
معلومات  صحفية



تكتب سيارة فولكس واجن تيرامونت 2021 المعدلة 
فصاًل جديدًا في قصة نجاح فولكس واجن. وتعزيزًا 

لنجاح الطراز السابق، تقدم سيارة تيرامونت ذات 
السبعة مقاعد، أكبر سيارات SUV في مجموعة 

سيارات فولكس واجن، تصميمًا أكثر جرأة باإلضافة 
إلى مقصورة معدلة وتجهيزات اتصال متطورة 

ومقصورة قيادة رقمية جديدة، وكل ذلك بسعر 
 SUV مصمم لجذب انتباه العمالء في فئة سيارات

العائلية المليئة بالسيارات المختلفة.

مقدمة



تأتي سيارة تيرامونت مجهزة بمحركين: محرك TSI رباعي األسطوانات 	 
سعة 2 لتر بقوة 220 حصانًا، ومحرك FSI سعة 3,6 لتر بقوة 280 

حصانًا
تتوفر من سيارة تيرامونت ثالثة طرازات حسب مستوى التجهيزات هي: 	 

Trendline و Comfortline و Highline - مع خيار إضافة مجموعة 
 Highline أو Comfortline إلى طرازي R-Line التجهيزات

تم تجهيز السيارة بمجموعة متنوعة من أنظمة مساعدة السائق بفضل 	 
)MQB( المصفوفة المستعرضة المعيارية

 تعتبر قاعدة عجالت السيارة من بين األفضل ضمن مجموعة 	 
المنافسين، مما يوفر أعلى مستويات الراحة لخمسة ركاب في الخلف

 يوجد تحت الباب الخلفي صندوق أمتعة بحجم مرن يبدأ من 583 لترًا 	 
ولغاية 1,571 لترًا

 تتوفر مصابيح أمامية جديدة ومطورة التصميم بتقنية LED كتجهيز 	 
أساسي في جميع طرازات تيرامونت الجديدة

 توفر أنظمة المساعدة الجديدة أحدث االبتكارات بتكلفة قليلة	 
تعتمد تيرامونت 2021 على نفس بنية الشاسيه )المصفوفة 	 

المستعرضة المعيارية MQB( على غرار معظم السيارات األخرى في 
مجموعة سيارات فولكس واجن

تم تجميع تيرامونت في مصنع شاتانوغا بوالية تينيسي، وتجمع بين 	 
أعلى مستويات ديناميكية القيادة المميزة لسيارات فولكس واجن 

واالهتمام بالتفاصيل، مما يميزها عن المنافسين

حقائق وأرقام رئيسية



نظرة عامة على السيارة

  مواصفات
TL 2.0TL 3.6CL 3.6HL 3.6المحرك

سعة 3.6 لتر FSIسعة 2 لتر TSIمحرك

46عدد األسطوانات

220 حصان/162 القوة
280 حصان/206 كيلوواتكيلووات

360 نيوتن متر350 نيوتن مترعزم الدوران

  مواصفات
TL 2.0TL 3.6CL 3.6HL 3.6السيارة

5,097mmالطول

1,990mmالعرض

1,771mmاالرتفاع

 سعة صندوق
L 583األمتعة

7عدد المقاعد

2,980mmقاعدة العجالت

70Lخزان الوقود



تحديثات التصميم الخارجي

 تحافظ سيارة تيرامونت المحدثة على نفس أسس سابقتها الناجحة، 
ولكنها تتميز بمصدات أمامية وخلفية أكثر قوة وأناقة. يمتد الشبك 
األمامي األنيق ذو القضبان الثالثة وصواًل إلى المصابيح األمامية 

الفريدة، مما يعزز الحضور األكثر جرأة وقوة.
 ُصممت سيارة تيرامونت 2021 المحّدثة اعتمادًا على هندسة 

المصفوفة المستعرضة المعيارية )MQB( من فولكس واجن والتي 
حصلت على العديد من الجوائز، وتعتبر أكبر من أي سيارة أخرى في 

مجموعة سيارات فولكس واجن.

