
TECHNICAL FEATURES XLI XLI (ALLOY) GLI المزايا التقنية

ENGINE 1.6L, 4 CYLINDERS IN-LINE 16V DOHC (1ZR-FE) المحرك

OUTPUT (HP/RPM) 121/ 6000 قوة المحرك )حصان /  دورة   بالدقيقة(

TORQUE (KG-M/RPM) 15.7/ 5200 عزم المحرك )كغ   –   متر /  دورة   بالدقيقة(

TRANSMISSION CVT ناقل   الحركة

DIMENSIONS (MM) L4,630 x W1,780 x H1,435 األبعاد  )ملم(

FUEL TANK CAPACITY (LITERS) 50 سعة   خزان   الوقود   )لتر(

FUEL ECONOMY (KM/L) 18.2 17.7 التوفير   في   استهالك   الوقود )كم/ لتر(

GROSS WEIGHT (KG) 1,795 الوزن   اإلجمالي )كغ(

WHEELBASE (MM) 2,700 قاعدة   العجالت  )ملم(

TYRE SIZE 195/ 65R15 205/ 55R16 مقاس اإلطارات

NUMBER OF DOORS 4 عدد   األبواب

SEATING CAPACITY 5 عدد   المقاعد

EMISSION CERTIFICATION EURO 4 شهادة   االنبعاثات

INTERIOR FEATURES الميزات الداخلية

MANUAL AIR CONDITIONING • • • مكيف   هواء يدوي   

FABRIC SEATS • • HIGH مقاعد   قماشية

ELECTRIC POWER STEERING (EPS) • • • )EPS( نظام توجيه المقود كهربائيًا

CENTRAL DOOR LOCKING • • • قفل مركزي لألبواب

MULTI INFORMATION DISPLAY • • 4.2" DISPLAY شاشة   متعددة المعلومات

COOLER REAR DUCT • • • مسلك   خلفي   للمبرد

SUNVISOR WITH MIRROR/LAMP • حاجب الشمس مع مرآة / مصباح

SMART LUGGAGE AND BACK DOOR OPENER • زر   ذكي لفتح   باب   األمتعة   الخلفي 

LEATHER-TRIMMED STEERING WHEEL • مقود مزين بالجلد

REAR SEATS 60:40 SPLIT FOLDING • المقعد الخلفي قابل للطي والتقسيم بنسبة 60:40

PUSH START BUTTON • زر لتشغيل المحرك

WIRELESS CHARGER • شاحن   السلكي

AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM النظام الصوتي والترفيهي

AUDIO AM/FM/CD/AUX/USB/BLUETOOTH • • 7" DISPLAY
 /CDمشغل /FM/ AM نظام صوتي مع راديو

مخرج صوتي إضافي/ مقبس USB/ بلوتوث

SPEAKERS 4 4 6 مكبرات   صوتية

STEERING WHEEL CONTROL - AUDIO/
MID/TEL/CRUISE CONTROL • • + VOICE

أزرار على المقود للتحكم بالصوت/ الشاشة 
متعددة المعلومات/ الهاتف/ مثبت السرعة 

EXTERIOR FEATURES المزايا الخارجية

WHEELS 15" STEEL 16" ALLOY 16" ALLOY العجالت

BODY COLOURED DOOR HANDLES • • مقابض   األبواب بلون الهيكل

BODY COLOURED DOOR MIRRORS • • • مرايا   األبواب   بلون   الهيكل

DOOR MIRRORS - POWERED/SIDE INDICATORS • • • مرايا   األبواب   –   كهربائية بمؤشرات االنعطاف

WIRELESS DOOR LOCK • • • قفل السلكي لألبواب

HALOGEN HEADLIGHTS • • • مصابيح   أمامية   هالوجين

LED REAR COMBINATION LAMP • • FULL LED المصابيح الخلفية

LED FRONT FOG LAMPS • • مصابيح أمامية للضباب

CHROME DOOR HANDLES • مقابض كرومية لألبواب

CHROME WINDOW MOLDING • عوارض كرومية للنوافذ

SMART KEYLESS ENTRY • دخول ذكي بدون مفتاح

REAR TRUNK SPOILER • جناح على الصندوق الخلفي   

SAFETY FEATURES مزايا األمان 

ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (ABS) • • • )ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق

ANTI-THEFT SYSTEM WITH IMMOBILIZER • • • نظام مانع للسرقة مع إبطال الحركة

ELECTRONIC BRAKE-FORCE DISTRIBUTION (EBD) • • • )EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة

VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC) • • • )VSC( نظام   التحكم   بثبات   المركبة

TYRE PRESSURE WARNING SYSTEM (TPWS) • • • )TPWS( نظام التحذير لضغط الهواء في اإلطارات

HILL-START ASSIST CONTROL (HAC) • • • )HAC( نظام التحكم المساعد لإلقالع على المرتفعات

CRUISE CONTROL • • • مثبت   سرعة

DUAL FRONT AND SIDE AIRBAGS • • • وسائد   هوائية   أمامية   مزدوجة

CHILD RESTRAINT SYSTEM (ISO-FIX) • • • )ISO-FIX(  نظام   تثبيت   مقعد   الطفل

REAR FOG LAMP • • • مصباح خلفي للضباب

REAR PARKING SENSORS * • • • حساسات خلفية لركن السيارة

REAR VIEW CAMERA • كاميرا للرؤية الخلفية

MATERIAL CODE TYCO02P16CE7RA21 TYCO02P16CE7RB21 TYCO02P16CE8RA21 رمز المادة 

RETAIL PRICE (AED) VAT INCL. 71,900 73,900 78,900
سعر التجزئة )درهم إماراتي( شامل 

لضريبة القيمة المضافة


