Subaru XV
سوبارو

صنعت ىف  :اليابان
الوكيل Abu Ghali Motors - 19570 :

Hotline : 16227
www.ellaithy.com.eg

الضمان  3سنوات أو 60.000كم ايهما اقرب
السعة اللترية ()CC
عدد الصمامات
عدد السليندرات
اقصى قو ة حصاني ()Hp /Rpm
اقصى عزم ()Nm /Rpm
سعة خزان الوقود( لتر)
ناقل الحركة

نظام التعليق امامي
نظام التعليق خلفي
الطول الكلي(مم)
العرض الكلي(مم)
االرتفاع الكلي(مم)
قاعدة العجالت(مم)
سعة صندوق االمتعة(لتر)

1.6
DOHC 16
4
114
150
63
AT 6-Speed

XV - P2

XV - P3

تزيد عما سبق ... :

تزيد عما سبق ... :

XV - P1
جنط رياضي الومنيوم مقاس  17بوصة

MacPherson strut type
Double wishbone type
4465
1800
1615
2665
1240~1220

عجلة قيادة قابلة للتعديل  /قابلة لإلمالة

مرايات جانبية قابلة للطي كهربائيا ً

X-MODE

حساسات للمطر

مصابيح أمامية متجاوبة للتوجيه ()SRH

نظام المساعده في المرتفعات و في الثبات

فتحة سقف زجاجية قابلة للتعديل آل ًيا

نظام غسيل للمصابيح االمامية

نظام مراقبة ديناميكية السيارة

حامل سقف

مقاعد جلد

فرامل االنتظار اإللكترونية

عجلة قيادة ومقبض ذراع نقل الحركة مكسوة بالجلد

مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيا ً بثمانية اتجاهات

فرامل مانعه لالنغالق

نظام بصمة للمفتاح و Start Engine

نظام للمالحة Navigation

عدد  2ايرباج للراكب االمامي والسائق

الوصول إلى رمز PIN

نظام تثبيت السرعة التكيفي

عدد  2ستائر هوائية جانبية (أمامية وخلفية )

مرايات جانبية مزوده باشارات

دواسات ألومنيوم

حساسات امامية

مسند يد خلفي مزود بحامل اكواب

أحزمة أمان قابلة للتعديل (المقاعد األمامية)

تكييف هواء أوتوماتيكي المزدوج مع فلتر مضاد للغبار

نظام تثبيت مقاعد االطفال ISOFIX -

تكييف الهواء مزود بتعريفات واوامر صوتية

أقفال األبواب الخلفية لحماية الطفل ( كال الجانبين)

شاشة عرض  8بوصة & نظام صوتي مع  6مكبرات

نظام أمان مضاد للسرقة مع محرك منع الحركة

مصابيح أمامية  LEDمزودة بمستوي تلقائي

عدد USB 2

مصابيح  LEDخلفية

كاميرا للرؤية الخلفية

مصابيح ضباب أمامى و خلفي

شاشة عرض متعددة الوظائف عالية الجودة  7بوصه

زجاج كهربائي ضد الضباب

مثبت سرعة

زجاج الخصوصية لألبواب االمامية والخلفية
مساحات امامية (شفرة مسطحة) و خلفية للزجاج
سبويلر خلفي
نظام مفتاح التحكم عن بعد
تكييف هواء أوتوماتيكي مع فلتر مضاد للغبار
فتحات تهوية بالمقاعد الخلفية
شاشة  6.5بوصة & نظام صوتي مع  4مكبرات
امكانية توصيل السيارة بنظام االندرويد ونظام االبل
اماكنية التحكم في الصوت من عجلة القيادة
Bluetooth & USB
عدد  2مخرج كهربائي  12فولت
مقعد السائق قابل للتعديل يدويًا ب  6اتجاهات
مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة split-60/40
مسند رأس خمس مراحل
دعامات جانبية مع اماكن للتثبيت علي حامل السقف
مساند رأس امامية وخلفية
صندوق االمتعه مزود باضاءه
الشنطه بها غطاء قابل للتعديل
صندوق تخزين امامي ( كونسول) مع حامل اكواب
امامكن تخزين باالبواب ومكان لحفظ زجاجه مياه
امكانية فتح غطاء الوقود من الداخل

ى
ى
ى
التجهيات و االسعار الموضحه اعاله دون اشعار مسبق .
يحتفظ الوكيل بحقه ف اجراء اى تعديالت ف المواصفات و

