •
• ناقل السرعة: ناقل أوتوماتيكي 9 سرعات

• القوة: 190 حصان
• العزم: 175 رطل- قدم

نظام تحكم إلكتروني بثبات المركبة وقوة الجر   •
•نظام تعزيز بدء التشغيل على المنحدرات
نظام الحد اإللكتروني من خطر االنقالب  •

• 6 أكياس هوائية
Parksense نظام مساعد ركن خلفي من طراز •

• مكابح توقف كهربائية

المزايا الخارجية
عجالت سبيكية مقاس 17 بوصة  •
• نظام تعليق خاص بالطرق الوعرة

ملصقات سوداء على غطاء المحرك   •
• مصابيح كشاف ضوئي هالوجينية أمامية أوتوماتيكية

نظام مصابيح نهارية جارية  •
• مصابيح للضباب واالنعطاف

مصابيح ضباب خلفية  •

المزايا الداخلية
بطانة مقاعد فردية من القماش/ الجلد   •

• عجلة القيادة ومقبض ناقل السرعة مغلفان بالجلد 
• مكيف هواء مع تحكم ثنائي المنطقة

• مستشعر رطوبة
•عدادات مع شاشة عرض معلومات ملونة خاصة بالسائق قياس 7.0 بوصة

Selec-Terrain (Tm)  نظام التحكم بالتشبث•

الميزات التقنية ووسائل الراحة
نظام فتح وتشغيل عن بعد بدون مفتاح لدى االقتراب من السيارة   •

• ميزة التشغيل بضغطة زر
• مرآة رؤية خلفية بميزة التعتيم األوتوماتيكي

• نظام تشغيل عن بعد
•مرايا بميزة الطي والتدفئة كهربائيًا

• 6 مكبرات صوت 
• نظام Uconnect 4 للمالحة مع شاشة عرض مقاس 8.4 بوصة

• أنظمة توصيل Apple CarPlay و Android Auto الخاصة بالسيارات 
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