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مكا�صب �صغرية 
ت�صنع الفرق.

اإن يقينك بقدراتك على القيام بالعديد من الإنجازات هو تحٍد 
ل نهاية له، فاأنت تتحدى نف�ضك دوماً لتكون اأف�ضل.

لقد حان الوقت لكت�ضاف ما لتعرفه، ابداأ الآن بالتعرف على 
مكنوناتك ال�ضغيرة، ول تاأبه لما يواجهك من عقبات، ا�ضتمر 
وبال توقف. ا�ضتمتع بكل لحظة وتجربة، لأن كل خطوة تمثل 

تطورك ونموك.



5 4

الحياة مليئة بالمتغيرات، لكن اختيارك لل�ضريك المنا�ضب يعينك على تجاوز ال�ضعاب.
�ضيارة تو�ضان تجعل من تحدياتك اليومية اأكثر �ضهولًة ومتعة، �ضواًء اأكانت هذه التحديات 
كبيرة اأم �ضغيرة. فاأداء تو�ضان الديناميكي والت�ضميم ال�ضتثنائي �ضيمنحانك الأمان وراحة 

البال، لكي تو�ّضع اآفاقك، وتتخطى الحدود.

�شراكاتك الحقيقية
تقهر التحديات.
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ت�شميم خارجي متاألق 
يفر�ض ح�شورك.

اجعل ح�ضورك علنياً ل ي�ضوبه الخجل.
اأينما كانت �ضيارة تو�ضان، فاإن �ضكلها المتجدد يبرز ليوؤكد على �ضخ�ضيتها، 

�ضواًء الم�ضابيح الأمامية الجديدة كلياً، اأو ال�ضبك الأمامي، اأو ت�ضميم 
العجالت الديناميكي، والم�ضابيح الخلفية المدمجة، والم�ضد الخلفي.
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م�ضابيح LED الأمامية الجديدة، والم�ضابيح الخلفية، والك�ضافات المنخف�ضة 
الديناميكية، بالإ�ضافة اإلى مجموعة الم�ضابيح الخلفية LED التي توفر لك روؤية اأف�ضل، 

كل ذلك يمنح مظهراً جديداً ويرفع م�ضتوى العتمادية وال�ضالمة لل�ضيارة.

LED بالكاملمجموعة الم�شابيح الخلفية LED م�شابيح اأمامية
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ت�شميم داخلي
بمزايا ا�شـتثنائية

تمنحك تركيزاً فائقاً.
عندما تقرر القيام باأي تغيير، اأقدم عليه بكل ثقة و�ضرعة. 

يتميز مقعد ال�ضائق في �ضيارة تو�ضان، باعتماده على مجموعة من اأهم التقنيات 
المتطورة، والتي تجعل رحلتك مريحة، وبعيدة عن المتاعب. فالم�ضاحة الداخلية 

الرحبة قادرة على ا�ضتيعاب جميع الأدوات التي تحتاجها لتحقيق نجاحك وتقدمك.
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تم ا�ضتخدام الزينة الجلدية، وغيرها من المكونات عالية الجودة، على لوحة العدادات 
الأمامية الجديدة والتي اأعيد ت�ضميمها بالكامل في �ضيارة تو�ضان، والتي تتميز بمظهر 
اأكثر ع�ضرية واأناقة، في حين اأن �ضا�ضة اللم�س LCD بمقا�س 8 بو�ضة تنقل المعلومات 

بكل و�ضوح وتجعل من قراءتها اأكثر �ضهولة وراحة.

�شا�شة LCD تعمل باللم�ض مقا�ض 8 بو�شة تفا�شيل الجلد ال�شناعي تزين واجهة المق�شورة
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ا�شـتمتع بمغـامراتك 
براحـة ا�شتثنائية.

