HYUNDAY- Elantra HD 2022
هيونداى النترا  -اتش دى

صناعة محلية

Hotline 16227

االوكيل GHABBOUR AUTO 16661 -:

www.ellaithy.com.eg
الضمان  :خمس سنوات أو 100.000كم ايهما اقرب
1.591 GAMMA 1.6 MPI

ناقل الحركة اتوماتيك  4سرعات

AT

االرتفاع الكلي(مم)

1.490

عدد الصمامات

16 Valve - CVVT

سعة خزان الوقود( لتر)

53.000

قاعدة العجالت(مم)

2.650

عدد السليندرات

4 In-Line

سعة التخزينية لصندوق االمتعة(لتر)

402.000

الوزن الفارغ( االثقل) كجم

1.262

اقصى قو ة حصاني ()Hp /Rpm

121/6,200

الطول الكلي(مم)

4.505

ارتفاع المركبه عن االرض(مم)

160.000

اقصى عزم ()Hp /Rpm

156/4,200

العرض الكلي(مم)

1.775

الوزن االجمالي كجم

1.680

السعة اللترية ()CC

HD GL
عجلة قيادة الية المؤازرة كهربائيا

فوانيس  LEDخلفية

HD GL SR

HD GL SR& A/W

ما سبق باألضافة إلى . . :

ما سبق باألضافة إلى . . :
جنوط سبور مقاس 205/5 -16

Highline

HD GL DUL

ما سبق باألضافة إلى . . :

ما سبق باألضافة إلى . . :

Highline / F
ما سبق باألضافة إلى . . :

جنوط  "15مع غطاء كامل الحجم ( )195/65

اضاءة خلفية مرتفعة للفرامل ( ستوب اليت)

فتحة سقف كهربائية

فرامل مانعه لالنغالق ( )ABS

طاسه مقاس )205/55 ( "15

جنوط سبور مقاس )205/55 ( "16

نظام مانع ادارة المحرك

لمبة قراءه مامية مع حافظة نظارة شمسية

اقل نصف قطر للدوران (م).

ايرباج للسائق

فتحة سقف

زجاج خلفي داكن اللون

التحكم في مستوي ارتفاع حزام االمان

شماسات بمريات

حقن الوقود الكترونى

ايرباج للراكب االمامي

فوانيس شبورة امامية

مخادع راس متحركة امامية

عجلة قيادة اليكترونية

دعائم في االبواب ضد الصدمات الجانبيه

مسند يد امامي وصندوق تخزين

تنبيه فى حالة عدم غلق باب السيارة

زجاج كهرباء ملون امامى وخلفى

شبكة امامية من الكروم

نظام تحكم فى الصوت من عجلة القيادة

قفل مركزي لالبواب

مقابض داخليه بطالء من الكروم

بدون جنوط سبور

ريموت كنترول مع امكانية فتح صندوق االمتعه

باكتات االبواب من الكروم

بدون فتحة سقف

كمبيوتر رحالت

حلية كروم خلفية

تحكم في مستوي اضاءة العدادات

سبويلر خلفي

ساعة ديجيتال

امكانية فتح غطاء تانك الوقود من الداخل

مخرج كهرباء 12V

امكانية فتح غطاء الشنطه الوقود من كهربائيا

والعة و طفاية سجائر

راديو  FM/AMومشغل اسطوانات CD

عجلة قيادة قابلة لالماله

الاير مدمج في الزجاج الخلفي

عازل حرارة لغطاء المحرك

مدخل صوت & AUX/USB

مرايات كهربائية الضبط مزودة باشارات جانبية

عدد  4السماعات

تكييف هواء يدوي

مسند رأس امامى وخلفى

اضاءه ارشادية LED

حزام امان خلفى

يحتفظ الوكيل بحقه فى اجراء اى تعديالت فى المواصفات و التجهيزات و االسعار الموضحه اعاله دون اشعار مسبق .

طارة مالتي

.

اماكن تخزين باالبواب االمامية

