Chevrolet - Captiva
KIA - Sportage 2022
كيا  -سبورتاج
صنعت فى  :سلوفاكيا
الوكـيـل EIT - 19542 :

الضمان  :خمس سنوات أو 100.000كم ايهما اقرب

المحرك
خصائص المحرك
الطاقة القصوى
العزم
ناقل الحركة
سعة خزان الوقود
تسارع من  ٠إلى ( ١٠٠ثانية)
معدل إستهالك الوقود

الطول
العرض
االرتفاع
قاعدة العجالت
اجمالى الوزن
سعة حيز األمتعة
نظام تعليق الفرامل االمامى
نظام تعليق الفرامل الخلفى

1.6L GDI
السلندرات  / 4الصبابات 16
140 HP @ 6,300 rpm
161 Nm / 4,850 rpm
6-Speed A/T
62 L
12.1
6.7L / 100km

LX CAM
جنوط رياضية مقاس  16بوصة

Hotline : 16227
www.ellaithy.com.eg

Highline+

LX FO+

Topline+

ما سبق باألضافة إلى . . :

ما سبق باألضافة إلى . . :

4480
1855
1645
2670
2020
466 L
MacPherson Strut
Multi Link

ما سبق باألضافة إلى . . :

Black Edition
ما سبق باألضافة إلى . . :

مقابض السيارة الخارجية من كروم

مكابح يد إلكترونية

وسادة هوائية للراكب االمامي

طي المرايات الجانبية كهربائيا

مصابيح أمامية  LEDبعدسة ثنائية االضاءة

شبكه اماميه باالسود االمع

وسادة هوائية للسائق

وسائد جانبيه مدمجه بالكراسى و وسائد ستائرية

فتحة سقف كهرباء بانوراما

مصابيح خلفية LED

عوارض تحميل فوق سقف باللون االسود

مكان تثبيت مقعد أطفال بالمقاعد الخلفية

التحكم االلكتروني بالثبات

مرآة ذاتية التعتيم

فرش جلد

لوجهات كيا باللون االسود الفريد

مصابيح أمامية هالوچين بعدسة ثنائية االضاءه

برنامج التوازن عند المرتفعات

HAC

حساس مطر

تحكم كهربائي لوضعية كرسي السائق في  10إتجاهات

احرف سبورتاج باللون االسود الداكن

حساس ركن خلفي

برنامج التوازن عند المنحدرات

DBC

مفتاح زكي & زر إدارة  /إيقاف المحرك & إمكانية

تحكم كهربائي لوضعية كرسي الراكب االمامي في  8اتجاهات

إدارة المحرك عن بعد

التحكم في ارتفاع كرسي الراكب االمامي

عجلة القيادة وناقل الحركة من الجلد

تحكم كهربائي في فتح وغلق صندوق االمتعة

تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي التبريد

مخرج شاحن  USBخلفي

نظام الفرملة المانعة لإلنزالق ABS
توزيع إلكتروني لقوة المكابح

EBD

جنوط رياضية مقاس  17بوصة

ESC

فوانيس ضباب

برنامج تدعيم المكابح

زجاج مظلل أللبواب الخلفية والزجاج الخلفي

نظام تعزيز إتزان السيارة مع عجلة القيادة

عوارض تحميل فوق سقف السيارة

إشارات بالمرايات الجانبية

BAS
VSM

حساس إضاءة

إضاءة  LEDبالمصابيح االمامية تعمل عند إدارة المحرك

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

مثبت سرعة بتحكم من عجلة القيادة

EPB

جنوط رياضية مقاس  17بوصة مطلى باللون االسود الداكن

شاحن السلكي للهاتف الذكي

تكييف هواء يدوى

مرايات تعمل بالكهرباء
ال يوجد  -المقابض الخارجية من كروم

راديو باالضافة الي  6سماعات
مخرج USB
بلوتوث بتحكم من عجلة القيادة
تحكم بالنظام الصوتي من عجلة القيادة
طفاية سجائر متحركة ووالعة
مسند يد أمامي من الجلد
نور قراءة  +مكان لحفظ النظارة
التحكم في إرتفاع كرسي السائق
مخرج تكييف خلفي
مسند يد خلفي  +حامل أكواب
تحكم عن بعد في غلق وفتح األبواب
غطاء للشنطة الخلفية
شاشة لمس مقاس  8بوصه
تدعيم هواتف Apple & Android
كاميرا خلفية
يحتفظ الوكيل بحقه فى اجراء اى تعديالت فى المواصفات و التجهيزات و االسعار الموضحه اعاله دون اشعار مسبق .

.

