
 

 

 

TECHNICAL DATA المواصفات الفنية 

ENGINE DISCRIPTION: 

- T6 2.0L Four Cylinder Turbo & Supercharged  
 المحرك:

 لتر، أربع أسطوانات شحن سوبر توربو T6 2,0فئة  -

MAX POWER & TORQUE: 

- 320 bhp & 400 Nm                   
 أقصى قوة وعزم:

 متر -نيوتن  400حصانًا، و  320 -

TRANSMISSION: 

- 8 Speed Automatic 
 ناقل الحركة:

 سرعات أتوماتيكي 8 -

 
 

CONVENIENCE FEATURES مزايا الراحة 

- Adaptive Cruise Control  

- 4-zone Electronic Climate Control 

- Power Driver & Passenger Seat with Memory  

- Power Cushion  

- Auto-Dim Power Side Mirrors 

- Auto Dimming Rear View Mirror 

- Drive mode settings 

- Remote control buttons in steering wheel 

- Steering Wheel Mounted Paddle Shift 

- Power Sunroof  

- 12,3 inch Driver Display 

 مثبت سرعة متكيف  -

 مناطق 4تكييف هواء إلكتروني  -

 مقاعد السائق والراكب الأمامي كهربائية مع ذاكرة -

 كهربائية الظهرووسادة

 المرايا الجانبية ذات تعتيم آلي -

 الخلفية بدون إطار مع تعتيم ذاتيمرآة الرؤية  -

 القيادة وضعيات ضبط نظام  -

 المقود على متعددة تحكم أزرار  -

 مقابض نقل حركة على المقود -

 آلية سقف فتحة -

 بوصة 12عرض معلومات للسائق مقاس  -

EXTERIOR FEATURES الميزات الخارجية 

- 20-Inch Painted Alloy wheels "R-design" 

- Park Assist Pilot + Park Assist Front and Rear  

- 360 Degree Camera  

- Power Operated Tailgate 

- Keyless Entry and Drive 

- Fog lights in front spoiler 

- LED headlights with automatic bending 

 "R-design" فئة بوصة 20 مقاس ألومنيوم عجلات -

  توقف حساسات مع السيارة صف على المساعدة نظام -

 درجة 360 محيط في رؤية كاميرا -

 كهربائي خلفي باب -

 زر بضغطة وتشغيل مفتاح بدون دخول -

 الأمامي الجناح على ضباب مصابيح -

 آلي انحناء مع LED أمامية مصابيح  -

UPHOLSTERY FEATURES ميزات الفرش الداخلي 

- R-Design Sport Seat in Leather  

- R-design steering wheel with perforated leather 

 رياضية جلد  R Designمقاعد  -

 منقوش نابا بالجلد R-design  من المكسو التوجيه مقود -



 

 

TECH & SOUND النظام الصوتي والتكنولوجيا 

- High Performance audio  

- Bluetooth® Hands-Free 

- USB & Aux Input 

- Sensus Navigation 

- Sensus Connect 

- Single CD Player 

- Smart Phone Integration with USB Hub 

 الأداء عالي متعددة وسائط نظام -

 الأيدي استخدام دون الهاتف على للتحدث بلوتوث نظام -

 إضافي صوت /USB مقابس -

 Sensus ملاحة نظام -

 كونيكت Sensus نظام -

 CD أسطوانات مشغل -

 التكامل الهاتف الذكي -

SAFETY FEATURES مزايا السلامة والأمان 

- Anti-Theft Alarm & Immobilizer  

- Lane Departure Warning 

- Road Sign Information Display 

- Whiplash & Side Impact Protection 

- ABS / EBA / EBD  

- Pilot Assist 

- Blind Spot Information System 

- Hill start assist 

- Knee airbag driver side 

- SIPS airbags 

- Collision Mitigation Support, front 

-  

 للمحرك ومعّطل إنذار جهاز مع السرقة ضد نظام -

 المسار عن الانحراف عند التنبيه نظام -

 المرورية الطريق لوحات عرض نظام -

 جانبية وحماية الرقبة إصابات من للحماية رأس مسند -

 نظام /الكبح على المساعدة نظام/للانغلاق مانع مكابح نظام -

 بالجر والتحكم المركبة بثبات التحكم

 بالقيادة والتحكم التوجيه نظام -

 المرئية غير النقاط مراقبة نظام -

 المنحدرات صعود على المساعدة نظام -

 السائق جهة الركبة مستوى على هوائية وسادة -

 جانبية هوائية وسائد  6 -

 الأمامي التصادم تخفيف نظام -

 

 

 

 

 

Pricing and Specification Are Subject to Change without Prior Notice 

 الأسعار والمواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار مسبق