يوفر مقعد ال�ضائق القابل لل�ضبط اإلى 10 و�ضعيات مختلفة، الراحة التي تحتاجها اأثناء العمل اأو الترفيه والمرح.
ا�ضبط مقعدك على اأي و�ضع بينما ت�ضتمتع بميزات الراحة المتقدمة في �ضيارة تو�ضان، مثل نظام Apple CarPlay وال�ضحن 

الال�ضلكي لهاتفك الذكي. وبغ�س النظر عن مدى التحدي الذي قد تواجهه، فاإن �ضيارة تو�ضان قادرة على التكيف ب�ضهولة تامة مع 
ميزات �ضبط المقعد المتنوعة و�ضندوق الأمتعة الرحب. 

)Apple CarPlay, Android Auto( تو�شيالت للهاتف الذكي
نظام �شحن ال�شلكي للهاتف الذكي

�شبط مقعد ال�شائق اآلياً اإلى 10 و�شعيات
المقاعد الخلفية مطوية بالكاملالمقاعد الخلفية مطوية بن�ضبة %60 المقاعد الخلفية مطوية بن�ضبة %40 مع �ضبكة الأمتعة
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تزّود بال�شغف.
ثم انطلق بال�شيارة.

تتميز محركات البنزين والديزل في �ضيارة تو�ضان باأنظمة نقل ال�ضرعة عالية 
الأداء لزيادة كفاءة الوقود والمتانة وقوة التحمل.

تمنحك القيادة المتجاوبة والقوية في �ضيارة تو�ضان تعزيزاً اإ�ضافياً وعزماً لإكمال 
التحدي الذي بداأته.

 GDI GASOLINE ENGINE 1.6 حمرك بنزين

16.4
اأق�ضى قدرة ح�ضانية132

ح�ضان/6,300 د.د.
اأق�ضى عزم

كجم-م/4.350 د.د.
EU5•  ناقل حركة ثنائي التع�ضيق ذو 6 �رسعات•

19.6
اأق�ضى قدرة ح�ضانية155

ح�ضان/6,200 د.د.
اأق�ضى عزم

كجم-م/4,000 د.د.

2.0 MPi حمرك بنزين

EU5•  ناقل حركة اأوتوماتيكي ذو 6 �رسعات•

ناقل حركة اأوتوماتيكي ذو 8 �رسعات
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)AHSS( الفوالذ �شديد ال�شالبة المطور
تم زيادة الفولذ �ضديد ال�ضالبة المطور في الهيكل اإلى %51 واأي�ضاً ا�ضتخدام تقنية اللحامات ال�ضاخنة في المق�ضورة، لمنح مزيد من ال�ضالمة والمتانة وال�ضتقرار لل�ضيارة. 

تعمل و�ضالت الهيكل التي تم تقويمها، بالإ�ضافة اإلى تثبيت م�ضارات الحمولة، على تح�ضين اأداء ال�ضيارة في اختبارات الت�ضادم، مما ي�ضمن قدراً اأكبر من الأمان في المواقف الحرجة.

نمط القيادة
يوجد زر على لوحة العدادات الو�ضطية يوفر لل�ضائق 3 اأنماط مختلفة للقيادة هي 
- القيادة العادية ونمط القيادة الريا�ضية، والقيادة ال�ضديقة للبيئة - لتتوافق مع 

رغبات ال�ضائق وظروف القيادة.

نظام من 6 و�شائد هوائية
تت�ضمن الو�ضائد الهوائية، و�ضادة هوائية لل�ضائق، وو�ضادة هوائية للراكب الأمامي، 

وو�ضادتين هوائيتين جانبيتين، وو�ضائد �ضتارية، لحماية الركاب في حال الت�ضادم.

نظام HTRAC االإلكتروني للدفع الرباعي الدائم
يتحرى نظام HTRAC الإلكتروني للدفع الرباعي الدائم �ضرعة ال�ضيارة وحالت الطريق، حيث يقوم بالتحكم بالكبح بين العجالت الي�ضرى واليمنى، وبالتالي يتحكم العزم بفعالية بين المحورين 

الأمامي والخلفي. تمنح هذه العملية الآلية مزيداً من الثبات وال�ضتقرار اأثناء القيادة والنعطاف على الطرقات الزلقة. 

اأطلق لجراأتك العنان
فاأنت باأمـان مع تو�شان.

