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تحتفظ الشركة بحقها في اجراء أي تعديالت بدون إشعار و ذلك فيما يتعلق باللون  و التجهيزات أو المواصفات الموضحة في هذا الكتيب أو في ايقاف انتاج طرازات محددة. قد تختلف ألوان السيارات الحقيقية قليال عن االلوان المبينة. تختلف المواصفات 
من بلد آلخر. الرجاء مراجعة الموزع لكي تضمن ان السيارة المسلمة توافق توقعاتك.

One Button Start Hill Start Assistance Cruise Control



Dimensional parameter
Exterior dimensions (L×W×H) (mm) 
Wheelbase (mm) 
Min turning radius （m）
Min ground clearance（mm）
GVW (kg) 
Curb weight (kg) 
Seats
Trunk（L）
Fuel tank（L）
Powrtrain
Engine technology
Fuel type
Displacement（cc） 
Max horsepower (HP)
Max power(kW)
Max power speed (rpm)
Max  torque (N·m)
Max  torque speed (rpm)
Emission
Transmission
Max speed (km/h)
Front suspension
Rear suspension
Steering
Front brake
Rear brake
Tire size
Full size spare tire
Tire/spare tire material
Exterior equipment
Power sunroof 

Roofrack

Shark fin roof antenna

Halogen lamps

Daytime running lamps

LED tail lamps

Front and rear fog light

Automatic sensor headlights

Headlamps height adjustable
Follow me home function

Lighting assistance upon steering

Courtesy lamps

Tinted rear windows

One button up&down for all widows + 
anti-clamp

Remote control of opening/closing 
windows and sunroof

Exterior mirror electric adjust

Exterior mirror calefaction

Rear wiper
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Interior equipment

Interior color

sunvisor mirror plus light for driver and passenger

Multifunction steering wheel

Steering wheel up&down adjust

Trip computer

Engine hood noise isalation

Trunk lamp

Trunk cover

Instrument cluster dimmer switch

Manual air conditioning
Seats

Seat material

Manual co-driver seat

Electric driver seat 4 moves

Rear seats central headrest

Second row seats way of folding

Front central armrest

Rear central armrest
Safety equipment

Driver airbag 

Co-driver airbag 

TPMS-Tire pressure monitoring system 

Rear middle seat with three point safety belt

Driver and passenger seat belts alarm system 

ISOFIX (Child seat connector)

IMMO (Engine immobilizer)

ABS-Antiblock Braking System
Electronic Brake force Distribution

ESC-Electronic Stability Control 

HBA-Hydraulic Brake Assist

HAC-Hill start Assist Control

Brake Override system (BOS)

Rear parking sensor

Rear camera view

360 Panoramic view

Over-speed alarm
Multimedia and technology

Radio
MP5（Default interface：English）
Bluetooth phone
10 inch Touch screen with mobile mirroring
USB
USB for rear passengers
Speakers
Electrical parking brake
AUTO HOLD
CCS-Cruise control system
Start and stop button

4410×1800×1660

2620

≤5.6

200 mm 

1800

1365

5

520-1050

50

Turbo & i-VVT

Gasoline

1499 

147

110

5500

210

2000-4500

EuroV

CVT

170

Mac-pherson independent

Torsion beam semi-independent 

Electric power

Disc

Disc

215/50 R17

215/50 R17

Aluminium alloy rim/Steel
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DELUXE
S4 1.5T+CVT

Length 4410mm

Wheel Base 2620mm

1800mm

1660mm

فتحة سقف

مقاعد من الجلد عالي الجودة

الشنطة الخلفية األوسع في فئتها بسعة تصل حتى ١٠٥٠ لتر

- أبيض -

األكبر في فئتها

مقصورة داخلية مطورة ورائعة تلفت األنظار بشاشة حجم ١٠ بوصة بخاصية عرض الهاتف الذكي

التصميم الداخلي
لون الفرش الداخلي

مرايا بشماسة للسائق والراكب األمامي  
عجلة قيادة متعددة الوظائف

تعديل عجلة القيادة (أعلى / اسفل)
كمبيوتر رحالت

عازل للصوت أعلى المحرك
اضاءة للشنطة الخلفية

غطاء حماية وخصوصية للشنطة
التحكم في اضاءة التابلوه

تكييف مانيوال
المقاعد

فرش 
تعديل مقعد الراكب يدويا

تعديل مقعد السائق كهرباء اربع حركات
مسند راس خلفي مركزي

طى المقاعد الخلفية (60/40)
مسند يد امامي
مسند يد خلفي

مواصفات األمان
وسادة هوائية للسائق
وسادة هوائية للراكب

نظام مراقبة قياس ضغط االطارات
احزمه امان خلفية (ثالث نقاط حماية)
تنيه لربط حزام السائق و جميع الركاب

نظام تثبيت مقاعد االطفال
نظام التنبيه ضد السرقة 

نظام فرامل مانع االنغالق
نظام التوزيع االلكتروني للفرامل

نظام الثبات االلكتروني
نظام مساعد الفرامل هيدروليك

نظام التحكم في المرتفعات
نظام اولوية الفرامل
حساسات ركن خلفية

كاميرا خلفية
كاميرا رؤية بانوراما 360 درجة

تحذير تخطي السرعة
التكنولوجيا و الراحة

راديو
MP5 نظام تشغيل

بلوتوث
شاشة 10 بوصة بخاصية عرض الهاتف الذكي

USB

USB مخرج خلفى
عدد السماعات

فرامل اليد كهرباء
التوقف االلكترونى النشط (التعليق التلقائي)

مثبت سرعة
زر بدء التشغيل

األبعاد
األبعاد الكلية (الطول × العرض × االرتفاع) (مم)

قاعدة العجالت (مم)
الحد األدنى من دائرة نصف قطرها (م)

ادنى ارتفاع للسيارة  (مم) 
وزن السيارة بالحمولة

وزن السيارة فارغة
عدد المقاعد

سعه الشنطة الخلفية (طى المقاعد الخلفية)
سعه خزان الوقود
المواصفات الفنية
تكنولوجيا المحرك

نوع الوقود
السعة اللترية للمحرك

القدرة (الحصان)
الطاقة القصوى (كيلو واط)

السرعة القصوى (عند عدد لفات /دورة في الدقيقة)
اقصى عزم

العزم (عند عدد لفات / الدورة فى الدقيقة)
مستوى االنبعاثات

ناقل الحركة
السرعة القصوى (كيلو متر/ساعة)

نظام التعليق االمامى
نظام التعليق الخلفى

نظام التوجيه كهربائي
الفرامل االمامية
الفرامل الخلفية
قياس االطارات

االطار االحتياطي 
جنوط اسبور / االطار االحتياطي ستيل

التصميم الخارجي
فتحة سقف 

حامل امتعة علوي
أداة استشعار راديو هوائي

اضاءة المصابيح هالوجين
اضاءة نهارية 

LED اضاءة المصابيح الخلفية
مصابيح شبورة امامية وخلفية

االستشعار التلقائى للمصابيح االمامية
تعديل انارة المصابيح االمامية

االضائه التتبعية
توجية اإلضاءة المساعدة فى المنعطفات

االضاءة الترحيبية
زجاج خلفى ملون

زجاج كهربائي (امامي / خلفي) ضغطة واحدة

غلق النوافذ و السقف أتوماتيك عند غلق السيارة بالريموت 

تعديل المريات الجانبية كهربائيا
سخانات حرارية للمرايات الخارجية

مساحة خلفية - أسود - - بتنجاني - - بني - - نبيتي -


