2019 RUSH
Technical Features
Engine

EX
1.5L, 4 CYLINDER IN LINE, 2NR

الفئة
المحرك

Output (hp/rpm)

103/6000

) دورة في الدقيقة/قوة المحرك (حصان

Torque (kg-m/rpm)

13.8/4200

 دورة في الدقيقة/ كغ – متر:عزم المحرك

Transmission
Emissions
Terrain
Tyres Size
Dimensions (mm)
Fuel Capacity
Doors
Seating Capacity

4 SPEED AUTOMATIC

ناقل الحركة

EURO4

اإلنبعاثات

4X2 (REAR WHEEL DRIVE)

نظام الدفع

215/60R17
L 4,435 x W 1,695 x H1,705
45 LITRES

مقاس اإلطارات
)األبعاد (ملم
سعة خزان الوقود

5

عدد األبواب

7 SEATS

عدد المقاعد

المزايا الداخلية

Interior Features

مقاعد قماشية

Fabric Seats

•

Central Locking

•

قفل مركزي

Power Windows

•

نوافذ كهربائية

Keyless & Push Start

•

زر تشغيل المحرك دون مفتاح

Power Steering

•

مقود كهربائي

Floor Mats

•

سجادات أرضية

Urethane Steering Wheel

•

مقود يوريثين

Automatic Air Conditioning

•

مكيف هواء أتوماتيك

•

مأخذ/مخرج صوت إضافي/CD مشغل أقراص/AM/FM راديو
بلوتوث/USB

Steering Wheel Control For Audio

•

الهاتف على المقود/أزرار تحكم بـ الصوت

Speakers

4

نظام الصوت و الترفيه

Audio & Entertainment System
AUDIO AM/FM/CD/AUX/USB/BLUETOOTH

مكبرات الصوت

المزايا الخارجية

Exterior Features
Body Colored Door Handles

•

مقابض أبواب بلون الهيكل

Body Colored Door Mirrors

•

مرايا أبواب بلون الهيكل

Door Mirrors - Powered

•

كهربايية
مرايا أبواب
ٔ

Rear Spoiler

•

جناح خلفي

17'' Alloy Wheels

•

 إنش17 عجالت ألمنيوم قياس

Roof Rails

•

سكك للتحميل على السقف

Front Fog Lamps
LED Headlights
Front Fog Lamp Garnish

•
•
•

مصابيح ضباب أمامية
 أ ماميةLED مصابيح
مصابيح ضباب أمامية مزينة بالكروم

Dual Front Airbags

•

وسائد هوائية أ مامية مزدوجة

Sides/Curtain Airbags

•

 ستارية/وسائد هوائية جانبية

Anti-Lock Brake System (ABS)

•

نظام منع انغالق المكابح

Rear Fog Lamps

•

مصابيح ضباب خلفية

Tyre Pressure Monitoring System

•

نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات
)ISO-fix( نظام تثبيت مقعد الطفل

ميزات األمان والسالمة

Safety Features

Child Restraint System (ISO-Fix)

•

Rear Parking Sensors

•

حساسات خلفية لركن السيارة

Vehicle Stability Control (VSC)

•

)VSC( نظام التحكم بثبات المركبة

Hill-Start Assist Control (HAC)

•

نظام المساعدة على التحكم عند صعود المنحدرات

Emergency Stop Signal (ESS)

•

)ESS( إشارة الفرملة الطارئة

Anti-Theft System with Immobilizer + Alarm

•

نظام مانع للسرقة ومعطل المحرك وجهاز إنذار

Model Code
Retail Price (AED)
Key: • = Standard / * = Approved Local Accessory
Please note: All information presented herein are based on data available at the
time of creation (April 2018), and are subject to change without prior notice.
Prices are inclusive of VAT.

TYRS05P15AR5RA19
68,500

رمز الموديل

)سعر التجزئة (درهم إماراتي

 =* إ كسسوارات محلية معتمدة/  • = القياسي:الرمز

يرجى مالحظة أ ن جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة
.) وتخضع للتغيير دون إ شعار مسبق2018 أثناء إ عداد المستند (أ بريل

.األسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة
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