Chery Tiggo 7- 2022
شيرى تيجو 7

صناعة محلية
الوكيل Ghabbour Auto - 16661 :

Hotline :16227
www.ellaithy.com.eg

الضمان  :خمس سنوات أو 100.000كم ايهما اقرب

السعة اللترية ()CC
اقصى قو ة ()Hp /Rpm
اقصى عزم ()Nm /Rpm
سعة خزان الوقود( لتر)
ناقل الحركة اتوماتيك CVT
سعة صندوق االمتعة(لتر)

1.5 Turbo
145
210
57
AT 6-Speed DCT
414-1100

الطول الكلي(مم)
العرض الكلي(مم)
االرتفاع الكلي(مم)
قاعدة العجالت(مم)
ارتفاع المركبه عن االرض(مم)
الوزن الفارغ( االثقل) كجم

4505
1837
1670
2670
210
1440

Comfort AT

Luxury AT

جنوط سبور مقاس  "17بوصة

حامل سقف

نظام مانع إدارة المحرك

المرايات الجانبية كهربائية بسخانات

فتحة سقف بانوراما

مكابح مضادة لالنغالق

مرايات ذاتية الطي (مع المفتاح)

وسائد هوائية جانبية

مكابح مضادة لإلنغالق ()ABS

مخارج شكمان ثنائية الشكل

جهاز تحذير المسافة االمامية

كسوة جلد باالبواب الجانبية

مقاعد مكسوه بالجلد

برنامج اإلتزان اإللكتروني () ESP

عجلة قيادة متعددة الوظائف

عجلة قياده مكسوة بالجلد

مساعد الفرامل اإللكتروني () EBA

عدادات بشاشة مقاس  4.8بوصة

راديو  4 ،مدخل  USBامامى وخلفى  ،عدد  4سماعات

مانع انزالق () ASR

مكيف هواء اتوماتيكى

مسند يد خلفى (حامل اكواب)

برنامج التوازن عند المرتفعات

فتحات تهوية خلفية

برنامج التوازن عند المنحدرات

فتح النوافذ الكهربائيه بضغطة واحدة ( نافذة السائق)

تعليق تلقائى

اضاءه داخلية LED

فرامل يد كهربائية

تعديل لكرسى السائق فى  6اتجاهات

بور ستيرنج

طى الكنبة الخلفية 40/60

وسائد هوائية امامية

مخدع امامى جلد (مساحة تخزين)

نظام مراقبة ضغط اإلطارات

صندوق امتعة بمستويين

تثبيت لكراسي االطفال ISOFIX

مفتاح ذكى

جهاز تحذير المسافة الخلفية

مثبت سرعة

كاميرا خلفية

امكانية التحكم في نظام القيادة (رياضي  /توفير للوقود)

ازلة الشبورة من الزجاج ألخلفي

زجاج فاميه

مصابيح ضباب امامية ( لرؤية افضل مع المنعطفات)

شاشة ذكية " "9

مصابيح ضباب خلفية

نظام بلوتوث للهاتف

كشاف امامى هالوجين

عرض للهاتف على الشاشة

اضاءة نهاريه LED

)(Apple CarPlay / Android Auto

مصابيح خلفية LED

راديو  2 ،مدخل  USBخلفى  ،عدد  4سماعات

اشارات جانبية (االبواب االمامية)

شاحن 12V

توزيع إلكتروني لقوة المكابح

()EBD

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

ما سبق باالضافة إلى . . . :

