STARIA

ا�ستمتع برحابة
مطلقة.
ا�ستعد لالنطالق في رحلة جديدة ب�سيارة �ستاريا المتميزة برحابتها وفخامة
مق�صورتها حيث يمكنك اال�ستمتاع ب�أق�صى درجات الراحة واالطمئنان
وتجاذب �أطراف الحديث مع ركاب ال�سيارة الآخرين ،وق�ضاء لحظات مليئة
بالحيوية والن�شاط .داخل �سيارة �ستاريا تتعدد وتتنوع االحتماالت بما يتوافق
مع �أ�ساليب حياة �أ�صحابها المختلفة ،وت�شكل خطوة �صغيرة ل�سيارة
�ستاريا وتحوال ً نوعيا ً في م�ستقبل ال�سيارات متعددة اال�ستخدامات.
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�ستاريا بريميوم

تنطلق �ستاريا بريميوم بثقة لتثير رياح التغيير ولت�سطر ف�صال ً جديدا ً في قيادة ال�سيارات متعددة اال�ستخدامات،

فالت�صميم الم�ستقبلي يحظى ب�إعجاب فوري ال�سيما و�أنه م�ستوحى من مفهوم ال�صالة الع�صرية الفاخرة .بمجرد

دخولك المق�صورة الرحبة والم�شرقة �ست�شعر وك�أنك تجل�س في �صالة رحبة و�أنيقة وتحيط بك مجموعة من

التقنيات الذكية التي بالت�أكيد �سوف تجعل القيادة اليومية �أ�سهل بكثير.
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توجه جديد لت�صميم متفرد.

اعتمد م�صممو �سيارة �ستاريا فكرة الخط الواحد االن�سيابي لتطوير ت�صميم ال�سيارة متعددة اال�ستخدامات نحو اتجاه جديد تماما ً ،تتميز فيه ال�سيارة
بالب�ساطة والأناقة عالية التقنية ،والطابع الم�ستقبلي الذي يعك�س الأفكار والمفاهيم المتقدمة لتقنيات �ستاريا المتطورة التي تجعل القيادة �أكثر �أمانا ً
وراحة ومالءمة من �أي وقت م�ضى .و�سيارة �ستاريا بريميوم لي�ست مجرد �سيارة عادية تعتمد على �إبراز جمال الت�صميم فح�سب ،لكنها تعيد تعريف مفهوم
ال�سيارات الفاخرة متعددة اال�ستخدامات لتنفرد في فئة خا�صة بها.

م�صابيح �أمامية  LEDبالكامل  /كروم بلون نحا�سي
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عجالت معدنية بلون نحا�سي مقا�س  18بو�صة

م�صابيح دقيقة بارامترية (مجموعة الم�صابيح الخلفية  /)LEDكروم بلون نحا�سي
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مـقــاعــد
ا�ستمتع بالجلو�س في المق�صورة الفخمة المجهزة ب�سبعة مقاعد فاخرة تمنحك �أق�صى درجات الراحة
واال�سترخاء وتن�سيك زمن الرحلة �أو طول الم�سافة .هذه المقاعد م�صممة لتخفف من نقاط ال�ضغط الموجودة
في المقاعد التقليدية ،وتمنحك �شعورا ً ا�ستثنائيا ً بالراحة كما لو كنت جال�سا ً في مقعدك المف�ضل في منزلك.

مقعد اال�سترخاء الفاخر (و�ضع اال�سترخاء بلم�سة واحدة)

