2020 PREVIA 2.4L
TECHNICAL FEATURES

ENGINE
OUTPUT (HP/RPM)
TORQUE (KG-M/RPM)
TRANSMISSION
FRONT SUSPENSION
REAR SUSPENSION
TYRE SIZE
DIMENSIONS (MM)
FUEL TANK CAPACITY
DOORS
SEATING CAPACITY
INTERIOR FEATURES
AUTO AIR CONDITIONING
PUSH START & SMART ENTRY
SEATS
DRIVE POWER SEAT
STEERING WHEEL

S
SE
2.4 L, 4 CYLINDER IN LINE, 16 VALVE, DOHC WITH
VVT-i, UNLEADED WITH CATALYTIC CONVERTER
168/6000
22.8/4000
4-SPEED AUTOMATIC
MACPHERSON STRUT TYPE
TORSION BEAM
205/65R16,
215/55R17,
6.5JJ STEEL WHEELS
7J ALLOY WHEELS
4795 x 1800 x 1750 (WITH ROOF RAILS 1810)
65 LITRE
5
8
7
•
•
FABRIC
URETHANE

•
•
LEATHER
•
LEATHER &
WOOD-TRIMMED

REAR SEAT NO.1 60:40 SEPARATE

•

CAPTAIN SEATS

REAR SEAT NO.2 60:40 SEPARATE - TUMBLE

•

•

•
•
MANUAL
•
•
•
•

•
•
MANUAL
•
•
•
•

CIGARETTE LIGHTER & ASH TRAY
FRONT SEATS FOR 2 PEOPLE (SEPARATED)
STEERING COLUMN TILT
ILLUMINATED ENTRY SYSTEM
CENTRAL & POWER DOOR LOCKING
CRUISE CONTROL
POWER WINDOWS
AUTO DIMMING REAR VIEW MIRROR WITH
REAR CAMERA*
AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM
AUDIO AM/FM/CD
NUMBER OF SPEAKERS
STEERING SWITCH
EXTERIOR FEATURES
FRONT & REAR FOG LAMPS
BODY COLOURED DOOR HANDLES
SIDE SLIDING DOORS
HALOGEN HEADLAMPS

المحرك
) دورة في الدقيقة/قوة المحرك (حصان
) دورة في الدقيقة/عزم المحرك (كغ – متر
ناقل الحركة
نظام تعليق أمامي
نظام تعليق خلفي
مقاس اإلطارات
)األبعاد (ملم
سعة خزان الوقود
األبواب
عدد المقاعد
المزايا الداخلية
مكيف هواء أتوماتيكي
زر لتشغيل المحرك ودخول ذكي
المقاعد
مقعد كهربائي للسائق
مقود كهربائي
60:40 المقعد الخلفي األول قابل للتقسيم بنسبة
60:40 المقعد الخلفي الثاني قابل للتقسيم والقلب بنسبة
والعة ومنفضة للسجائر
مقاعد أمامية منفصلة لشخصين
عمود المقود قابل لإلمالة
نظام إنارة عند الدخول
قفل كهربائي ومركزي لألبواب
مثبت سرعة
نوافذ كهربائية
*مرآة للرؤية الخلفية ذات تعتيم أتوماتيكي مع كاميرا خلفية

•
•
6
•

•
6
•

•
•
MANUAL
•

•
•
POWERED

HID HEADLAMPS WITH AUTO LEVELLING &
AFS

المزايا التقنية

النظام الصوتي والترفيهي
CD  مشغل/FM /AM نظام صوتي مع راديو
عدد المكبرات الصوتية
أزرار للتحكم بالصوت على المقود
المزايا الخارجية
مصابيح أمامية وخلفية للضباب
مقابض األبواب بلون الهيكل
أبواب منزلقة جانبية
مصابيح هالوجين أمامية

•

مصابيح ٔامامية زينون مع تعديل أتوماتيكي
لمستوى األضواء ونظام إ نارة ٔامامية متكيفة

 بوصة16 عجالت فوالذية
 بوصة17 عجالت ألومنيوم
سكك للتحميل على السقف
مصباح للتوقف الخلفي على السقف
جناح خلفي
مزيل ضباب الزجاج الخلفي
مزايا األمان

16” STEEL WHEELS
17” ALLOY WHEELS
ROOF RAILS
HIGH MOUNT STOP LAMP
REAR SPOILER
REAR WINDOW DEFFOGER
SAFETY FEATURES

•

•
•
•

•
•
•
•
•

ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (ABS)

•

•

)ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق

VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC)

•

•

)VSC( نظام التحكم بثبات المركبة

TYRE INFLATION PRESSURE WARNING (TIPW)

•

•

)TIPW( نظام التحذير من تغير ضغط الهواء في اإلطارات

DUAL AIRBAGS
ANTI-THEFT SYSTEM WITH IMMOBILIZER
FRONT & REAR PARKING SENSORS*

•
•
•

•
•
•

وسائد هوائية مزدوجة
نظام مانع للسرقة مع إبطال الحركة
*حساسات أمامية وخلفية لركن السيارة

TYPV06P24AP1RA20

TYPV06P24AP2RA20

132,200

144,800

MATERIAL CODE
RETAIL SALES PRICE (AED)

Key: • = Standard / * = Approved Local Accessory
Please note: All information presented herein are based on data available at the time of creation
(October 2019), and are subject to change without prior notice. Prices are inclusive of VAT.

رمز الموديل

)سعر التجزئة (درهم إماراتي
 * = إ كسسوارات محلية معتمدة/  • = القياسي:الرمز

يرجى مالحظة أ ن جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة أثناء إ عداد المستند
. األسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة.) وتخضع للتغيير دون إ شعار مسبق2019 (اكتوبر