شعار فولكس واجن 
الجديد مع الشبك الجديد مصابيح جديدة لإلضاءة النهارية 

بتقنية LED ومصابيح ضباب

 قضبان 
سقف 
فضية

 تصاميم أنيقة للعجالت 
المصنوعة من السبائك 
المعدنية بدءًا من قياس 

18 إلى 21 بوصة

مشتت هواء أمامي 
جديد بتصميم 

منخفض مع حافة 
فضية

تصميم جديد للمصد 
األمامي والمصد الخلفي 

والمصابيح األمامية 
والمصابيح الخلفية

مصابيح أمامية بتقنية 
LED جديدة بتصميم جديد

تصميم جديد 
المصد الخلفي 



أبرز تجهيزات المقصورة

 توفر سيارة فولكس واجن تيرامونت مقصورة محدثة ألكبر سيارة 
SUV بين سيارات فولكس واجن. وتمتاز مقصورة تيرامونت 

بتصميمها الكالسيكي الذي تشتهر به فولكس واجن وتتسم بالرقي 
والبساطة واألداء العملي، مع شعور كبير بالفخامة.

 تم اختيار موضع أدوات التحكم الخاصة بالسائق لتوفير أعلى 
مستويات الراحة وسهولة االستخدام، فيما صممت الشاشات 

البسيطة التي تمتاز بموضعها المثالي لمساعدة السائق في التركيز 
الكامل على القيادة. وتم تصميم موضع مقعد السائق، وارتفاع ناقل 
الحركة، والمسافة بين الدواسات لضمان راحة فائقة للسائق. وبفضل 

الدرزات المتباينة على األسطح وحواف األبواب باإلضافة إلى عجلة 
القيادة بتصميمها الجديد، يوفر طراز 2021 مقصورة راقية فخمة 

بسعر تنافسي.
 وتلبي السيارة أيضًا متطلبات كل عائلة؛ فعلى سبيل المثال، توجد 

نقاط شحن كافية ليواصل الجميع رحلتهم بسرعة ومقصورات تخزين 
كافية لتحمل جميع متعلقات العائلة أثناء التنقل.

وفي الداخل، تستفيد تيرامونت إلى أقصى حد من تصميم المقاعد 
المكون من ثالثة صفوف لتوفير مساحة تتسع لما يصل إلى سبعة 

أشخاص بالغين، حيث تبلغ مساحة مقصورة الركاب 153,7 قدمًا 
مكعبًا. وتوفر آلية طي مبتكرة للصف الثاني من المقاعد مساحة دخول 

وخروج رحبة على كال الجانبين من خالل تمكين إمالة مقعد الصف 
الثاني وانزالقه إلى األمام، حتى مع تركيب مقاعد األطفال عليه.



 7 مقاعد مع قابلية 
تخصيص المقاعد

سهولة الوصول إلى 
الصف الثالث من 
المقاعد مع توفر 

مساحة/ راحة فائقة في 
الصف الثالث

عجلة قيادة متعددة 
الوظائف من الجيل 
التالي مكسوة بالجلد

مقصورة قيادة فولكس 
واجن الرقمية مع شاشة 
قياس 10 بوصات لطراز 

 Highline

 شاشة نظام 
المعلومات والترفيه 
قابلة للتعديل قياس 

8 بوصات

فتحة سقف 
بانورامية

 Fender® نظام صوتي
 Premium Sound System

مع 12 مكبرًا صوتيًا

 USB Type C 5 منافذ 
بما فيها منافذ في 
الكونسول الخلفية



نظام فتح السيارة 
بدون استخدام 

المفتاح مع وظيفة 
تشغيل/إيقاف 

المحرك

مقعد كهربائي للسائق يمكن 
تعديله بـ 10 وضعيات ومقعد 
للراكب األمامي يمكن تعديله بـ 
8 وضعيات، مكسوة بالجلد

اتصال السلكي بتطبيق 
 AppConnect

CarPlay، مع وظيفة 
التحكم الصوتي

مقصورة قيادة فولكس 
واجن الرقمية 

نظام التحكم بالمناخ 
Climatronic ثالثي 

المناطق

شحن السلكي للهاتف المتحرك	 

تخصيص اإلعدادات للسائق )يمكن للنظام تخزين وتذكر اإلعدادات 	 
والتفضيالت الخاصة بأربعة سائقين(



 R-Line مجموعة تجهيزات
تضيف مجموعة تجهيزات R-Line® الرياضية شعارات R-Line، إلى 

جانب المصدات األمامية والخلفية المميزة - تصميم مطور أيضًا 
لطراز 2021 - التي تتضمن فتحات هواء أنيقة في المقدمة ومشتت 