بلم�سة زر واحدة ،يعمل مقعد اال�سترخاء في �سيارة �ستاريا بريميوم على �إعادة توزيع وزن ج�سمك ليجعلك ت�شعر وك�أنك تطفو في الهواء كما يعتني بك في جميع الظروف الجوية بف�ضل وظائف التدفئة والتهوية
التي تعمل على ثالث مراحل .يمكن �ضبط م�سند الظهر ثنائي االتجاه ،وو�سادة المقعد ثنائية االتجاه �أي�ضاً ،وم�سند الأقدام رباعي االتجاهات ب�شكل فردي بما يتنا�سب مع تف�ضيالتك ال�شخ�صية.
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مـقــاعــد
هذه ال�سيارة اال�ستثنائية ذات الت�سعة مقاعد المميزة والمتعددة اال�ستخدامات تمنحك المتعة الخال�صة
وتجعلك تتطلع بحما�س �إلى موعد رحلتك التالية كما تعد الخيار الأمثل للعائالت الكبيرة حيث تت�ضمن مقاعد
م�ستقلة قابلة للدوران بالإ�ضافة �إلى وظيفة �ضبط درجة انزالقها والعديد من و�سائل ومزايا الراحة الأخرى التي
تخت�صر الم�سافات الطويلة وتجعل الوقت يمر ب�سرعة.

مقعد م�ستقل دوار

ت�ضاعف المقاعد المرنة في �ستاريا بريميوم عامل المرح والبهجة ،خا�صة عند ال�سفر مع الأطفال في رحالت طويلة ،فمقعد ال�صف الثاني الم�ستقل يدور  180درجة ليف�سح المجال لركاب المقاعد الخلفية
بمواجهة بع�ضهما وتبادل الأحاديث بكل راحة ،كما يدور  90درجة ليجعل الدخول �إلى ال�سيارة والخروج منها عملية �سهلة ومريحة.
12

قمة الراحة المطلقة.

تم ت�صميم �سيارة �ستاريا بريميوم لتوفر �أق�صى درجات الراحة والرفاهية ،حيث �أنها تحيطك بمجموعة متنوعة من المزايا الذكية التي تمنحك المتعة
والبهجة .يُفتح الباب المنزلق والباب الخلفي ويغلقان تلقائيا ً عند اقترابك من ال�سيارة و�أي�ضا ً عند مغادرتها.
توفر المقاعد الطويلة القابلة لالنزالق قدرا ً �إ�ضافيا ً من المرونة مما يعيد ت�شكيل م�ساحة المق�صورة بينما
يحول نظام ال�صوت الراقي  BOSEمق�صورة
ّ
�ستاريا بريميوم �إلى قاعة حفالت ...ولكن على عجالت.

باب كهربائي منزلق

يغنيك الباب الكهربائي عن ا�ستخدام يديك �أو �ضغط الأزرار ،فهذا الباب الذكي كفيل ب�أن ي�ست�شعر وجودك
وينزلق تلقائيا ً ليفتح وي�ستقبلك بكل �سال�سة وراحة (طالما �أن المفتاح الذكي موجود في يدك).

مقاعد منزلقة

طويلة*

مع ا�ستخدام وظيفة تحريك المقعد الخلفي �إلى مختلف االتجاهات تتوفر م�ساحة �إ�ضافية للأمتعة كما

ت�ساعد ركاب ال�سيارة على الدخول والمغادرة ب�سهولة �أكبر.

باب خلفي كهربائي ذكي (مع وظيفة الإغالق التلقائي)

�إذا لم تتمكن من الو�صول �إلى مفتاحك الذكي في جيبك لأن يديك م�شغولتان بنقل الأمتعة ،ف�إن الباب الخلفي الكهربائي الذكي في

�سيارة �ستاريا �سوف يقوم بالمهمة عنك من خالل الفتح تلقائيا ً عند اقترابك من ال�سيارة و�إنغالقه تلقائيا ً �أثناء ابتعادك عنها.

نظام �صوتي را ٍق من ( BOSEاختياري في بريميوم)

تمنح �سماعات ال�صوت  Boseتجربة �صوت ا�ستثنائية وتت�ضمن خا�صية تعوي�ض ال�سرعة الديناميكي لمعايرة

حجم مكبر ال�صوت تلقائيا ً وفقا ً ل�سرعة القيادة

* بريميوم  9مقاعد و  11مقعد (واجن) فقط
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�ستاريا (واجن)

تنفرد �ستاريا (واجن) بمظهر ا�ستثنائي يعك�س �شخ�صيتها وطابعها ال�سل�س والعديد من ال�سمات الراقية ،فمجرد

�أن تخطو داخلها �ستتعرف عن كثب على تفا�صيلها الدقيقة والراقية .فقد تم �إعادة ت�صور كل تفا�صيل المق�صورة
لتجعل القيادة �أ�سهل و�أكثر �أمانا ً واعتمادية ومتعة في حين ي�ؤكد االبتكار والتميز بالداخل والخارج على ريادة
الت�صميم العريقة.
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متفوقة في فئة خا�صة بها.

