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Trend طرازStyle طرازSport طراز
المواصفات الفنية

1.4L TSIالمحرك

110/150القوة القصوى )كيلوواط/ قوة حصان( 

4عدد األسطوانات

250الحد األقصى للعزم )نيوتن متر(

speed Automatic-8ناقل الحركة

أنظمة الراحة ومســاعدة السائق
التحكم بالمسافة أثناء ركن السيارة )أمامي وخلفي(

كاميرا الرؤية الخلفية
باقة اإلضاءة )التحكم اإللكتروني بالمصابيح األمامية، تعتيم تلقائي للمرآة الداخلية(

اختيار وضع القيادة، شامل السيارات الرياضية وسيارات الطرق الوعرة

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

نظام الوسائد الهوائية المنسدلة للركاب في المقاعد األمامية والخلفية مع وسائد هوائية جانبية للراكب في المقعد األمامي

مشد حزام المقعد األمامي

نقاط لوضع مقاعد لطفلين في المقاعد الخلفية

مستشعر المطر

إضاءة محيطية بيضاء في داخل السيارة

إضاءة محيطية حمراء في داخل السيارة

عجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف

عجلة قيادة رياضية جلدية متعددة الوظائف مع غرز متباينة باللون األحمر

مقاعد جلدية “فيينا”

الوســائط المتعددة واالتصال
نظام Composition Media مع شاشة بقياس 8 بوصات

شاشة لعرض المعلومات
نظام App-Connect لالتصال بالتطبيقات

6 مكبرات صوت

التحكم عبر الصوت

قاعدة الشحن الالسلكي للهاتف المحمول

USB وشحن USB-C واجهة
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األبعاد
4,240الطول )مم(

1,819العرض )مم(

1,573االرتفاع )مم(

2,603قاعدة العجلة )مم( 

5عدد المقاعد

445سعة صندوق األمتعة )لتر(

50سعة خزان الوقود )لتر( 

المظهر الخارجي
مصابيح أمامية بتقنية الهالوجن

LED مصابيح أمامية بتقنية
LED مصابيح خلفية بتقنية

مصابيح أمامية لالستعمال أثناء الضباب، ومصابيح لالستعمال عند المنعطفات

LED مصابيح نهارية بتقنية

U على شكل حرف LED مصابيح نهارية بتقنية

قضبان فضية تعلو سقف السيارة

فتحة سقف بانورامية

مصدات رياضية

براغي عجلة السيارة مع حماية من السرقة )غير قابل لإلغالق(

المواصفات التقنية

- معياري- معياري - اختياري- اختياري
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باقة المظهر األســود
عجالت معدنية سوداء المعة “Grange Hill” قياس 18 بوصة
شبكة أمامية سوداء، حواف النافذة، حواف جانبية، ومرايا الباب

أنابيب العادم الخلفية باللون األسود )جهة اليسار واليمين(

 قضبان السـقف السوداء

تظليل النوافذ الخلفية

عجلة قيادة متعددة الوظائف بثالثة قضبان جلدية مع غرز رمادية وناقل السرعة

بالستيك “Piano Black” لتزيين لوحة القيادة واالبواب

اإلضـاءة المحيطية باللون األبيض

التكنولوجيا باقة 
Discover Media نظام التصفح

نظام App-Connect لالتصال بالتطبيقات )باستثناء قطر(
نظام الصوت الممتاز Beats بقوة 300 واط مع مضخم صوت

باقــة القيادة المريحة  
فتح/ إغالق صندوق األمتعة كهربائيًا

فتح الباب بدون مفتاح 
منبه ضد السرقة

باقة المساعدة
مؤشر رؤية المناطق العمياء

مساعد ركن السيارة
مرايا خارجية قابلة للتعديل والطي كهربائيًا مع خاصية التدفئة

باقــة R-Line داخلية

R-Line عجلة قيادة متعددة الوظائف بثالثة قضبان جلدية مع غرز رمادية وناقل السرعة بشعار

 ظهور شعار R-Line على الشاشة الترحيبية 
R-Line حواف الباب من الكروم تحمل شعار

R مع شعار Carbon Flag المقاعد الرياضية األمامية من قماش

زينة Shadow Steel في لوحة القيادة والباب

اإلضاءة المحيطية باللون األبيض

باقــة R-Line خارجية
عجالت معدنية Sebring قياس 18 بوصة

R-Line المصدات األمامية والخلفية ولون هيكل السيارة والحواف الجانبية بتصميم
R-Line شعار

مصابيح خلفية بتقنية LED بلون أحمر داكن
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للمزيد من المعلومات حول باقات الخدمة، والضمان، والضمان الممدد، وتغطية المساعدة على الطريق، وخيارات التمويل، الرجاء االتصال بموزع فولكس واجن المعتمد في بلدك.

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. 

نقدم لك
عناية فولكس واجن

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.

تم تصميم كل قطعة من قطع غيار فولكس واجن األصلية بالتزامن مع تصميم السيارة، وهي مصنعة من مواد عالية الجودة ومرت بعمليات انتاج متطورة. كما أننا نطبق فحوص األمان على العديد من قطع 
الغيار، التي أثبتت تجاوزها للمعايير المعتمدة بنجاح، وهكذا يمكنك الشعور باالطمئنان، فسيارتك فولكس واجن بأمان. للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بموزع فولكس واجن.



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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