
GAC GS8 GE 2.0 (Turbo) – 2021

جي أيه سي 21(تربو)سي سي 2000جي ايه 8جي أس  20

PERFORMANCE DATA مواصفات االداء 
Engine 4 Cyl. 2.0L (Turbo),                ( تربو)سي سي 2000سلندرات 4المحرك

Power (Hp) 198@5,200rpm لفة محرك5200حصان عند 198اقصى قوة                  

Torque 320@1,750-4,000rpm لفة محرك4000-1750عزم عند 320قدرة العزم                     

Transmission 6 Speed A/T + M/T                 استبترونيك + سرعات أتوماتيك 6ناقل الحركة

Steering system Electric Power Steering نظام تحكم عجلة القيادة         نظام كهرباء

EXTERIOR FEATURES الموصفات الخارجية

Sunroof with Power sunshade فتحة سقف 

18” Alloy wheels  18جنوط  رياضية مقاس (الومنيوم)بوصة 

Auto Head lamps with DRL lights  أمامية مع اوتوماتيكية مصابيح اضاءة DRL   

Rear Parking sensors  حساسات ركن خلفية

Auto-folding side mirrors with memory function خاصية طي المرايات االتوماتيكي

INTERIOR / CONVENIENCE FEATURES تجهيزات الراحة والرفاهية/ الموصفات الداخلية 

Smart key entry & Push button start .نظام الدخول الذكي مع تشغيل ذكى بنظام كبسة زر

Remote Start نظام التشغيل عن بعد

Electric Hand Brake & Auto Hold Brake System فرامل اليد كهربائية مع نظام فرامل االيقاف التلقائي

180degree rear view Camera 180 درجة كاميرا خلفية

10” Touch Screen with Multi Information display انش تعمل باللمس10شاشة 

Bluetooth with voice tags نظام بلوتوث مع نظام االتصال الصوتي

6-way Driver &  4-way Passenger motorized seat   اتجاهات في مقعد4اتجاهات في مقعد السائق و 6تحكم

60:40 split 2nd row and 50:50 split 3rd row في الصف الثالث50:50في الصف التاني و 60:40نظام طي المقعد 

Audio & Cruise control on steering .مثبت للسرعة وتحكم بالصوت فى عجلة القيادة

Tri Zone auto AC with Rear AC vent .نظام تكييف ثنائى مع فتحات خلفية للتكييف

Aux + USB + MP5 & 6 speakers .سماعات6( + سي دي ونظام ال يو اس بي ) راديو

SAFETY FEATURES موصفات السالمه

Dual front, Front Side & Curtain Airbags وسائد هوائية6

Anti-lock Braking system (ABS) نظام مكابح مضادة لالنغالق 

HHC (Hill-start Hold Control) نظام التحكم فى االنتظار على المنحدرات

Engine Immobilizer, ISOFIX & Child lock نظام مانع السرقة ونظام قفل االمان لالطفال

Front & Rear Parking sensors حساسات ركن امامية و خلفية

Crash Automatic Unlocking خاصية فتح القفل عند التصادم

TPMS (Tire pressure monitoring system) TPMSنظام مراقبة ضغط االطارات 

Based on cash price:94,900 لاير 94,900: السعر النقدى 