منذ اللحظة الأولى التي تقع عيناك على �سيارة �ستاريا �ستدرك �أنها لي�ست مجرد �سيارة عادية و�أنها تبرز في فئة خا�صة بها ،فهي ال ت�شبه �أي �سيارة �أخرى فهي متميزة
بذاتها وم�ستقلة عن �أي �سيارة �أخرى� ،إنها كقطعة فنية نادرة تج�سد الإبداع الأ�صيل بكافة معانيه ـ �إنها نتاج ت�صميم ملهم وا�ستثنائي .من داخلها �سترحب بك
المق�صورة الف�سيحة والرحبة التي تزخر بلم�سات فاخرة مثل مجموعة العدادات الرقمية والتجهيزات الأنيقة ناعمة الملم�س والجذابة من حيث ال�شكل والوظيفة.

م�صابيح �أمامية LED

18

م�صابيح دقيقة بارامترية (مجموعة الم�صابيح الخلفية )LED

9

مـقــاعــد
كل �شبر من المق�صورة ذات الت�سعة مقاعد تم ت�صميمه ب�شكل مدرو�س لي�ؤكد على اال�ستخدام الأمثل
لم�ساحة المق�صورة بحيث يحظى كل راكب على متنها بالراحة اال�ستثنائية وك�أنه في ببته .من �أجل تعزيز
ال�سالمة ،تم تجهيز المقاعد الت�سعة بم�ساند ر�أ�س قابلة للتعديل و�أحزمة �أمان ثالثية النقاط.

نوافذ بانورامية

ي�ؤدي خف�ض م�ستوى النوافذ بال�سيارة �إلى �إ�ضفاء مزيد من ال�ضوء على المق�صورة ومنح �شعورا ً باالنفتاح

واالنطالق ،بينما تتيح النافذة البانورامية الوا�سعة للركاب اال�ستمتاع بالمناظر الخارجية ال�ساحرة.
20

م�ساحة رحبة مع حيز وا�سع للر�أ�س

تتميز �سيارة �ستاريا ب�سقف مرتفع وحيز علوي كبير للر�أ�س يمنحان �شعورا ً باال�سترخاء والراحة .كما تم

خف�ض ارتفاع الدوا�سة لت�سهيل دخول الركاب �إلى ال�سيارة.

11

مـقـــعــد
تتميز �سيارة �ستاريا ذات  11مقعدا ً بتوفيرها �إمكانيات هائلة وغير محدودة وهي مثالية للرحالت الق�صيرة
والطويلة .المق�صورة الرحبة تت�ضمن م�ساحة ف�سيحة للأرجل ،وحيز وا�سع للكتفين ،وحيز للر�أ�س ،بالإ�ضافة
�إلى تزوديها بمنافذ �شحن  USBمتعددة تفي بمتطلبات جميع الركاب �أثناء الرحلة.

مقاعد م�سطحة بالكامل

لدى طي م�ساند ظهر مقاعد ال�صف الثاني والثالث والرابع �إلى الو�ضع الم�سطح ،تزداد م�ساحة التحميل �إلى  2468مم مما يتيح نقل المقتنيات
كبيرة الحجم ،والأمتعة الإ�ضافية� ،أو مجرد ا�ستخدام هذه الم�ساحة كمكان للجلو�س واال�ستمتاع بالتخييم.

