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المواصفات التقنية

- اختياري- معياري

مجموعة 2مجموعة 1

الهيكل الخارجي

TSI  سعة 2  لترالمحرك

180/245أقصى قوة )كيلوواط/ حصان(

370أقصى عزم دوران )نيوتن متر)

رباعينظام الدفع 

ناقل أوتوماتيكي مزدوج القابض بسبع سرعاتناقل الحركة 

األبعاد

4,287الطول )مم(

1,789العرض )مم

1,463االرتفاع )مم(

2,631قاعدة العجالت )مم(

5عدد المقاعد 

374سعة صندوق األمتعة )لتر(

50سعة خزان الوقود )لتر(

اإلطارات المعدنية 

√√ريتشموند قياس 18 بوصة

○○استوريل قياس 19 بوصة

○○ادياليد قياس 19 بوصة

○○نظام التعليق الرياضي مخصص لإلطارات المعدنية قياس 19 بوصة.

مجموعة 2مجموعة 1
الهيكل الخارجي

√√مصابيح أمامية بتقنية LED مع المصابيح النهارية وشريط المصابيح والمصابيح الخلفية 

√○مصابيح performance أمامية بتقنية LED ومصابيح خلفية HIGH بتقنية LED مع إشارات االنعطاف الديناميكية

√√مصابيح الضباب األمامية ومصابيح االنعطاف ومصابيح الطرق السريعة

√√مجموعة التجهيزات Light & Vision )ماسحات الزجاج األمامي مع وظيفة التشغيل المتقطع ومستشعر الضوء/المطر ومرآة داخلية مع وظيفة التعتيم األوتوماتيكي(

√√مرايا خارجية مزودة بوظيفة الذاكرة، وقابلة للطي والتعديل كهربائيًا، مع إمكانية التدفئة بشكل منفصل ووظيفة خفض المرايا الخارجية 

√√مجموعة تجهيزات تصميم GTI – المصدات األمامية والخلفية من تصميم ’GTI’ وفتحات التهوية األمامية على شكل خلية، وشعار GTI المميز.

√√أنابيب عادم على اليمين واليسار من الكروم 

√√أقراص مكابح ذات قطر أكبر ومالقط مكابح مطلية باللون األحمر  

○○المرايا الجانبية مطلية باللون األسود

المقصورة الداخلية

√√نظام الشاشة قياس 8.25 بوصات تعمل باللمس 

√√مقصورة القيادة الرقمية Digital Cockpit Pro مع شاشة قياس 10.25 بوصة

√√6 مكبرات صوتية، 4 في األمام و 2 في الخلف

√√تقنية App-Connect لتوصيل الهاتف السلكي

√√الشاحن الالسلكي للهاتف المحمول

√√منفذا USB من النوع C في األمام ومنفذا USB من النوع C في الخلف

√√الراديو الرقمي +DAB )متوفر في اإلمارات فقط(

√√نظام التحكم بالمناخ Climatronic ثالثي المناطق 

√نظام تهوية المقاعد النشط )المقاعد األمامية(

√○جناح على السقف/فتحة السقف مع وظيفة االنزالق والطي كهربائيًا 

√√فرش األرضيات، في األمام والخلف

√عجلة قيادة رياضية تيبترونيك متعددة الوظائف مكسوة بالجلد مع التحكم باللمس 

√عجلة قيادة رياضية تيبترونيك متعددة الوظائف مكسوة بالجلد مع التحكم باللمس ووظيفة التدفئة

√مقاعد رياضية فائقة الجودة مكسوة بالقماش في األمام باللون األسود مع لمسات باللون األحمر

√مقاعد رياضية فائقة الجودة مكسوة بجلد فيينا في األمام باللون األسود مع لمسات باللون األحمر، وإمكانية تعديل مقعد السائق كهربائيًا بثماني وضعيات، إلى جانب وظيفة الذاكرة

√مسند للمنطقة القطنية في األمام، مع إمكانية تعديل ارتفاعه كهربائيًا 

√√لمسات تزيينية معدنية من الكروم األسود على لوحة التجهيزات وفرش األبواب األمامية

√○فتح أبواب السيارة بدون استخدام المفتاح مع وظيفة تشغيل المحرك عبر زر التشغيل/اإليقاف  

√√إضاءة محيطية بـ 30 لونًا

√ - أساسي ○ - اختياري
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نقدم لك
عناية فولكس واجن

