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EQUIPMENT ExpressionDynamicمستوى التجهيز

Engineاحملرك

Gasoline 1.6 L 16V 107 hpMTATATبنزين 1.6 ليتر 16 صباب 107 حصان

Fuel Tank Capacity55 Literسعة خزان الوقود

Exterior Designالتجهيزات اخلارجية

Chrome front grill•••شبكة أمامية مطلية بالكروم

Body colour bumpers•••األكصدامات مطلية بلون السيارة

Body colour side guard molding•••الباكتات اجلانبية مطلية بلون السيارة

Body colour door mirrors•••مرايا الرؤية اجلانبية مطلية بلون السيارة

Body color exterior door handles•••مقابض األبواب اخلارجية مطلية بلون السيارة

14" Steel wheels  with full cover, tire size 175/70R14•••175/70 و أغطية للعجالتR14 عجالت حديدية مقاس 14 بوصة مع إطارات مقاس

15" Alloy wheels, tire size 185/65R 15--•185/65R 15 چنوط رياضية مقاس 15 بوصة مع إطارات مقاس

Interior Design & Trimالتصميم الداخلي

Cloth Standard upholstery (Grey)••-فرش املقاعد من النسيج العادي بلون رمادي غامق

Cloth High uptholstery (Grey)--•فرش املقاعد من النسيج الفاخر بلون رمادي غامق

Central console with black finishing••-تطعيمات مطلية باللون األسود للتابلوه

Central console with metalgrain finishing--•تطعيمات مطلية باللون الفضي الالمع للتابلوه

Leather garnish steering wheel--•عجلة قيادة مكسوة باجللد

Leather garnished gear knob--•مقبض تغيير سرعات مكسو  باجللد

Active & Passive safety جتهيزات السالمة الفعالة

ABS with brake assistance, EBD (Electronic brake distribution), Anti-skid device--•EBD مع ABS نظام الفرامل املانعة لإلنزالق

Driver airbag•••وسادة هوائية للسائق

Passenger airbag--•وسادة هوائية للراكب األمامي

3 point front seatbelt with retractor•••أحزمة أمان أمامية ذات نقاط تثبيت ثالثية بخاصية الضم

Front seatbelt pretensioner with load limiter (driver only)•••أحزمة أمان للسائق مزودة بخاصية الشد املسبق و محدد لقوة شد احلزام

Front seatbelt pretensioner with load limiter (driver+passenger)--•أحزمة أمان للسائق و الراكب األمامي مزودة بخاصية الشد املسبق و محدد لقوة شد احلزام

Three points rear seat belt••• ثالثة أحزمة أمان خلفية ذات نقاط تثبيت ثالثية

Child safety door lock•••أقفال أمان لألطفال في األبواب اخللفية

Standard spare tire•••اإلطار اإلحتياطي باحلجم الطبيعي

Immobilizer•••نظام اميوبيليزر للحماية من أخطار السطو و السرقة

SteeringSystem & Instrumentsنظام التوجيه و لوحة العدادات

Power steering•••پاور  ستيرينج

Tilt steering & steering lock•••امكانية التحكم في وضع عجلة القيادة

3 Spoke leather steering wheel with airbag and  radio switch control--•عجلة قيادة بتصميم ثالثي األذرع مكسوة باجللد مع أزرار للتحكم بالراديو

Trip meter•••عداد رحالت

Visibility & Window glassجتهيزات الرؤية

Green tinted windshield glass•••زجاج عازل للحرارة مظلل

Halogen headlamp ••• مصابيح أمامية هالوچني

Front fog lamps•••مصابيح ضباب في األمام

High mounted stop lamp•••مصباح توقف ثالث إضافي

Ventilation / Air conditioning systemأنظمة التدفئة و التبريد

Manual air conditioning•••تكييف هواء

Comfort جتهيزات الراحة

Central door lock•••نظام قفل مركزي لألبواب

Keyless entry system: Electric remote control door opening--•رميوت كنترول لفتح األبواب

Front and rear  power windows•••زجاج أمامي وخلفي كهربائي

Electric door mirrors •••ًمرايا جانبية ميكن التحكم فيها اوتوماتيكيا

Electric & foldable door mirrors, with power residual function, blue mirrors--•ًمرايا جانبية ميكن التحكم فيها و طيها اوتوماتيكيا

Height adjustable driver seat--•مقعد السائق ميكن تعديل ارتفاعه

Trunk room lamp•••إضاءة حليز األمتعة

Driver sun visor with mirror+cover--•شماسة للسائق مزودة مبرآه

Rear seat armrest, with storage and cup holder--•مسند يد خلفي

Storageجتهيزات التخزين

Front door pockets•••جيوب في األبواب األمامية

Glove box•••درج تابلوه

Roof console with sunglass holder--•جراب نظارة في السقف

Audio systemاألنظمة السمعية

2 Din radio & CDP MP3 function•••MP3 مع خاصية تشغيل ملفات CD راديو

4 speakers•••عدد أربعة سماعات

Audio control on steering wheel--•عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الراديو
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