VELOSTER

عي�شها بحما�س.
الهدوء ال يعبر عن المظهر.
الهدوء ال ينت�شر ب�سرعة.
الهدوء يغرق في بحر من الملل.
ال تقد �سيارة هادئة .ع�ش الحياة بحما�س.
ڤيلو�ستر الجديدة كليا ً.
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الحـيـاة
مـ�ســرح.

ال تختبىء وراء الكواليـ�س ،وكن حـا�ضرا ً في دائرة ال�ضـوء .من خـالل الت�صمـيم
الجـريء وتجـربة القيـادة الفريـدة ل�سـيارة فيلو�ستر� ،سـوف تـ�ؤكد ح�ضـورك
المتمـيز عـند كل �شـارع.
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واكب �سرعة الحياة.

انطلق ب�سيارة جريئة تواكب الع�صر ونمط الحياة ال�سريع ب�أق�صى
درجاته ،فقد تواجه �شيئا ً غير عادي بانتظارك عند المنعطف التالي.
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ال تجعل من نف�سك ن�سخة
عـن الآخـرين.
من المعروف �أن �سيارات الكوبيه لها بابين� ،أما الهات�شباك فلها �أربعة �أبواب.
لكن �سيارة فيلو�ستر خرجت عن الم�ألوف بت�صميم يت�ضمن ثالثة �أبواب ـ ليجمع �أف�ضل ما في الت�صميمين.
باب لل�سائق وبابان على الجانب الآخر من ال�سيارة،
مما يتيح للركاب دخول ال�سيارة ب�سال�سة .اليوم ي�ؤكد هذا الت�صميم الفريـد ح�ضوره بال تنـازالت.
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كـن مـمـيـزاً.

يُقال �أن المحتويات الداخلية هي المهمة في المق�صورة ،ولكي تكون �سباقا ً وتتقدم على
مناف�سيك ،ف�أنت بحاجة �إلى �سيارة تعتبر مثالية وتلفت الأنظار واالهتمام �أينما وُجدت ،لي�س
فقط من الداخل بل من الخـارج �أي�ضـاً.

م�صابيح �أمامية LED

م�صد خلفي /م�صابيح خلفية ( LEDل�سيارة توربو  1.6فقط)
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�شبك تهوية �أمامي (ل�سيارة توربو  1.6فقط)

عادم بر�أ�س مزدوج و�سطي (ل�سيارة توربو  1.6فقط)

فتحة �سقف وا�سعة
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مقعد بلم�سات ملكية.
كن محط الأنظار ـ حتى و�أنت جال�س في �سيارة تتميز بجاذبية و�أناقة مق�صورتها ،يركز الت�صميم ٪ 100
على مزايا الراحة اال�ستثنائية لل�سائق والتي ت�شمل تكييف هوائي ،ومقاعد مريحة يمكن تدفئتها،

وفتحة �سقف بانورامية ...م�ؤكدا ً على �أناقتك البالغة وتفردك  ...فمرحبا بك في مملكتك.
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انطلـق ب�سـيـارتك
بثقـة وفخــر.

�سيارة فيلو�ستر الجديدة كليا ً الآ�سرة كفيلة ب�أن تخطف الأنفا�س بقوتها وتدغدغ

الم�شاعر ب�سحرها .وهي على الطريق ،ال يمكن و�صف الإح�سا�س بالفخر واالعتزاز الذي
ينتاب ال�سائق �أثناء قيادتها ،فر�شاقتها الفريدة تظهر عند كل منعطف ،بينما يبرز
طابعها الريا�ضي بمجرد �أن ت�ضغط على دوا�سة الوقود.

حمرك جاما  1.6 ،T-GDiلرت/بنزين توربو

204
27.0

�أق�صى قدرة

ح�صان 6.000/دورة بالدقيقة

�أق�صى عـزم

كجم-م 4500-1500/دورة بالدقيقة

 28.0كجم-م عند تفعيل وظيفة التعزيز الإ�ضايف

حمرك � Nu 2.0 MPIأتكين�سون | بنزين

ناقل حركة يدوي ب�ست �سرعات (ل�سيارة توربو )1.6
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149
18.3

�أق�صى قدرة

ح�صان 6.200/دورة بالدقيقة

�أق�صى عـزم

كجم-م 4500/دورة بالدقيقة
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الأمان وال�سالمة يحيطان بك.

�سيارة فيلو�ستر القوية لن تلفت الأنظار بجمالها فح�سب� ،إنما تحيطك بكافة و�سائل ال�سالمة �أي�ضاً ،فقد تم

تجهيزها بنظام التحذير من اال�صطدامات في النقاط العمياء ( ،)BCWونظام التحذير من الت�صادم الخلفي
بال�سيارات العابرة ( ،)RCCWحفاظا ً على �سالمتك وراحتك في عالم ال�سيارات الخا�ص الذي تح ّلق به.

نظام التحذير من اال�صطدامات في النقاط العمياء ()BCW
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نظام التحذير من الت�صادم الخلفي بال�سيارات العابرة ()RCCW
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كن على توا�صل دائـم.

في �سيارة فيلو�ستر الجديدة كليا ً ال تتوقف خدمة الإنترنت لمجرد �أنك على الطريق ،فقد تم تزويد هذه
ال�سيارة بجميع �إ�شارات التنبيه والتحذير ،لت�صلك مجهزة ب�أحدث التقنيات التي تبقيك مرتاحا ً وعلى توا�صل
دائم مع الآخرين ،حتى �أثناء القيادة.