هواء مطلي باللون األسود الالمع في الخلف، إلى جانب لوحات حماية 
العتبات الجانبية. وتعزز هذه التجهيزات التصميم األنيق لسيارة 

تيرامونت.
.Highlineو Comfortline لطرازي R-Line تتوفر حزمة 

عجالت من السبائك المعدنية قياس 20 و21 بوصة باللون 	 
الغرافيت الداكن غير الالمع أو الفضي

 	 Comfort مصدات بتصميم 
 	”R“ عجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف مكسوة بالجلد مع شعار 
تطعيمات  تزيينية	 

دواسات من الفوالذ المصقول المقاوم للصدأ



تجهيزات األمان
توفر تيرامونت مجموعة من أنظمة السالمة الكامنة والنشطة للمساعدة 
في حماية الركاب. فقد تم تصميم جميع سيارات فولكس واجن لتلبية أو 

تجاوز جميع معايير السالمة الحالية، ولم ُتستثنى تيرامونت من ذلك.
 ُتجهز سيارة تيرامونت بنظام الكبح األوتوماتيكي بعد التصادم، فيما 

تتضمن تجهيزات األمان الكامنة حزام أمان ثالثي النقاط لجميع المقاعد، 
ووسائد هوائية جانبية لحماية الرأس تغطي جميع صفوف المقاعد 

الثالثة، وقفص األمان المعزز، إلى جانب عدد من أنظمة األمان 
اإللكترونية، مثل نظام منع انغالق المكابح ) ABS( ونظام التحكم 

.)ESC( اإللكتروني بالثبات
بفضل االستخدام المكثف لتقنيات التصنيع الحديثة والفوالذ القوي 

وفائق القوة، يحتفظ هيكل تيرامونت بوزنه الخفيف إلى جانب التجهيزات 
المتطورة والشاسيه المعزز.

 وتعمل هذه األنظمة معًا في كل بوصة من السيارة من أجل الحفاظ على 
سالمتك وسالمة عائلتك.

نظام الرؤية المحيطية )كاميرا 360 درجة( مع كاميرا الرؤية 
الخلفية

يتضمن الصف الثاني من المقاعد نظام ISOFIX لتثبيت 
مقاعد األطفال بثالث نقاط )يكفي لثالثة مقاعد أطفال(

نظام مراقبة النقطة العمياء مع التنبيه بحركة المرور خلف 
السيارة

نظام تثبيت السرعة المتكيف

مساعد تغيير المسار

مساعد صف السيارة

نظام التحكم في مسافة صف السيارة في األمام والخلف

نظام المساعدة األمامي مع الكبح اآللي عند الطوارئ



القدرات التنافسية
تيرامونت هي سيارة SUV بامتياز مع ثالثة صفوف للمقاعد، وتفخر 
فولكس واجن الشرق األوسط بوجود هذه السيارة ضمن مجموعة 

سياراتها. وفي العام الماضي، أصبحت تيرامونت السيارة األعلى 
مبيعًا في جميع أنحاء المنطقة، وهذا دليل على مالءمتها المثالية 

للعائالت في منطقة الشرق األوسط.

السيارات المنافسة
 	 CX-9 مازدا 
 فورد إكسبلورر	 
نيسان باثفايندر  	 
هوندا بايلوت	 
 كيا تيلورايد	 



Scaura منصة

لالطالع على المزيد من المعلومات الصحفية على منصة 
Scaura، يرجى استخدام التفاصيل التالية:

https://app.scaura.com/webapp/#/login/user  :الموقع اإللكتروني

media@volkswagen.avme.ae :اسم المستخدم

!Media123كلمة المرور: 

mailto:https://app.scaura.com/webapp/%23/login/user?subject=


جهات اتصال العالقات 
العامة

فوكس-برايك أماندا 

مديــرة العالقات العامة

فولكس واجن الشــرق األوسط

هاتف:

amanda.fox-pryke@volkswagen.avme.ae

الحسن زينة 

مســؤولة العالقات العامة

فولكس واجن الشــرق األوسط

هاتف:

 extern.zeina.alhasan@volkswagen.avme.ae
+971 56 534 4283

+971 54 581 3529
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