مجموعة 2مجموعة 1

أنظمة مساعدة السائق والسالمة

√√نظام الكبح عند التصادم المتعدد

√√وسادة هوائية للسائق والراكب األمامي مع وظيفة إلغاء الوسادة الهوائية للراكب األمامي

√√وسائد هوائية علوية للركاب في األمام والخلف مع وسائد هوائية جانبية في األمام والخلف

”Side Assist” مراقبة النقطة العمياء مع التنبيه من حركة المرور الخلفية○√

"Rear Assist" كاميرا الرجوع للخلف√√

√√نظام التحكم في مسافة صف السيارة في األمام والخلف

√√نظام المساعدة في ركن السيارة

نظام تثبيت السرعة

○○نظام مراقبة ضغط اإلطارات

نظام تنبيه السائق )التوصية بأخذ قسط من الراحة)

○○إمكانية االختيار من بين ملفات تفضيالت القيادة 

√√نظام متكيف للتحكم بالشاسيه

 نظام االتصال بالطوارئ eCall )متوفر في اإلمارات فقط)

مكابح صف السيارة الكهروميكانيكية مع وظيفة منع الحركة األوتوماتيكية 

○○أنظمة السالمة واألمان )باستثناء الكويت والسعودية) 

نظام تثبيت السرعة المتكيف

وسائد هوائية جانبية في األمام والخلف مع وسائد هوائية علوية

نظام Front Assist مع الحماية االستباقية للركاب 

○○أنظمة المعلومات والترفيه 

نظام المالحة Discover Pro مع شاشة قياس 10 بوصات تعمل باللمس 

نظام الصوت هارمان/كاردون

شاشة العرض على الزجاج األمامي

التحكم باألوامر الصوتية

نظام App-Connect لالتصال الالسلكي )باستثناء قطر(

√ - أساسي ○ - اختياري

الضمانباقة الخدمات
بفضل خدماتنا الواسعة يمكنك االنطالق على 

الطرقات بدون قلق. فمراكز الخدمة توفر لك 
مجموعة واسعة من الخدمات المصممة خصيصًا 

لسيارات فولكس واجن. وفي حال إصالح سيارتك، 
سنقوم بتركيب قطع غيار سيارات فولكس واجن 

األصلية، العالية الجودة واآلمنة والمصممة 
خصيصًا لسيارتك، بحيث تنعم برحلة آمنة ومريحة.

خيارات التمويل
أصبح امتالك سيارة األحالم من فولكس واجن 
أسهل من أي وقت مضى مع خيارات التمويل 

الجذابة. حتى تكاليف اإلصالح العالية، لن ترهقك 
بعد اآلن، إذ يمكنك الدفع على أقساط مريحة.

نحن نسعى دومًا لضمان سعادتك وعدم القلق 
بشأن سيارتك الجديدة من فولكس واجن، لذا عند 

شراء أي سيارة فولكس واجن من أحد موزعينا 
المعتمدين، سنقدم لك ضمانًا يريحك من تكاليف 
اإلصالح ألي أعطال ناتجة عن التصنيع وأي عيوب 

وأضرار في المواد خالل فترة الضمان المحددة.

المساعدة على الطريق
أينما تكون وفي أي وقت، سنقدم لك الدعم 

الذي تستحق، إذ يمكن إصالح سيارتك وأنت على 
الطريق، في معظم الحاالت. 

للمزيد من المعلومات حول باقات الخدمة، والضمان، والضمان الممدد، وتغطية المساعدة على الطريق، وخيارات التمويل، الرجاء االتصال بموزع فولكس واجن المعتمد في بلدك.

عندمــا تنضــم إلــى عائلــة فولكــس واجن، ســتدرك أن راحة البال أمر أساســي، إذ يمكنــك االطمئنان لحصولك على 
العناية األصلية واألســعار الحقيقية بمنتهى الشــفافية من شــبكة مراكز الخدمة المعتمدة لدينا.



الصور، المواصفات، البيانات الفنية، األلوان وتصميم الفرش الداخلي ذات الصلة 
بالسيارات الظاهرة في الصور هي صحيحة في وقت طباعة هذا الكتيب، ويتم 
عرضها ألغراض التوضيح فقط. وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المعلومات تخضع 

للتغيير في أي وقت، مما يوجب على العمالء االتصال بأي من موزعي فولكس 
واجن الموجودين في بلدهم لالستفسار عن أحدث المواصفات لكل سيارة، خاصة 
وأن المزايا والمواصفات تختلف باختالف األسواق والباقات المتاحة في كل سوق.
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