
Five-Stars Safety Chassis

تحتفظ الشركة بحقها في إجراء أي تعديالت بدون إشعار و ذلك فيما يتعلق باللون  و التجهيزات أو المواصفات الموضحة 

في هذا الكتيب أو في إيقاف إنتاج طرازات محددة. قد تختلف ألوان السيارات الحقيقية قليال عن األلوان المبينة. تختلف 

المواصفات من بلد آلخر. الرجاء مراجعة الموزع لكي تضمن ان السيارة المسلمة توافق توقعاتك.
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.. سيارات أفضل         لعالم أفضل



تألق في قيادتها بأدائها اإلقتصادي 
المثالي و تصميمها األنيق و كماليات 

فريدة لقيادة أكثر متعة و رفاهية  ..

الجديدة

Radio 

8 - inch colored touch screen 

Car Bluetooth hands-free system 

 USB 

Manual            AT              AT

راديو
شاشة ٨ بوصة تعمل باللمس

بلوتوث 
 USB

Entertainment النظام الترفيهي

Multi-function steering wheel  
New T-type integrated control instrument panel (skin softening) 
CCS Cruise Control System 
Front and Rear arm rest 
Front and Rear Cupholder  
12V vehicle power supply × 2 (front seat, trunk) 
Long-life fast-type cigarette lighter 
Superior leather sports seats 
Driver seat -6way adjustment manually 
Seat heating for driver  
Rear 6/4 Fractional Seat (Foldable) 
Front / rear height adjustable headrest 
central armrest box storage 
Rear seat 5V car power supply (USB × 1) 
Front sun visors with mirror 
Trunk lights 
Glove box lighting 
Engine noise pad 
Four-door glass electric 
The main driving window a key lift / anti-folder 
Window Lock with remot control 
Air conditioning 
Immobilizer 
Remote control Turn on the trunk 
Nickel plated door sill 
Back door child safety lock 
-3.5inch trip computer 
Maintenance tips function 
Number of speakers (number) 

عجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد
تابلوه T مكسو  بالجلد

مثبت سرعة
مسند يد أمامى و خلفى

حامل أكواب أمامى و خلفى
عدد ٢ مخرج كهرباء ١٢ فولت أمامى و خلفى بشنطة األمتعة

والعة سجائر
فرش رياضى من الجلد 

ضبط يدوى لمقعد السائق ٦ حركات
خاصية تسخين لمقعد السائق

طي المقاعد الخلفية  ٦-٤
مساند الرأس األمامية و الخلفية

مسند يد أمامى متحرك (وحدة تخزين)
USB (شاحن) مخرج كهرباء خلفى

شماسات أمامية مزودة بمرآة
إضاءة للشنطة الخلفية

إضاءة بدرج التابلوه
عازل للحرارة و الصوت بالكبوت

زجاج كهرباء أمامي و خلفي
زجاج كهرباء أوتوماتيكي

وحدة رفع للزجاج
تكييف هواء

نظام مانع السرقة
التحكم في فتح الشنطة بالريموت

عتب أبواب داخلي نيكل
قفل أمان لألطفال

LED كمبيوتر رحالت بشاشة عرض ٣،٥ بوصة
خاصية التذكير بالصيانة

عدد السماعات

Luxury ToplineSmart

Interior Design التصميم الداخلي

Length × width × height (mm) 
Wheelbase (mm) 
Ground Clearance / No Load (mm)
Conservative mass (Kg) 
Total mass (Kg) 
Tank volume (L) 
Trunk volume (L) 
Rims and tires 

Engine model 
Engine type 
Displacement (L) 
Rated Power (hp / rpm) 
Maximum torque (Nm / rpm) 
Engine - specific technology 
Transmission type 
Maximum speed (Km / h) 
100 km comprehensive fuel consumption (L) 
Emission Standards 
suspension system 
steering system 
Smart Key  (Start/Stop Engine) 
ABS Braking Anti-lock Braking System 
EBD electronic brake  distribution system 
Brake Assist System 
ESP Electronic stability program 
TCS traction control system 
HSA Hill Start assist 
BOS brake priority / Break Override System  
TPMS Digital Tire Pressure Monitor 
Speed   alarm function (edit speed alarm) 
360º Panoramic images 
Rear Camera view
Front parking sensors (4 probe, sub-screen display warning) 
Reversing parking sensors (4 probes) 
Driver's seat belt reminder 
Full-size spare tire 
2 airbags (driver / passenger) 
Side curtain airbags 
Front seats side airbags 
Front seat belt height adjustment 
Rear three-point seat belt 
Automatic Doors locking 40 Km speed 
Automatic Doors unlock after collision 
High strength side door collision beam 
ISOFIX child seat fastening device 

الطول*العرض*االرتفاع (مم)
قاعدة العجالت (مم)

أدنى ارتفاع من االرض (مم)
وزن السيارة فارغة (كجم)