* الم�ساحة الو�سطية لمقاعد ال�صف الثالث فارغة في ال�سيارة المجهزة بـ  11مقعداً .ينبغي توخي الحذر عند ا�ستخدام ميزة المقاعد الم�سطحة.
22

كل يوم هو لل�شعور باالنطالق والحرية.
مزايا �سيارة �ستاريا الذكية تعتمد على مبد�أ التحرر من الأفكار التي ت�شو�ش ذهنك ـ فهي تمنحك حرية التركيز على �أ�شياء �أكثر �أهمية متعلقة
بحياتك اليومية .با�ستخدام المفتاح الذكي �أو تطبيق الهاتف الذكي ،تفتح �أبواب �سيارة �ستاريا المنزلقة وتُغلق تلقائياً ،بالإ�ضافة �إلى م�ساحة
رحبة للتخزين ،ومزايا الراحة التي تتمناها مثل وجود �شا�شة العر�ض المحيطية  AVNTالتي ت�ساعدك �أثناء ركن ال�سيارة �أو تعمل ك�شا�شة للر�ؤية
الخلفية ومراقبة حركة المرور خلفك.

باب منزلق كهربائي ذكي

عندما ب�ست�شعر النظام وجود المفتاح بالقرب من ال�سيارة ،ينزلق الباب الذكي ويفتح تلقائيا ً بعد فا�صل زمني محدد
م�سبقاً .هذه الميزة مريحة للغاية عندما تكون يداك م�شغولتين بنقل الأغرا�ض.

مقاعد منزلقة

طويلة*

مع ا�ستخدام وظيفة تحريك المقعد الخلفي �إلى مختلف االتجاهات تتوفر م�ساحة �إ�ضافية للأمتعة كما

ت�ساعد ركاب ال�سيارة على الدخول والمغادرة ب�سهولة �أكبر.

باب خلفي كهربائي ذكي (مع وظيفة الإغالق التلقائي)

بوجود المفتاح الذكي ومج�س ا�ست�شعار القرب الجديد ،ف�إن الباب الخلفي ل�صندوق الأمتعة يفتح وينغلق تلقائيا ً بدون الطلب من

ال�سائق القيام بهذه المهمة على الإطالق.

�شا�شة عر�ض محيطي

توفر �شا�شة العر�ض المحيطي م�شاهدة خلفية �أو�سع لمحيط ال�سيارة والو�ضع حولها
مما ي�ضمن الراحة وال�سالمة التامة �أثناء ركن ال�سيارة.

* بريميوم  9مقاعد و  11مقعد (واجن) فقط
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�ستاريا (ڤــان)

تجمع �ستاريا (ڤــان) الرحابة والذكاء حيث �أنها توفر لك كل ما تحتاجه لإنجاز

المهمة بكفاءة و�أمان وب�أ�سلوب �أنيق كما تتيح لك زيادة م�ساحة نقل الأمتعة مهما

كان حجمها .وقد تم تجهيز المق�صورة ب�شكل مدرو�س وجيد وك�أنها واحة من الراحة

واال�سترخاء لك وللركاب.

26
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3

 3مقاعد للركاب

مـقــاعــد
تت�ضمن �ستاريا (ڤــان) ذات  3مقاعد حيز رحب للأمتعة تبلغ �سعته
 4935لترا ً * ،حيث تجمع بين الم�ساحة الرحبة لنقل الأمتعة وم�ستويات
الراحة والمالءمة التي ال ت�ضاهى.
* (قيا�سي وفق الجمعية الألمانية ل�صناعة ال�سيارات)

يت�ضمن الت�صميم متعدد الأغرا�ض وحدة تخزين مركزية قابلة للطي توفر م�ساحة لجلو�س راكب ثالث عند رفعها .توفر
الم�ساند الجانبية للمقعد وم�ساند الأذرع الو�سطية القابلة للتعديل دعما ً وراحة متميزة.

