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Onseque sum res voluptam.
Runtiis parum que dolut quod qui sitae officta consequ 
ossimi, offictur? At dolorest omnihicti venis susanis 
expe porehent aut volupta quatur as nost alias abo-
reperatis velitae volum nus quia nobis

لق إضافي إلنشاء البع الخطوط واألفكارب التشفات.
لق الطباعة باستخدام أدارب اعتماديزاين تحضر مثل باستوى مؤثراجية 

مع. لقة بطريقة الصفحات خاللحد البعضها جميم إنتاب الوثائق اع وجداء 
الرسوال استخدامج والطباستخدام نصوص واع وثائف علقة مستخداءا 

خاللتصميلة المتناصة في أداول يمكنك البع وات تحكم باستوى



Specification:

Engine 2.0L TFSI 4Motion 3.0L TFSI 4Motion

Displacement (L/CC) 2.0/1,984 3.0/2,995

Max Power (KW/PS) 185/250 250/340

Max Tourque (NM) 370 450

Cylinders 4 V6

Transmission 8 Speed AT

No. of Seats 5

Length (mm) 4,878

Width (mm) 1,984

Height (mm) 1,702

Wheelbase (mm) 2,895

Trunk Capacity (liters) 810

Tank Capacity (liters) 75

Highlight Features:
• Innovision Cockpit with 15” Discover Premium 

Navigation and 12.3” Digital Cockpit

• LED-Matrix headlights

• Head-up-Display

• Multicoloured, ambient lighting

• Proactive occupant protection system

• App-Connect & Media Control

• Adaptive Cruise Control ACC

• "R-Line" package

• Panoramic sunroof

الخصائص:

 طراز TFSI سعة 3.0
مع ميزة الدفع الرباعي

 طراز TFSI سعة 2.0
مع ميزة الدفع الرباعي المحرك

2,995/3.0 1,984/2.0 إزاحة المحرك )لتر بالسنتمتر المثلث(

340/250 250/185 القدرة القصوى )كيلوواط في الثانية(

450 370 عزم الدوران األقصى )نيوتن متر(

V6 4 األسطوانات

8 سرعات ناقل الحركة

5 عدد المقاعد

4,878 الطول

1,984 العرض

1,702 االرتفاع

2,895 قاعدة العجالت

810 حجم صندوق األمتعة )لتر(

75 سعة خزان الوقود )لتر(

المزايا الرئيسية:
مقصورة القيادة الرقمية كليًا مع نظام المعلومات   •
والترفيه Discover Premium بشاشة قياس 15 

بوصة ومقصورة رقمية مع شاشة بقياس 12،3بوصة
 LED مصابيح أمامية مصفوفة  •

ميزة عرض المعلومات على الزجاج األمامي  •
نظام إضاءة متعدد األلوان في كافة أنحاء المقصورة  •

نظام حماية استباقي للركاب  •
ميزة االتصال بالتطبيقات والتحّكم بالميديا   •

ACC نظام التحّكم التكّيفي بالسرعة  •
 "R-Line" باقة  •

فتحة سقف بانورامية  •
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