
 KD 11,950
:Performanceاآلداء:

:Exterior designالتصمیم الخارجي:

:Interior designالتصمیم الداخلي:

Safetyاألمان:

Interior design:

4WD محرك ٤ سلندر سعة ٢٫٠ ل� ت�بو بقوة ٢٣٠  حصان - دفع رباعي-

-ناقل حركة اوتوماتي� ٨ �عات

-تشغيل عن بعد

-عزم دوران ٣٩٠

- 4 cylinder 2.0T HP 4 -  230WD
-Automatic Gear box (8AT)
-Remote Engine start 
-Torque 390

-صندوق أمتعة ذ� (فتح وإغ�ق كهربا� ) - خاصية التفعيل باستخدام القدم

-خاصية الدخول بدون مفتاح  -  تشغيل بالبصمة

-عج�ت ٢١ انش

-فتحة سقف بانوراما

-فتحات عادم مزدوجة

LED مصابيح أمامية وخلفية-

-Rear trunk (electric opening and closing foot induction)
-Keyless entry & Keyless start
-Tire size 21 inch
-Panorama Sunroof 
-Double Exhausts
-Front & Rear LED lamps

(EPB) فرامل يد كهربائية-
-أكياس هواء أمامية وخلفية

-نظام مراقبة ضغط ا°طارات
 (ESC-HHC-HDC-DBF-ROM-Auto Hold)- أنظمة تحكم-

-مثبت ال¹عة  ونظام ا·حافظة ع¸ ا·سار
-رادارات أمامية وخلفية

-Electronic Parking (EPB)
-Front & Side airbags
-TPMS
-Control system (ESC-HHC-HDC-DBF-ROM-Auto Hold)
-ACC & LAS 
-Front & Rear Bumpers Radars

-شاشة معلوماتTFT   قياس ١٠٫٢٥ إنش +  شاشة TFT   قياس ٩٫٢ إنش

-شاحن ¾سل�

-ذاكرة للمقاعد 

-تسجيل فيديو كام�ات خارجية 

-تكييف ( تهوية وتدفئة) للمقاعد ا¿مامية 

-نظام م�حية   - GPS - بلوتوث

-نظام التحكم عن طريق الصوت

-٤  منافذ USB (٢ أمامية  و٢ خلفية)

-نظام صوت SONY -  ١٢ سÄعة

 LED إضاءة  محيطية  داخلية-

-مكيف هواء مزدوج ا·ناطق 

-تثبيت أوتوماتي�  لدرجة  الحرارة

AQS بجودة هواء ا·قصورة ÇÈنظام التحكم ا-

-داخلية بنية 

Auto global Mirror- Link نظام-

- 360 INCH TFT + 10.25 TFT + 9.2 INCH TFT 
-Wireless Charging (15 W)
-Seat Memory 
-Video recording Exterior cameras 
- Heating & ventilation (Both Front Seats)
-GPS (GCC Map)
-Bluetooth
-Voice control system (English control & Offline)
- 4 USB (Front 2 and Rear 2)
-Brand Audio (Sony) / 12 Speakers 
-LED Interior Atmosphere Light
-AC: Double Temperatures zone
-Automatic constant temperatures air condition
-Internal Air quality automatic control AQS
-Interior brown
-Mirror – Link Auto global system 
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