م�ساحة وا�سعة لنقل الأمتعة

تُظهر ال�صورة �أعاله �صناديق بحجم  800×1200ملم

م�ساحة النقل في �سيارة �ستاريا مثيرة للإعجاب ومرنة للغاية ،حيث يمكنك تحميل حمولتك ب�سرعة و�سهولة من

خالل الباب المنزلق الذي يبلغ عر�ضه  870مم �أو من خالل الباب الخلفي.
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65

مـقــاعــد
�سيارة �ستاريا المزودة بـ  6/5مقـاعد تتميز بقوتهـا وقدرتهـا على تحمل
�أ�صعب المهام بينما تمنح �أق�صى درجات الراحة والمرونة لك وللركاب .تتميز
�أر�ضية حيز النقل بطول  1.6متر ب�سعتها الهائلة التي تتيح لك نقل �أحجام
�أكبر في كل رحلة.

�أبواب مزدوجة متحركة

تتميز الأبواب المتحركة ب�سهولة وتعدد ا�ستخداماتها و�إمكانية �إدخال الأمتعة والحموالت بدون مجهود �إلى ال�سيارة
خا�صة عندما تكون على عجلة من �أمرك وكل ثانية ت�شكل �أهمية بالن�سبة لك .يمكنك فتح باب واحد فقط على
الجانب المطلوب �أو فتح كالهما ،ح�سب الو�ضع ،والدخول والخروج ب�سرعة وراحة ،واخت�صار وقت التوقف في كل

محطة .لقد قمنا بتخفي�ض الم�سافة من الأر�ض �إلى �أر�ضية ال�سيارة �إلى  573مم لت�سهيل عملية نقل الأمتعة ،كما
قمنا ب�إطالة �أر�ضية حيز ال�شحن �إلى  1705مم بحيث يت�سع لكل الحموالت مهما كان حجمها.

حيز يت�سع  5مقاعد للركاب

تم زيادة حيز الر�أ�س والأرجل والكتفين لركاب المقاعد الخلفية �إلى �أق�صى حد لتحقيق التوازن بين احتياجات الراحة الق�صوى للركاب

وا�سترخاء.
وم�ساحة الأمتعة المثالية .تمت زيادة زاوية م�سند الظهر للمقاعد الخلفية �إلى  21درجة لال�ستمتاع بو�ضعية جلو�س �أكثر راحة
ً

باب خلفي كهربائي ذكي (قيا�سي في موديل ڤــان)

ي�ست�شعر النظام في الباب الخلفي الذكي الذي يعمل كهربائيا ً وجود مفتاح قريب ويفتح ويغلق الباب الخلفي تلقائيا ً دون الحاجة
�إلى �أي �أوامر �إ�ضافية من ال�سائق .تعد ميزة عدم ا�ستخدام اليدين هذه مفيدة عندما تكون يديك م�شغولة بنقل الأمتعة.

31

قـوية و�آمنـة.

�سواء اخترت محرك الديزل �أو البنزين� ،أو ناقل الحركة اليدوي بـ � 6سرعات �أو ناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ 8
�سرعات ،ف�إن محركات �ستاريا الجديدة والأكثر كفاءة تطلق العنان للأداء القوي والجبار الذي ال يقارن .عندما
تكون الطرق زلقة ب�سبب �سوء الأحوال الجوية ،ف�إن نظام الدفع الرباعي  HTRACيوفر �أق�صى قدر من الجر
للعجالت الأربع حتى تتمكن من اال�ستمرار بالقيادة ب�أمان ،بالإ�ضافة �إلى ذلك تت�ضمن تجهيزات ال�سالمة
القيا�سية �أحزمة �أمان بثالث نقاط وم�ساند للر�أ�س و�أحدث تقنيات الو�سائد الهوائية لكي يتمتع جميع الركاب
بالحماية الالزمة في ال�سيارة.

�سمارت �ستريم G3.5

272
33.8

�أق�صى قدرة ح�صانية
 6,400/د.د.

�أق�صى عزم كجم-م
 5,000/د.د.

نظام الدفع الرباعي HTRAC

ديـزل CRDi 2.2

177
44.0

�أق�صى قدرة ح�صانية

 3,800/د.د.

�أق�صى عزم كجم-م

 2,500~1,500/د.د.