تعتمد التقنيات المطورة في �ضيارة تو�ضان الجديدة على معايير ال�ضالمة 
المطلقة والتي يمكنك الوثوق بها ب�ضكل دائم. 
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)SVM( شا�شة عر�ض محيطية�
يوفر نظام المراقبة ذو الكاميرات المتعددة م�ضاهدة محيطية 360 درجة لمحيط 

ال�ضيارة، وذلك لم�ضاعدة ال�ضائق اأثناء عملية ركن ال�ضيارة.

)DAW( تحذير للفت انتباه ال�شائق
يتعرف هذا النظام على عالمات الإرهاق اأو التعب لدى ال�ضائق، كما يقوم باإ�ضدار 

تنبيه ين�ضح ال�ضائق ب�ضرورة نيل ق�ضط من الراحة. 
* قد ل يتوفر نظام تنبيه ال�ضائق في بلدك.

 )PDW( نظام تحذير اأثناء ركن ال�شيارة
تعمل مج�ضات ال�ضت�ضعار الموجودة في الجزء الأمامي والخلفي من ال�ضيارة على تنبيه ال�ضائق 

للم�ضافة والعوائق الموجودة، من اأجل عملية ركن ال�ضيارة براحة واأمان.

 )LBA-S( ك�شافات �شاكنة منخف�شة اال�شعاع
ت�ضيف م�ضابيح النعطاف ال�ضاكنة درجة اأعلى من الو�ضوح وال�ضالمة اأثناء 

التنقل بين اأنماط القيادة والنعطاف في القيادة الليلية.

)RCCW( نظام التحذير من اال�شطدام الخلفي لل�شيارات العابرة
ي�ضاعد نظام التحذير من ال�ضطدام الخلفي لل�ضيارات العابرة، على منع الت�ضادم اأثناء الخروج من موقف ال�ضيارة، حيث تعمل اأجهزة ا�ضت�ضعار الرادار 

الموجودة في جانبي الم�ضد الخلفي، على تنبيه ال�ضائق حول حركة المرور، وذلك اأثناء مناورة الرجوع للخلف. 

مع نظـام هيـونداي �ضـمارت�ضنـ�س، والذي يعد من اأحدث اأنظمة الم�ضاعدة المتقدمة لل�ضائق،
تاأتي �ضيارة تو�ضان مجهزة باأحدث تقنيات ال�ضالمة الفّعالة والم�ضممة خ�ضي�ضاً لكي توفر لل�ضائق والركاب المزيد من ال�ضالمة وراحة البال والأمان.

)SCC w / S&G( نظام تثبيت ال�شرعة مع تقنية التوقف واالنطالق
يثبت هذا النظام ال�ضرعة التي تم �ضبطها ب�ضكل م�ضبق من قبل ال�ضائق، مع الحتفاظ بالم�ضافة الآمنة مع 

المركبات الأمامية، بدون اأن يقوم ال�ضائق با�ضتخدام دوا�ضة المكابح اأو دوا�ضة الوقود. 
* قد ل يتوفر نظام تثبيت ال�ضرعة مع تقنية التوقف والنطالق في بلدك.

)BCW( نظام التحذير من الت�شادم في النقاط العمياء
يطلق هذا النظام تحذيرات �ضوتية ومرئية لتحذير ال�ضائق من ال�ضيارات المقتربة في النقاط العمياء اأثناء 

تغييره الم�ضار. 
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عجالت معدنية 19 بو�شةعجالت معدنية 18 بو�شةعجالت معدنية 17 بو�شة

المـزايــــا

عجالت فوالذية 17 بو�شة

 )DRL( نهارية LED م�شابيح LED مقاب�ض اأبواب المطلية بالكروممرايا خارجية مزودة بمجموعة م�شابيح)لوحة تحكم على عجلة القيادةنظام �شندوق خلفي ذكيتحكم بالنوافذ كهربائياً لل�شالمة )لل�شائق فقط

عــادم ثنــائيم�شباح توقف LED بمو�شع مرتفعزينة جانبيةقوالب حميطة بال�شيارة مطلية بالكرومفتحة �شقف بانورامية

