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عي�شها بحما�س.
الهدوء ال يعبر عن المظهر. 

الهدوء ال ينت�سر ب�سرعة.
الهدوء يغرق في بحر من الملل.

ال تقد �سيارة هادئة. ع�س الحياة بحما�س. 
ڤيلو�ستر الجديدة كلياً. 
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ال تختبىء وراء الكواليـ�س، وكن حـا�صراً في دائرة ال�صـوء. من خـالل الت�صمـيم 
الجـريء وتجـربة القيـادة الفريـدة ل�صـيارة فيلو�صتر، �صـوف تـوؤكد ح�صـورك 

المتمـيز عـند كل �صـارع.
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الحـيـاة 
مـ�شــرح.



واكب �سرعة الحياة.
انطلق ب�صيارة جريئة تواكب الع�صر ونمط الحياة ال�صريع باأق�صى 

درجاته، فقد تواجه �صيئاً غير عادي بانتظارك عند المنعطف التالي.
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ال تجعل من نف�سك ن�سخة
عـن االآخـرين.

من المعروف اأن �صيارات الكوبيه لها بابين، اأما الهات�صباك فلها اأربعة اأبواب.
لكن �صيارة فيلو�صتر خرجت عن الماألوف بت�صميم يت�صمن ثالثة اأبواب ـ ليجمع اأف�صل ما في الت�صميمين.

باب لل�صائق وبابان على الجانب االآخر من ال�صيارة،
مما يتيح للركاب دخول ال�صيارة ب�صال�صة. اليوم يوؤكد هذا الت�صميم الفريـد ح�صوره بال تنـازالت. 
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كـن مـمـيـزاً. 

LED صبك تهوية اأمامي )ل�صيارة توربو 1.6 فقط(م�صابيح اأمامية�

فتحة �صقف وا�صعةعادم براأ�س مزدوج و�صطي )ل�صيارة توربو 1.6 فقط(م�صد خلفي/ م�صابيح خلفية LED )ل�صيارة توربو 1.6 فقط(

يُقال اأن المحتويات الداخلية هي المهمة في المق�صورة، ولكي تكون �صباقاً وتتقدم على 
مناف�صيك، فاأنت بحاجة اإلى �صيارة تعتبر مثالية وتلفت االأنظار واالهتمام اأينما وُجدت، لي�س 

فقط من الداخل بل من الخـارج اأي�صـاً. 
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كن محط االأنظار ـ حتى واأنت جال�س في �صيارة تتميز بجاذبية واأناقة مق�صورتها، يركز الت�صميم 100 ٪ 
على مزايا الراحة اال�صتثنائية لل�صائق والتي ت�صمل تكييف هوائي، ومقاعد مريحة يمكن تدفئتها، 

وفتحة �صقف بانورامية... موؤكداً على اأناقتك البالغة وتفردك ... فمرحبا بك في مملكتك.

مقعد بلم�سات ملكية.

13 12



18.3
149

27.0
204

انطلـق ب�سـيـارتك
بثقـة وفخــر. 

�صيارة فيلو�صتر الجديدة كلياً االآ�صرة كفيلة باأن تخطف االأنفا�س بقوتها وتدغدغ 
الم�صاعر ب�صحرها. وهي على الطريق، ال يمكن و�صف االإح�صا�س بالفخر واالعتزاز الذي 

ينتاب ال�صائق اأثناء قيادتها، فر�صاقتها الفريدة تظهر عند كل منعطف، بينما يبرز 
طابعها الريا�صي بمجرد اأن ت�صغط على دوا�صة الوقود. 

حمرك جاما T-GDi، 1.6 لرت/بنزين توربو

اأق�صى قدرة 
ح�صان/6.000 دورة بالدقيقة

اأق�صى عـزم 
كجم-م/1500-4500 دورة بالدقيقة

28.0 كجم-م عند تفعيل وظيفة التعزيز االإ�صايف

حمرك Nu 2.0 MPI اأتكين�شون | بنزين

اأق�صى عـزم 
كجم-م/4500 دورة بالدقيقة ناقل حركة يدوي ب�صت �صرعات )ل�صيارة توربو 1.6(

اأق�صى قدرة 
ح�صان/6.200 دورة بالدقيقة
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االأمان وال�سالمة يحيطان بك. 
�صيارة فيلو�صتر القوية لن تلفت االأنظار بجمالها فح�صب، اإنما تحيطك بكافة و�صائل ال�صالمة اأي�صاً، فقد تم 
تجهيزها بنظام التحذير من اال�صطدامات في النقاط العمياء )BCW(، ونظام التحذير من الت�صادم الخلفي 

بال�صيارات العابرة )RCCW(، حفاظاً على �صالمتك وراحتك في عالم ال�صيارات الخا�س الذي تحّلق به. 

)BCW( نظام التحذير من اال�صطدامات في النقاط العمياء)RCCW( نظام التحذير من الت�صادم الخلفي بال�صيارات العابرة
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في �صيارة فيلو�صتر الجديدة كلياً ال تتوقف خدمة االإنترنت لمجرد اأنك على الطريق، فقد تم تزويد هذه 
ال�صيارة بجميع اإ�صارات التنبيه والتحذير، لت�صلك مجهزة باأحدث التقنيات التي تبقيك مرتاحاً وعلى توا�صل 

دائم مع االآخرين، حتى اأثناء القيادة.

كن على توا�سل دائـم.

