
PERFORMANCE

• Engine: 3.6L V6 24V VVT
• Power: 287HP 
• Transmission: 9AT

SAFETY FEATURES

• Ready Alert Braking and ABS 
• Electronic Stability Control
• Sliding Door Alert Warning 
• 8 Airbags
• Parkview Rear Camera 
• Blind Spot and Cross Path Detection
• Parksense Parking Assist System

EXTERIOR FEATURES

• 17" Alloy Wheels 
• LED Tail Lamps
• Automatic High Intensity Discharge Headlamps
• Daytime Running Headlamps 
• Premium Front and Rear Fog Lamps
• Black Upper Grille

INTERIOR FEATURES

• Perforated Leather Trim Bucket Seats 
• 2nd and 3rd Row Window Shades 
• Overhead Ambient Surround Lighting
• Leather Wrapped Steering Wheel 
• 8 Passenger Seating
• Full Length Upgraded Floor Console
• Liftgate Flood Lamp

COMFORT AND TECHNOLOGIES

• 3rd Row Stow n Go 60/40 Bench 
• Powered Sliding Doors
• Keyless Entry and Go 
• Automatic Air Conditioner with 3 Zone Temperature Control 
• Heated Front Seats
• 6 Speakers
• 7" Touch Screen Display with Uconnect 
• Apple Carplay and Android Auto 
• Remote Start System

األداء 

مزايا األمان

المحرك: سعة 3.6 لتر مع 6 أسطوانات و24  •
صمامًا بميزة التوقيت المتغير   

القوة: 287 حصان  •
ناقل الحركة: أوتوماتيكي مع 9 سرعات   •

إنذار التنبيه بالفرملة ومكابح مانعة لالنغالق  •
نظام تحكم إلكتروني بثبات المركبة  •

نظام تنبيه للباب المنزلق  •
8 أكياس هوائية   •

Parkview كاميرا الرجوع الخلفية  •
نظام رصد البقعة العمياء مع ميزة التنبيه للسيارات العابرة من الخلف  •

Parksense نظام مساعد الركن  •

المزايا الخارجية
عجالت سبيكية مقاس 17 بوصة  •

 LED مصابيح خلفية بتقنية  •
مصابيح أمامية أوتوماتيكية ذات تفريغ عالي الكثافة   •

مصابيح نهارية جارية أمامية  •
Premium مصابيح ضباب أمامية وخلفية طراز  •

شبكة مصد علوية سوداء  •

المزايا الداخلية
بطانة مقاعد فردية مزخرفة من الجلد المثقب  •

مظالت شمسية لنوافذ الصفين الثاني والثالث  •
إضاءة محيطية علوية  •

عجلة قيادة مغلفة بالجلد  •
8 مقاعد ركاب  •

لوحة مركزية بخلفية مطورة وطول كامل  •
مصباح كاشف على الباب الخلفي  •

الميزات التقنية ووسائل الراحة
مقعد الصف الثالث بنظام حّمل وانطلق قابل للطي بنسبة 40/60   •

بواب قابلة لإلزاحة كهربائيا  •
ميزة التشغيل والدخول بدون مفتاح   •

مكيف هوائي أوتوماتيكي مع تحكم ثالثي المنطقة بالحرارة   •
مقاعد أمامية قابلة للتدفئة  •

6 مكبرات صوت   •
 Uconnect شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة مع نظام  •

أنظمة توصيل Apple Carplay و and Android Auto الخاصة بالسيارات   •
نظام تشغيل عن بعد  •
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