Jetour X70 - Comfort

Nour el din el sherif -19943
Made In : China
DIMENSIONS
Length (mm)
Width (mm)
Height (mm)
Wheel Base (mm)
Ground Clearance
TECHNICAL INFO
Gross Vehicle Weight (KG)
Fuel Tank Capacity (L)
Fuel Consumption (100km/L)
Trank Capacity (L)
Seats
SUSPENSION
Front
Rear
BRAKE SYSTEM
Front
Rear
POWER / PERFORMANCE
Engine Capacity (CC)
Cylinders
Transmission
Maximum Power (Hp/Rpm)
Maximum Torque (Nm /Rpm)
Maximum Speed
Safety equipment
Drive and Passenger Airbags
EPB ( Electronic Parking Brake)
TPMS ( Trie Pressure Monitoring System )
Isofix - Child Seat Latch
Internnally operated central door locking
ABS (Anti -lock Brake System )
EBD (Electric Brakeforce Distribution )
BAS (Brake Assist System )
TCS ( Traction Control System )
ESC ( Electric Stabitlity Control )
Start Assist System
Hill-Start Assist Control
Autohold Function
Exterior
Halogen Headlamps
LED tail lamp
Rear Fog Lights
Sports Appearance Kit
18"Alumminum alloy rim
Interior
Side Doors Leather ( Stitching)
Multifunction Steering Wheel
Manual Six -Direction control driver Seat
Manual Four -Direction control copilot Seat
Front Armrest
The Front armrest case is covered in leather
Entertainment
Unit glass
10 inch Large Color Screen in central control unit
Drive mode Select (wintre / Sport )
Bluetooth / car phone
Mobile phone interconnection / mirror - link

warranty 6 years or 150.000 Km
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Made In : China
USB
Multimedia system (Saucer DVD)
4 Speraker
Radio Functions
2 - 12V Socket

For more info call

16227

www.ellaithy.com.eg
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