
PERFORMANCE
• Engine: 5.7L V8
• Transmission: 8AT
• Power: 395HP
• Torque: 410 lb-ft

SAFETY FEATURES
• Hill Start Assist and Brake Assist
• Electronic Stability Control and Traction Control
• 6 Airbags
• Surround View Camera System
• Parksense Parallel and Perp Park Assist
• Lane Departure Warning Plus
• Blind Spot and Cross Path Detection
• Adaptive Cruise Control
• Full Speed Forward Collision Warn Plus

EXTERIOR FEATURES
• 22” Polished Wheels
• Full Sunroof
• Automatic Bi Function LED Projector Headlamps
• Daytime Running Lamps
• Powered Running Boards
• Dual Rear Bright Exhausts
• LED Fog Lamps

INTERIOR FEATURES
• Premium Leather Trimmed Bucket Seats
• Heated and Ventilated Seats
• Rear Power Sliding Window
• Air Conditioning with Dual Zone Control
• Heated Wood / Leather Wrapped Steering Wheel

COMFORT AND TECHNOLOGY
• Keyless Entry and Go
• Powered 8-way Driver and Passenger Seats with 4-way Lumbar Adjust
• Power Heated Memory Fold Away Mirrors
• Memory Drivers Seat
• Apple CarPlay and Android Auto
• 19 Speakers Harman Kardon High Performance Audio
• Wireless Charging Pad
• Remote Start System
• Uconnect 4 Navigation with 12’’ Display

األداء
• المحرك: سعة 5.7 لتر 8 أسطوانات

• ناقل السرعة: ناقل أوتوماتيكي 8 سرعات
• القوة: 395 حصان

• العزم: 410 رطل- قدم

الميزات الخارجية
• نظام تعزيز بدء التشغيل على المنحدرات ونظام مساعد المكابح

 • نظام تحكم إلكتروني بثبات المركبة وقوة الجر
 • 6 أكياس هوائية

• نظام كاميرا رؤية محيطية
Parksense نظام مساعد ركن موازي وعمودي •

• نظام تنبيه إضافي عند مغادرة المسار
• نظام رصد البقعة العمياء مع ميزة التنبيه للسيارات العابرة من الخلف

• نظام التحكم التكيفي بالسرعة
• نظام تنبيه إضافي من االصطدام األمامي بالسرعة القصوى

المزايا الخارجية
• عجالت مطلية مقاس 22 بوصة

• فتحة سقف كاملة
LED مصابيح كاشف ضوئي أمامية أوتوماتيكية مزدوجة الفعالية بتقنية •

• مصابيح نهارية جارية
• دواسات أبواب كهربائية 

• عوادم خلفية مزدوجة المعة
LED مصابيح ضباب خلفية بتقنية •

المزايا الداخلية
• بطانة مقاعد مفردة مزخرفة بالجلد الممتاز

• مقاعد أمامية بميزة التهوية والتدفئة 
• نافذة خلفية كهربائية منزلقة

• مكيف هواء مع تحكم ثنائي المنطقة
• عجلة قيادة مغلفة بالجلد و الخشب مع ميزة التدفئة

التقنيات ووسائل الراحة
• نظام فتح وتشغيل بدون مفتاح

• مقاعد السائق والراكب كهربائية وقابلة للتعديل بـ8 وضعيات مع مساند
أسفل الظهر قابلة للتعديل بـ4 وضعيات  

• مرايا كهربائية قابلة للطي بميزتي التدفئة والذاكرة
• ذاكرة لمقعد السائق 

• أنظمة توصيل Apple CarPlay و Android Auto الخاصة بالسيارات
• 19 مكبر صوت Harman Kardon عالي األداء

• وسادة شحن السلكية
• نظام تشغيل عن بعد

• نظام Uconnect 4 للمالحة مع شاشة عرض مقاس 12 بوصة

1500 Limited Crew

SERVICE
WARRANTY
ROADSIDE ASSISTANCE5 YEARS

FREE
AUTO FEST OFFER PRICE: AED 264,900 MONTHLY INSTALLMENT 36 MONTHS: AED 3,400*

Scan to discover all
Al-Futtaim Auto Fest offers.
*Terms and Conditions apply

 امسح الكود للحصول على عروض
مهرجان السيارات.
*تطبق الشروط واألحكام