�سواء كنت تقود في الثلج �أو المطر �أو على الطرق الوعرة ،ي�ضمن نظام الدفع الرباعي
� HTRACأن العجالت الأربع توفر �أق�صى قدر من الجر في جميع الأوقات .وفي ظروف
القيادة الخا�صة التي تريد فيها توزيع القدرة بالت�ساوي بين المحورين الأمامي والخلفي،
ما عليك �سوى ال�ضغط على قفل الدفع الرباعي.

34

�أحزمة �أمان بثالث نقاط تثبيت 6/و�سائد هوائية

�أ�صبحت �أحزمة الأمان ثالثية النقاط وم�ساند الر�أ�س القابلة للتعديل من
التجهيزات القيا�سية لجميع المقاعد .ت�شتمل مقاعد ال�صف الأول على
و�سادتين هوائيتين �أمامية وو�سادتين هوائيتين جانبيتين ،بينما تحمي الو�سائد
الهوائية ال�ستائرية المزدوجة ركاب ال�صف الخلفي.
35
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�أحزمة �أمان بثالث نقاط تثبيت 6/و�سائد هوائية

�أ�صبحت �أحزمة الأمان ثالثية النقاط وم�ساند الر�أ�س القابلة للتعديل من
التجهيزات القيا�سية لجميع المقاعد .ت�شتمل مقاعد ال�صف الأول على
و�سادتين هوائيتين �أمامية وو�سادتين هوائيتين جانبيتين ،بينما تحمي الو�سائد
الهوائية ال�ستائرية المزدوجة ركاب ال�صف الخلفي.
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نظام الم�ساعدة على تجنب اال�صطدام الأمامي ()FCA

يعمل هذا النظام على تحذير ال�سائق عند اكت�شاف خطر من حدوث ا�صطدام �أمامي ب�سيارة �أو ب�أحد الم�شاة
�أو راكب دراجة ،حيث تعر�ض الكاميرا الأمامية تنبيها ً مبكرا ً ،و�إذا لزم الأمر ي�ستخدم هذا النظام تلقائيا ً الكبح
الطارىء لمنع حدوث اال�صطدام .كما يكت�شف هذا النظام المركبات القادمة عند التقاطعات لتعزيز الأمان عند
المنعطفات الي�سرى.

نظام الم�ساعدة للبقاء في الم�سار ()LKA

يحافظ هذا النظام على �سالمتك و�أمنك ،حيث تعمل الكاميرا الأمامية على التحقق من
عالمات الطريق وتوجيه ال�سيارة ب�شكل �آمن للبقاء و�سط م�سار الطريق .لدى اكت�شاف هذه
الكاميرا انحراف ال�سيارة ومغادرتها الم�سار (�أو الطريق) ،يطلق هذا النظام تنبيها ً فوريا ً �إذا لزم
الأمر ،ويعمل على توجيه ال�سيارة ومنعها من مغادرة الم�سار (�أو الطريق).
نظام تجنب الت�صادم في النقاط العمياء ()BCA

لدى ت�شغيل �إ�شارات االلتفاف من �أجل تغيير الم�سار ،وكان هناك خطر للت�صادم بمركبة
جانبية في النقطة العمياء ،يطلق النظام تنبيها ً فورياً .و�إذا زاد خطر حدوث ت�صادم ،حتى بعد
التحذير ،يقوم النظام بتطبيق المكابح الأمامية للم�ساعدة في تجنب الت�صادم� .إذا كانت
المركبة تغادر منطقة وقوف وكان هناك خطر حدوث ت�صادم بمركبة خلفية في النقاط
العمياء ،ف�إن النظام ي�ساعدك تلقائيا ً با�ستخدام مكابح الطوارىء.
36

نظام م�ساعد المغادرة الآمنة ()SEA

عندما يفتح الراكب الباب للخروج من ال�سيارة بعد توقفها ،ف�إن النظام ي�صدر تحذيرا ً فوريا ً �إذا
تم اكت�شاف �سيارة تقترب من الخلف .ت�ساعد هذه الوظيفة �أي�ضا ً في �إبقاء الأبواب الخلفية
مغلقة من خالل ت�شغيل الباب المنزلق كهربائيا ً.