عر�ض البيانات على الزجاج الأمامي
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نظام �شحن الهاتف الذكي ال�سلكيا ً

تو�صيالت للهاتف الذكي ()Apple CarPlay, Android Auto
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ابحث عن �شريكك المثالي.
لون الهيكل الخارجي ثندربولت
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لون الهيكل الخارجي كوبالت �إكليب�س

لون الهيكل الخارجي رمادي الف�ضاء
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الــمـزايـــــا

توربو 1.6

2.0 MPI

عجالت معدنية مقا�س  17بو�صة

م�صابيح �أمامية مع االنوار النهارية

م�صابيح �أمامية  LEDمع االنوار النهارية

مجموعة م�صابيح خلفية

ت�صميم ال�شبك الخا�ص بمحرك 2.0

مرايا خارجية مع م�صابيح LED

نظام مراقبة �ضغط الإطارات ()TPMS

مجموعة عدادات  3.5بو�صة /عدادات المراقبة  4.2بو�صة ()MPI 2.0

مجموعة عدادات المراقبة مقا�س  4.2بو�صة (توربو )1.6

تكييف هوائي كامل ذاتي مع ميزة �إزالة ال�ضباب تلقائيا ً

�شا�شة تعمل باللم�س مقا�س  8بو�صة

عجالت معدنية مقا�س  18بو�صة

مقاعد قابلة للتدفئة

عجالت معدنية مقا�س  18بو�صة

مقاعد قابلة للتبريد

مـزايـا خـارجـيـة خـا�صـة لموديـل توربو

�شبكة تهوية �أمامية (من نوع ال�شبكي) وقالبة بالم�صد الأمامي

م�صابيح خلفية LED

عادم بر�أ�س مزدوج في الو�سط

عتبات جانبية م�صقولة

عجالت معدنية مقا�س  18بو�صة

الألوان الخارجية

الـمـوا�صـفـات

� Nu 2.0 MPIأتكين�سون

الـنــوع

�آي�س �ستورم ( * )S9Tلون مطفي

MZH

YG7

تنجرين كوميت ()TA9

�أبي�ض طبا�شيري ()P6W

�أحمر اللهب ()MFR

�أ�سود فانتوم ()MZH

�سعة املحرك ()CC

MZH

YG7

YG7

MZH

MZH

MZH

كوبالت �إكليب�س ()P4U

YG7

�أ�سود دارك نايت ()YG7

ثاندربولت ()TUY

�أق�صى عزم (كجم/د.د)

�أ�سود فانتوم ()MZH

4-Cylinder DOHC

1,999

1,591

149 / 6,200

204 / 6,000

18.3 / 4,500

27.0 / 1,500~4,500

المكـابـح

رمادي الف�ضاء ()W4G

�سقف بدرجتين للون

�أ�سود دارك نايت ()YG7

4-Cylinder DOHC

�أق�صى قدرة (ح�صان/د.د)

MZH

MZH

�شوتينغ �ستار ( * )T5Rلون مطفي

ليك �سيلفر ()SS7

MZH

نـوع المحـرك

جاما  1.6توربو T-GDI

(توربو فقط)

�أقرا�ص مهواة

�أمامية

�أقرا�ص �صلبة

خلفية

نظـام التعلـيق

ماكفر�سون بناب�ض

�أمامي

متعدد الو�صالت

خلفي

الإطــارات

225/40R18

215/45R17, 225/40R18
الأبــعــــاد

الألوان الداخلية

�أمام (مع/فتحة �سقف)  /خلف

حيز الر�أ�س (ملم)

حيز القدمني (ملم)

967 (936) / 911

�أمام/خلف

حيز الكتفني (ملم)

1,081 / 865

�أمام/خلف

1,423 / 1,378

● القيم المذكورة �أعاله هي نتائج اختبارات داخلية ويمكن �أن تتغير بعد الت�أكد من �صحتها.
● قد ال يتم توريد بع�ض من التجهيزات المو�ضحة �أو المبينة �أعاله في هذا الكتيب كتجهيزات قيا�سية ،وقد يتم طرحها بتكلفة �إ�ضافية.
● تحتفـظ �شركة هيونداي موتور بحق تغيير الموا�صفات والتجهيزات بدون �إ�شعار م�سبق.
● قد تختلف درجات الألوان المو�ضحة قليال ً عن الألوان الفعلية نظرا ً الختالف عملية الطباعة عن الحقيقة.
● يرجى اال�ستعالم من الموزع للح�صول على معلومات وافية واال�ستف�سار عن مدى توفّر الألوان وتنا�سقها.

الأبـعـــاد
الوحدة :ملم

فر�ش داخلي مع خياطة �سوداء/زرقاء

فر�ش داخلي مع خياطة �سوداء/حمراء

مجموعات الألوان الداخلية
الــو�صـف
2.0 MPI
القما�ش

المجموعة

جلد طبيعي
توربو 1.6
المجموعة

جلد طبيعي

خياطة زرقاء�/سوداء

�أ�سود � /أحادي اللون

فر�ش داخلي رمادي مع خياطة بلون �ساند�ستورم

خياطة �سوداء/حمراء

االرتفاع الإجمالي

�أ�سود  /رمادي �ساند�ستورم

1409

رمادي �ساند�ستورم

●
○
○

مدا�س العجلة*

●
○

○

العر�ض الإجمالي

�( 1,549إطار  18بو�صة)

1800

قاعدة العجالت

الطول الإجمالي

2650
5240

مدا�س العجلة

العر�ض الإجمالي

1536

(الإطار  18بو�صة)

1800

* قاعدة العجالت 17 :بو�صة (�أمام/خلف) – 1575/1561
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