تو�صيالت للهاتف الذكي )Apple CarPlay, Android Auto(نظام �صحن الهاتف الذكي ال�صلكياًعر�س البيانات على الزجاج االأمامي
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ابحث عن �سريكك المثالي.
لون الهيكل الخارجي رمادي الف�صاءلون الهيكل الخارجي كوبالت اإكليب�سلون الهيكل الخارجي ثندربولت
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2.0 MPI1.6 توربو 

الــمـزايـــــا

م�صابيح اأمامية  LED مع االنوار النهارية ت�صميم ال�صبك الخا�س بمحرك 2.0   مجموعة م�صابيح خلفيةم�صابيح اأمامية مع االنوار النهارية

LED مرايا خارجية مع م�صابيح)TPMS( نظام مراقبة �صغط االإطارات)MPI 2.0( مجموعة عدادات 3.5 بو�صة/ عدادات المراقبة 4.2 بو�صة)مجموعة عدادات المراقبة مقا�س 4.2 بو�صة )توربو 1.6

مقاعد قابلة للتبريدمقاعد قابلة للتدفئة�صا�صة تعمل باللم�س مقا�س 8 بو�صةتكييف هوائي كامل ذاتي مع ميزة اإزالة ال�صباب تلقائياً

عتبات جانبية م�صقولة عادم براأ�س مزدوج في الو�صط LED م�صابيح خلفية �صبكة تهوية اأمامية )من نوع ال�صبكي( وقالبة بالم�صد االأمامي

عجالت معدنية مقا�س 18 بو�صة عجالت معدنية مقا�س 18 بو�صة عجالت معدنية مقا�س 17 بو�صة

مـزايـا خـارجـيـة خـا�سـة لموديـل توربو

عجالت معدنية مقا�س 18 بو�صة
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جاما 1.6 توربو Nu 2.0 MPIT-GDI اأتكين�شونالـنــوع
Cylinder DOHC4-Cylinder DOHC-4نـوع المحـرك

)CC( 1,9991,591�صعة املحرك

6,000 / 6,200204 / 149اأق�صى قدرة )ح�صان/د.د(

4,500~1,500 / 4,50027.0 / 18.3اأق�صى عزم )كجم/د.د(

المكـابـح
اأقرا�س مهواةاأمامية
اأقرا�س �صلبةخلفية

نظـام التعلـيق
ماكفر�صون بناب�ساأمامي
متعدد الو�صالتخلفي

االإطــارات
215/45R17, 225/40R18225/40R18

االأبــعــــاد
اأمام )مع/فتحة �صقف( / خلف / )936( 967حيز الراأ�س )ملم(    911

اأمام/خلف / 1,081حيز القدمني )ملم(   865

اأمام/خلف / 1,423حيز الكتفني )ملم(   1,378

الــو�شـف
اأ�شود / رمادي �شاند�شتورم اأ�شود / اأحادي اللون 

رمادي �صاند�صتورم خياطة �صوداء/حمراءخياطة زرقاء/�صوداء
2.0 MPI

●القما�س

○المجموعة

○جلد طبيعي

توربو 1.6
●المجموعة

○○جلد طبيعي

فر�س داخلي رمادي مع خياطة بلون �صاند�صتورمفر�س داخلي مع خياطة �صوداء/حمراء فر�س داخلي مع خياطة �صوداء/زرقاء

)P4U( كوبالت اإكليب�س)TUY( ثاندربولت)YG7( اأ�صود دارك نايت )MFR( اأحمر اللهب)MZH( اأ�صود فانتوم

رمادي الف�صاء )W4G( اأبي�س طبا�صيري )P6W( تنجرين كوميت )TA9(ليك �صيلفر )SS7(اآي�س �صتورم )S9T( * لون مطفي�صوتينغ �صتار )T5R( * لون مطفي
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 )YG7( اأ�صود دارك نايت

 )MZH( اأ�صود فانتوم

الـمـوا�سـفـاتاالألوان الخارجية

�سقف بدرجتين للون )توربو فقط(

االألوان الداخلية

مجموعات االألوان الداخلية

● القيم المذكورة اأعاله هي نتائج اختبارات داخلية ويمكن اأن تتغير بعد التاأكد من �صحتها.     
● قد ال يتم توريد بع�س من التجهيزات المو�صحة اأو المبينة اأعاله في هذا الكتيب كتجهيزات قيا�صية، وقد يتم طرحها بتكلفة اإ�صافية.    

● تحتفـظ �صركة هيونداي موتور بحق تغيير الموا�صفات والتجهيزات بدون اإ�صعار م�صبق.    
● قد تختلف درجات االألوان المو�صحة قليالً عن االألوان الفعلية نظراً الختالف عملية الطباعة عن الحقيقة.  

● يرجى اال�صتعالم من الموزع للح�صول على معلومات وافية واال�صتف�صار عن مدى توّفر االألوان وتنا�صقها. 

االأبـعـــاد

1,549 )اإطار 18 بو�صة( مدا�س العجلة* 
1800 العر�س االإجمالي 

2650 قاعدة العجالت 
5240 الطول االإجمالي 

االرتفاع االإجمالي
1409

الوحدة: ملم

1536 )االإطار 18 بو�صة( مدا�س العجلة 
 1800 العر�س االإجمالي 

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

M
ZH

M
ZH

YG
7

M
ZH

YG
7

M
ZH

YG
7

M
ZH

M
ZH

YG
7

M
ZH



   

Hyundai Motor Company  
http://worldwide.hyundai.com 
ME. LHD 1803 ARABIC. WD
Copyright © 2018 Hyundai Motor Company. All Rights Reserved. 

ختم الوكيل