نظام الم�ساعدة التباع الم�سار ()LFA

تتحقق الكاميرا الأمامية من عالمات الطريق وتوجه ال�سيارة ب�شكل �آمن للبقاء
و�سط الم�سار.

نظام التحذير من اال�صطدام الخلفي لل�سيارات العابرة ()RCCA

عند مناورة الرجوع للخلف ،يعمل هذا النظام على تحذير ال�سائق من اقتراب مركبة تعبر
م�ساره الخلفي ،و�إذا لزم الأمر ،يتم ا�ستخدام مكابح الطوارىء تلقائيا ً لتجنب اال�صطدام.

مثبت ال�سرعة الذكي ()SCC

يحافظ نظام التحكم بالب�سرعة الذكي ( )SCCعلى الم�سافة الم�ضبوطة والإبقاء على
�سرعة محددة ي�ضبطها ال�سائق ،بعيدا ً عن ال�سيارة بالأمام.

37

�ستاريا بريميوم

عجالت معدنية رمادي غامق  18بو�صة

�ستاريا (واجن/ڤـان)

عجالت معدنية مطلية بالنحا�س  18بو�صة

عجلة فوالذية  17بو�صة

عجالت معدنية مقا�س  17بو�صة

عجلة معدنية مقا�س  18بو�صة (واجن فقط)

م�صابيح �أمامية  LEDبالكامل

م�صد من الكروم مطلي بالنحا�س

زجاج مزدوج عازل لل�صوت لل�صف الأول

مقب�ض باب خارجي يعمل باللم�س (ال�صف الأول)

ناقل حركة كهربائي يعمل �أوتوماتيكيا ً

م�صابيح �أمامية  MFRمن نوع اللمبة (قيا�سية)

م�صابيح �أمامية  LEDاختياري

فتحة �سقف مزدوجة (اختيارية ـ واجن فقط)

زجاج مدمج بالباب (اختياري)

مقاعد ال�صف الأول مهواة

�شا�شة عر�ض �أوديو مقا�س  8بو�صة

جهاز تحريك المقعد �أثناء دخول الراكب

عجلة قيادة مبطنة بالجلد المخرم

مقاعد مهواة لل�صف الثاني

مقاعد مدف�أة لل�صف الثاني

مجموعة عدادات  4.2بو�صة (قيا�سية)

مجموعة عدادات  10.25بو�صة (اختيارية)

نظام تكييف هواء �أوتوماتيكي بالكامل

م�آخذ  USBفي جميع المقاعد (واجن فقط)

رف بال�سقف

38

* قد تختلف المزايا والموا�صفات بين �سوق و�آخر .يرجى االت�صال بالموزع المحلي في منطقتك.
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الموا�صفات

الألوان الداخلية

الـنـوع

�ستاريا بريميوم  /واجن  /ڤـان

�سمارت �ستريم G3.5

نوع المحرك

نوع � 6 – Vأ�سطوانات

الإزاحة (�سي �سي)

� 4أ�سطوانات في خط واحد

3,470

�أق�صى قدرة (ح�صان/د.د).

�أق�صى عزم (كجم  -م/د.د).

ناقل الحركة

نظام القيادة

2,199

272 / 6,400

177 / 3,800

33.8 / 5,000

44.0 / 1,500~2,500

� 8سرعات ناقل �أوتوماتيكي

� 8سرعات ناقل �أوتوماتيكي � 6 /سرعات ناقل يدوي

دفع ثنائي

دفع ثنائي * /دفع على جميع العجالت (*ناقل �أوتوماتيكي فقط)

التعليق

ماكفر�سون ناب�ضة

الأمامي

مق�صورة باللون الأ�سود
(جلد نابا)

(جلد مطرز)

مجموعة الألوان الداخلية بدرجتين من اللون الأزرق
(جلد منقو�ش)

مق�صورة باللون الأ�سود
(جلد �صناعي منقو�ش)