نظام تكييف الهواء اأوتوماتيكي بالكاملنظام �شوتي عادي 5 بو�شةنظام �شوتي مع �شا�شة عر�ض 7 بو�شة�شا�شات TFT LCD مقا�ض 4.2 بو�شة عالية الو�شوح

كون�شول خلفي )�شاحن USB(مقاعد خلفية قابلة للميالننظام تهوية مع تدفئة وتبريد للمقاعد االأماميةكابح ركن ال�شيارة الكهربائي )EPB( مكبر �شوت ماركة اإنفينيتي
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Type1.6 GDI Gasoline Engine 2.0 MPi Gasoline Engine2.4 GDi Gasoline Engine

Engine type4-Cylinders DOHC4-Cylinders DOHC4- Cylinders

Displacement (cc)1,5911,9992,359

Max. Power (ps / rpm)132/6300(EU5) 155 / 6,200 (EU5)181 / 6,000 RPM

Max. Torque (kg.m / rpm) 16.4/4,350(EU5) 19.6 / 4,000 (EU5)24.1 KG.M/4,000RPM

Brakes

Front305 Ventilated Disc, Floating-caliper Brakes with Pads Wear Warning Devices

Rear302(2WD/4WD) Solid Disc, Floating-caliper Brake with Wear Warning Device and 190(2WD/4WD) High Torque Parking Brake

Suspension

Front McPherson Strut Type

RearMulti-Link Type

Tire

225/60 R17, 225/55 R18, 245/45 R19

Dimensions

Head Room (mm)Front (w/Sunroof) / Rear (w/Sunroof) 1,005 (963) / 995 (969)

Leg Room (mm)Front (Max) / Rear1,053 (1,129) / 970

Shoulder Room (mm)Front / Rear1,450 / 1,410

Fuel tank capacity62L

1,615

االألـوان الـخارجـيـة

الموا�شفات االألـوان الـداخلـيـة

القيم المذكورة اأعاله هي نتائج اختبارات داخلية قامت به �ضركة هيونداي، ويمكن للنتائج اأن تكون مختلفة عن اختبارات المنظمات الأخرى. ●

قد ل يتم توريد بع�س من الأجهزة المو�ضحة اأو المبينة اأعاله في هذا الكتالوج كاأجهزة قيا�ضية، وقد يتم طرحها بتكلفة اإ�ضافية. ●

تحتفظ �ضركة هيونداي موتور بحق تغيير الموا�ضفات والأجهزة دون اإخطار م�ضبق. ●

قد تختلف درجات الألوان المو�ضحة قليالً عن الألوان الفعلية نظرًا لختالف عملية الطباعة عن الحقيقة. ●

يرجى ال�ضتعالم من الموزع للح�ضول على معلومات وافية وال�ضتف�ضار عن مدى توّفر الألوان وتنا�ضقها. ●

اأ�شود اأحادي اللون 

GL حياكة

GLS تريكو

GLS خيار اجللد

درجتان من اللون الرمادي

GL حياكة

GLS تريكو

GLS خيار اجللد

درجتان من لون البيج

GL حياكة

GLS تريكو

GLS خيار اجللد

PAE
اأ�ضود فانتوم

PYW
اأبي�س لوؤلوؤي

U3S
ف�ضي بالتيني

TWR
اأبي�س رملي

PR2
اأحمر فريي

RWB
اأزرق الغ�ضق

X5R
رمادي اأوليفين

JHR
اأحمر اإجنن

1,655 (1,660)

4,480
2,670

1,850
1,604

الوحدة: ملم  *مدا�س العجلة • 17 بو�ضة عجلة فولذية، عجلة معدنية (اأمام/خلف): 1,608/1,620  • 18 بو�ضة عجلة معدنية (اأمام/خلف): 1,608/1,620  • 19 بو�ضة عجلة معدنية (اأمام/خلف): 1,615/1,604

Overall Width
Wheel Tread*

Overall Length
Wheel Base

Wheel Tread*

Overall Height
(Including roof rack)
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تجاوز مخاوفك، اأنع�ض اأحالمك.
ابداأ بتحقيق انجازاتك مـع تـو�شـان. 
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