2018 AVANZA GLX
Technical Features
Engine

GLX
1.5L, 4 CYLINDER IN LINE TYPE, 16-VALVE,
DOHC with DUAL VVT-I (2NR)

Output (hp/rpm)
Torque (kg-m/rpm)
Transmission

المزايا التقنية
المحرك

103/6000

) دورة في الدقيقة/قوة المحرك (حصان

13.9/4200

 دورة في الدقيقة/ كغ – متر:عزم المحرك

4-SPEED AUTOMATIC

ناقل الحركة

Front Suspension

MACPHERSON STRUT TYPE

نظام تعليق أمامي

Rear Suspension

5-LINK TYPE SUSPENSION

نظام تعليق خلفي

Tyres Size

185/65R15

مقاس اإلطارات

Dimensions (mm)

L4190 x W1660 x H1695

)األبعاد (ملم

Cargo Space (mm)

L1500 x W1050 x H950

)مساحة التحميل (ملم

Payload (kg)

600

)الحمولة (كغ

Fuel Tank Capacity

45L

)سعة خزان الوقود (لتر

Curb Weight (kg)

1130

)وزن المركبة فارغة (كغ

Gross Weight (kg)

1700

)الوزن اإلجمالي (كغ

Doors

5

األبواب

Seating Capacity

2

عدد المقاعد

Manual Air Conditioner

•

نظام تكييف هوائي يدوي

Fabric Seats

•

Tilt Steering Column (Manual)

•

) ًعمود المقود قابل لإلمالة (يدويا

Wireless Door Lock

•

قفل السلكي لألبواب

Center Locking

•

قفل مركزي

Power Windows

•

نوافذ كهربائية

المزايا الداخلية

Interior Features

مقاعد قماشية

Multi Information Display

•

شاشة متعددة المعلومات

Main Cargo Barrier*

•

*حاجز رئيسي لفصل الحمولة

Window Protectors*

•

*واقيات للنوافذ

Cargo Base With Rubber Liner*

•

*صندوق للحمولة مع بطانة مطاطية

•

 مخرج صوتي/CD  مشغل/AM/ FM نظام صوتي مع راديو
USB  مقبس/إضافي

النظام الصوتي والترفيهي

Audio & Entertainment System
Audio AM/FM/CD/AUX/USB
Bluetooth Kit*

•

*مجموعة بلوتوث

Number Of Speakers

6

عدد المكبرات الصوتية

Steering Wheel Audio Control

•

التحكم بالصوت على المقود

•

شبك أسود أمامي مع زينة كرومية

المزايا الخارجية

Exterior Features
Front Grille Black With Chrome Accent
Body Colored Door Handles

•

مقابض لألبواب بلون الهيكل
مرايا األبواب – كهربائية بلون الهيكل

Door Mirrors - Body Colored / Powered

WITH SIDE INDICATORS

Roof Spoiler w/ High Mount Stop Lamp

•

Halogen Headlamps

•

مصابيح هالوجين أمامية

Intermitent Wipers

•

مساحات ذات توقيت متناوب
ّ

15” Alloy Wheels
Chrome Back Door Trim
Front Fog Lamps

•
•
•

 بوصة15 عجالت ألومنيوم
تزيين الباب الخلفي بالكروم
مصابيح أمامية للضباب

Rear Window Wiper

•

مساحة على الزجاج الخلفي
ّ

Anti-Lock Brake System (ABS)

•

)ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق

Electronic Brake Force Distribution (EBD)

•

)EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة

Rear Fog Lamp

•

مصابيح خلفية للضباب

Vehicle Stability Control (VSC)

•

)VSC( نظام التحكم بثبات المركبة

Tyre Inflation Pressure Warning

•

نظام التحذير من تغير ضغط الهواء في اإلطارات

Dual Front Airbags

•

وسائد هوائية أمامية مزدوجة

Anti-Theft System With Immobilizer

•

نظام مانع للسرقة مع إبطال الحركة

•

حساسات خلفية لركن السيارة

مزايا األمان

Safety Features

Rear Parking Sensors
Material 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 (January 2018), and are subject to change without prior notice.
Prices are inclusive of VAT.

جناح على السقف مع مصباح للتوقف الخلفي

TYAZ06P15AD4RA18
66,900

كود المادة

) سعر التجزئة (درهم إماراتي

 =* إكسسوارات محلية معتمدة/  •= القياسي:الرمز
يرجى مالحظة أن جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة
.) وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق2018 وقت إعداد المستند (يناير
.األسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة
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