وزن السيارة بالحمولة (كجم)
سعة خزان الوقود (لتر)

سعة الشنطة  الخلفية (لتر)
مقاس اإلطارات

طراز المحرك
نوع المحرك

سعة المحرك (لتر)
أقصى قدرة

الحد األقصى للعزم
تكنولوجيا المحرك

ناقل الحركة
أقصى سرعة (كم/الساعة)

متوسط معدل استهالك الوقود / ١٠٠ كم (لتر)
معايير اإلنبعاثات

نظام التعليق
باور كهرباء

مفتاح ذكي (تشغيل / ايقاف ) المحرك 
ABS نظام فرامل مانع لإلنغالق

EBD نظام التوزيع اإللكترونى للفرامل
BA نظام مؤازرة الفرامل

نظام الثبات االلكتروني
نظام منع اإلنزالق

نظام التحكم في المرتفعات
نظام أولوية الفرامل / نظام التوقف الذكي 

نظام مراقبة ضغط اإلطارات أتوماتيكيًا
تنبيه تخطي السرعة (إمكانيه تعديل السرعه للتنبيه)

كاميرا رؤية بانورامية ٣٦٠ درجة 
كاميرا رؤية خلفية

حساسات ركن أمامية ذات أربع نقاط و تحذير على الشاشة
حساسات ركن خلفية  ذات أربع نقاط

تنبيه الستخدام حزام األمان بمقعد السائق
إطار إحتياطى كامل الحجم

عدد ٢ وسائد هوائية أمامية للسائق و الراكب األمامي
وسائد هوائية جانبية ستائر 

وسائد هوائية جانبية (الكراسي األمامية)
قابلية تعديل إرتفاع حزام األمان

أحزمة أمان ثالثية النقاط
غلق مركزى لألبواب على سرعة ٤٠ كم
فتح األبواب أوتوماتيكيا بعد اإلصطدام

أبواب مصفحة ممتصة للصدمات
ISOFIX أماكن تثبيت كرسي األطفال

4345 x 1765 x 1640

2560

200

1220

1650

45

600 L

205/55 R16

HFC4GB3.3D

DOHC inline four-cylinder -16valve

1.6

119/6000

150/4000

Variable Valve Timing System (VVT)

CVT ستبترونك
180

6.5

EURO V

Front: McPherson independent suspension / Rear torsion beam semi-independent 

EPS with electric power steering

Luxury

Dimensional Parameters

Control & Safety

ا�بعاد ا�ساسية

التحكم و ا�مــان

ToplineSmart

two-color aluminum alloy wheels 
Tinted Glass Black  
Red brake calipers 
Daytime running light with LED strip light 
Headlight height adjustment 
Automatic sensor headlights 
Rear & front fog lamps 
Turning light 
Electric exterior rearview mirror integrated LED light guide turn signal 

External mirrors are electrically heated for defrosting 
Outside mirrors electric folding (lock car automatically folded) 
Overhead rack 
Rear wind window defrost device 
Dual-mode electric sunroof 
Shark fin antenna 

جنوط رياضية 
زجاج ملون اسود 

كاليبر أحمر
LED إضاءة نهارية

تعديل إرتفاع إضاءة المصابيح األمامية
االستشعار التلقائي للمصابيح األمامية 

فوانيس شبورة أمامية و خلفية 
توجيه اإلضاءه مع حركة الطارة فى المنعطفات

LED إشارات بالمرايات الجانبية
خاصية التسخين بالمرايات الجانبية 

مرايات ضم كهربائية (بخاصية الطي التلقائي عند غلق السيارة)
حامل أمتعة علوى

تسخين حرارى للزجاج الخلفى
وضعين مختلفين لفتحة السقف الكهربائية

إداة إستشعار راديو  هوائى

Exterior Design التصميم الخارجي

 = Available  = Optional  = Unavailable 

  4                    6                        6
شاشة ٨ بوصة و عجلة قيادة متعددة الوظائف بمثبت سرعة

عدد ٦ وسائد هوائية ( أمامية / جانبية/ ستائر)

LED زجاج خلفي ملون و مصابيح

كاميرا رؤية بانورامية ٣٦٠ درجة

شنطة بسعة ٦٠٠ لتر   مفتاح ذكي تشغيل / إيقاف المحرك 

فتحة سقف  مرايات ضم كهربائية

معدل استهالك الوقود
6.5 L/100 km

نظـام مراقبــة 
ضغط ا�طارات

TPMS اتوماتيكي�

نظــام الثبـات 
ESP االلكترونــي

نظـام زيادة التحكم 
HSA في المرتفعات

مفتاح ذكي 
تشغيل / ايقاف  المحرك 

خاصية تسخين بلوتوث٦ وسائد هوائية
لمقعد السائق

مثبت سرعـة كاميرا رؤية 
بانورامية ٠ ٣٦ درجة 
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