مق�صورة بدرجتين من اللون الأزرق
(جلد نابا)

(جلد مطرز)

مق�صورة باللون الأ�سود
(جلد منقو�ش)

مق�صورة باللون الأ�سود
(جلد �صناعي)

مق�صورة بدرجتين من اللون البني
(جلد نابا)

(جلد مطرز)

مق�صورة باللون البيج
(جلد منقو�ش)

مق�صورة باللون الأ�سود
(جلد �صناعي)

مق�صورة بدرجتين من اللون الرمادي
(جلد نابا)

(جلد مطرز)

الخلفي

215/65 R17, 235/55 R18

�ستاريا بريميوم
 7مقاعد

الأبعــاد

●
●

مق�صورة باللون الأ�سود
(قما�ش)

●
●
●

* جلد نابا لموديل بريميوم
 7مقاعد فقط

الألوان الخارجية

متعدد الو�صالت/زنبرك ب�شكل قو�س

الإطارات

حيز الر�أ�س (ملم)

ديزل CDRi 2.2

�ستاريا بريميوم
 9مقاعد

�ستاريا واجن
 9مقاعد

�ستاريا واجن
 11مقعد

�ستاريا ڤـان
 3مقاعد

�ستاريا ڤـان
 6/5مقاعد

ال�صف /1ال�صف /2ال�صف  /3ال�صف 4

991 / 1,111/ 1,064

991 / 1,081 / 1,084 / 1,064

1,081 / 1,087 / 1,064

991 / 1,081 / 1,087 / 1,064

1,064

1,087 / 1,064

حيز الأرجل (ملم)

ال�صف /1ال�صف /2ال�صف  /3ال�صف 4

1,027 / 1,400 / 1,256

915 / 886 / 1,025 / 1,027

1,010 / 1,062 / 1,027

915 / 925 / 1,025 / 1,027

1,027

1,025 / 1,027

حيز الكتفين (ملم)

ال�صف /1ال�صف /2ال�صف  /3ال�صف 4

1,831 / 1,672 / 1,618

1,618 / 1,645 / 1,789 / 1,831

1,645 / 1,781 / 1,831

1,618 / 1,645 / 1,789 / 1,831

1,831

1,789 / 1,831

القيم المذكورة �أعاله هي نتائج اختبارات داخلية ويمكن �أن تتغير بعد الت�أكد من �صحتها.
قد ال يتم توريد بع�ض من الأجهزة المو�ضحة �أو المبينة �أعاله في هذا الكتالوج ك�أجهزة قيا�سية ،وقد يتم طرحها بتكلفة �إ�ضافية.
تحتفظ �شركة هيونداي موتور بحق تغيير الموا�صفات والأجهزة دون �إخطار 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 توفر الألوان وتنا�سقها.

1,990
* واجن/ڤـان فقط ** مجموعة كروم النحا�سي

(ڤـان فقط)2,000, :

مجموعة بريميوم

كروم داكن

�أبي�ض كريمي
(** )YAC
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معدني رمادي جرافيت
)(P7V

�أزرق ل�ؤل�ؤي �ضوء القمر
()UB7

�أ�صفر ديناميكي
* )(NFA

�أ�سود ل�ؤل�ؤي �أبي�س
** )(A2B

ف�ضي معدني المع
** )(R2T

رمادي معدني �أوليفين
)(X5R

بني ل�ؤل�ؤي غايا
)(D25

كروم نحا�سي
(مجموعة الكروم النحا�سي)

العر�ض الإجمالي
مدا�س العجالت*

1,997
1,721

الطول الإجمالي
قاعدة العجالت

5,253
3,273

مدا�س العجالت*

1,732

الوحدة :ملم *مدا�س العجلة • عجلة  18بو�صة (�أمامية/خلفية) • 1,732/1,721 :عجلة  17بو�صة (�أمامية/خلفية) • 1,743/1,732 :عجلة  17بو�صة للفان فقط (�أمامية/خلفية)1,716/1,732 :
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