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Main tech specs المواصفات األساسية
Body type / number of doors station wagon / 5 عدد األبواب/ نوع الجسم 

Body modification FS شكل الجسم
Number of seats, 2 عدد المقاعد

Length / width / height, mm 4470 / 1750 / 1650 االرتفاع ، مم/ العرض / الطول 
Trunk volume, l 2540 حجم الشنطة الخلفية

Fuel tank capacity, l 50 سعة خزان الوقود

Type designation نوع التصميم
Model FS035 FS035 الموديل 
Specification MY19 (07 - ) C00 C02 MY20 P3M/BVIالمواصفة 
Version 50 51 اإلصدار
Extension: Standard Classic اإلمتداد
Package حزمة إضافية 

Powertrain المحرك و ناقل الحركة
Engine code 11189 المحرك
Engine / Valves 1,6 / 8 الصبابات/ سعة المحرك 
Engine / Power, kW / hp 64 / 87 kW / hp، القدرة/ المحرك  
Toxicity Norm Euro - 5 مطابقة معايير االنبعاثات
Gear box: 5MT ناقل الحركة

Safety وسائل األمان
Driver's airbag ● ● وسادة هوائية للسائق
Immobilizer ● ● إمبوليزر
GLONASS warning system ● ● GLONASSنظام تحذير

ABS + BAS ● ●
ABS + BAS  منع انغالق المكابح فرملة الطوارئ

المساعدة
EBD - Electronic brakeforce distribution ● ● EBD - توزيع قوة الفرملة إلكترونيا 



Interior التجهيزات الداخلية

Passenger's sun visor 
with mirror ● حاجب الشمس للركاب 

مع مرآة
12V socket ● ● 12V قابس كهرباء

Trunk floor carpet ● سجادة على األرضية 
بالشنطة الخلفية

Trunk lighting ● ● ةإضاءة الشنطة الخلفي

Comfort وسائل الراحة

Hydro power steering ● ينظام توجية هيدروليك
Tinted windows ● ● زجاج مظلل
Central locking with 
remote control ● قفل مركزي

Front power windows ● نوافذ كهربائية أمامية

Heated front seats ● نظام تدفئة بالمقاعد 
األمامية

AC  - Air conditioning ● AC  - تكييف
Audio set-up  ( 4D + 
aerial) ● ● نظام صوتي
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كز الخدمة والصيانة مرا المعارض

ية اإلسكند وسط البلد مصر الجديدة مصر الجديدة

ية القاهرة  27الكيلو  إسكند
ية  -الصحراوي  يةاإلسكند -العام

، الجنزوري، الطرابيشيشارع  4
 حي الظاهر، محافظة القاهرة

ية القاهرة  27الكيلو  إسكند
ية  -الصحراوي    -العام
ية اإلسكند

ير  182 باب  -شارع التح
القاهرة -اللوق 

يه خليفة  35  -شارع ن
 -هليوبوليس  - روكسي
القاهرة

أمام الرقابة  -شارع النزهة  9
ية   -هليوبوليس  -اإلدا
القاهرة


