NISSAN -JUKE
نيسان جوك

ى
ر
انجلتا
صنعت ف :
الوكيل  :موتور ايجيبت 16244 -

Hotline :16227
www.ellaithy.com.eg

الضمان  :ثالث سنوات أو 100.000كم ايهما اقرب
الكل(مم)
الطول ي
الكل(مم)
العرض ي
الكل(مم)
االرتفاع ي
قاعدة العجالت(مم)
سعة صندوق األمتعة ( رلت)

4210
1600
1595
2636
422

سعة المحرك (س س)
ي ي ى
األقص للقدرة (حصان  /دورة يف الدقيقة)
الحد
ي
ى
األقص للعزم (نيوتن ر
مت  /دورة يف الدقيقة)
الحد
ي
ناقل الحركة

ACCENTA- P1
االمام  +ستائر جانبية
عدد  6ايرباج للسائق والراكب
ي
ر ى
ون لقوة الفرامل ()EBD
توزي ع الكت ي
ئ
المفاج ()ESS
اضاءة تحذيرية للوقوف
برنامج تدعيم الفرامل
ر ى
ون
برامج االتزان االلكت ي

TEKNA- P2

PRESO - P3

ماسبق باالضافة إلى . . :

ماسبق باالضافة إلى . . :

فرامل يد كهربائية
امام
حساس ركن
ي
حساس مطر
م رايات ذاتيه التعتيم
عال الجودةة Bose
نظام سماعات ي

نظام مراقبة ضغط االطارات
حساس ركن ى
خلف
ي

عدد  8سماعات

نظام تفعيل االضاءه العاليه عند التوقف

عجلة مكسوة بالجلد

حساس اضاءه

الذك
نظام المفتاح
ي
نظام ادارة المحرك بدون مفتاح

شاشة عرض تاتش مقاس  8بوصة

اختيار نوع القيادة

نظام تفعيل الهواتف الذكية بنظام

شاشة معلوماتية بلوحة العدادات مقاس  7بوصة

APPLE CARPLAY® & ANDROID AUTO

فرش المقاعد الجلد

عدد  4سماعات

نظام تدفئه للمقاعد االمامية

نظام االوامر الصوتية

مسند يد

تبديل الغيارات بالطارة ( )Paddel Shift

اضاءه داخلية

شاشة معلوماتية بلوحة العدادات مقاس  4.2بوصة

تكييف هواء اتوماتيك

فرش المقاعد قماش

شاحن USB

مثبت رسعة
زجاج ى
خلف داكن اللون
ي

ط كهربائية
م رايات ي

كامتا خلفية
ر

مصابيح ضباب

1000 CC
115
200
AT 7-Speeds Dual Clutch

جنوط رياضية مقاس  19بوصة
ئ
هوان ى
رياض
اريال
ي
ي

مصابيح ضباب باضاءه  LEDخلفية
مصابيح اضاءه  LEDنهارية
جنوط رياضية مقاس  17بوصة
احتياط
اطار
ي
ى
خلف
سبويلر
ي
حساس ركن ى
خلف
ى
ى
رى
التجهتات و االسعار الموضحه اعاله دون اشعار مسبق .
يحتفظ الوكيل بحقه ف اجراء اى تعديالت ف المواصفات و

داخل عدد  2لون
فرش
ي

