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المعيار الجديد لسيا�ات
الدفع األمامي العالمية

األولى من نوعها في عالم 
سيا�ات الدفع األمامي، بتصميم 

شبابي �ائع وتكنولوجيا  متطورة، 
مظهر ��اضي جذاب يناسب هذا 

الجيل ويحاكي شخصيتهم الوا�قة.



تصميم مبتكر للشبك األمامي بتموجات مرنة وعص��ة



ذكية وجذابة حيث تم استخدام مواد صديقة لل�يئة في صناعة 
PM ذكي يعمل على توفير  الديكو�ات الداخلية ونظام فلتر 2.5

هواء نظيف ونقي لجميع الركاب.

قمرة القيادة



التسا�ع من 0-100 كم/ساعة: 7.9 ث
معدل االستهالك الوسطي 17.8 (لتر/كم)

أداء عالي بديناميكيات قيادة ممتازة

 7DCT 1.5 و ناقل حركة TD محرك

�ر التشغيل



LED  مصا�يح أمامية نها��ة

فتحة سقف بانو�امية



باب خلفي كهربائي 



جنوط باللون االسود 



تهوية وتدفئة المقاعد



نظام ترفيه بشاشة قياس 10,25 بوصة
مع نظام ال�ؤية المحيطية 360 درجة (4 كامي�ات) 

(EPB) مكابح كهربائية
اختيار وضعيات القيادة (�احة، ��اضية، صد�ق لل�يئة)



تعرض مجموعة من المعلومات المهمة وتدعم التفاعل  
مع شاشة عرض الوسائط المتعددة بكل وضوح

ناقل حركة يمّكنك من التحكم الكامل مع 
استم�ا��ة بقاء اليد�ن على المقود

لوحة قيادة 7 بوصة

الذي تستطيع تشغيله بنقرة واحدة فقط، كي �تمكن من 
االستمتاع بوظائف القيادة الذكية والحديثة.

ناقل الحركة الكهربائي 



يعمل النظام على كشف السيا�ات القادمة من 
الخلف عند وصولها إلى النقطة العمياء على الم�آة 

في الوقت المناسب.

نظام كشف النقاط العمياء

• نظام المساعدة على الوقوف األلي 
• بحث تلقائي عن موقف للسيارة

• وقوف آلي بلمسة واحدة
• ال تحتاج سوى الضغط على �ر واحد فقط مهما كانت  

   مساحة الموقف مخادعة

نظام االصطفاف اآللي



1800mm

1609mm

4330mm

تسا�ع من
0 إلى 100 كم/ساعة

بـ 7,9 ثانية

نظام مساعد الركن 
APA اآللي

نظام الكشف عن 
النقاط العمياء

نظام ال�ؤية المحيطية 
360 درجة 

ف�امل اليد اإللكت�ونية
مع نظام مساعد 
التوقف المؤقت

مفتاح السيارة الذكي 
بنظام تشغيل السيارة 

عن ُبعد

مفتاح السيارة الذكي 
بنظام فتح وإغالق 

نوافذ السيارة عن ُبعد

باب خلفي كهربائي جنوط باللون االسود تهوية + تدفئة المقاعد

دواسة وقود إلكت�ونية
مساعد مقود يعمل بمحرك كهربائي

شاشة معلومات السائق فائقة الوضوح بقياس ٣,٥ بوصة
شاشة معلومات السائق فائقة الوضوح بقياس ٧ بوصة

مقاعد قماش
مقاعد من الجلد الصناعي

مقاعد من القماش والجلد المصنع
فتحة سقف بانو�امية

مكيف بتحكم كهربائي
نظام تك�يف إلكت�وني

فتحات تهوأة خلفية (أرجل فقط)
نوافذ أوتومايكية تعمل بلمسة واحدة للفتح واإلغالق

LED أنوار أمامية
إضاءة األنوار تلقائيًا عند حلول الظالم

تعد�ل كهربائي الرتفاع األنوار األمامية
إنارة الجوانب عند االنعطاف

LED أنوار خلفية
نظام تسجيل فيد�و للرحالت عن ط��ق الكامي�ا ا األمامية

مساعد ركن السيارة اآللي
نظام ال�ؤية المحيطية ٣٦٠ درجة ( ٤ كامي�ات) 

إنارة محيطية داخلية
نظام كشف النقاط العمياء

عرض �اوية االنعطاف على شاشة المنتصف 
نظام منع تشغيل السيارة بغير المفتاح األصلي

حساس وجود �اكب في المقعد األمامي
أحزمة األمان األمامية مع نظام الشد المسبق عند حصول الحوادث

وسادتان هوائيتان جان�يتان باألمام
ستائر هوائية جان�ية بالسقف

الباب الخلفي الكهربائي
تهوية المقاعد

عدد سماعات قياسية
   (GF Plus and BR ONLY) جنوط باللون األسود

المواصفات 
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GF PLUS GC GS

FULL OPTION MID COMFORT STD

Engine type 

Displacement (cc)

Max. Power (hp@rpm)

Maxium torque (Nm@rpm)

Engine type 

Transmission

Wheelbase (mm)

Fuel tank caacity (liter)

 

 

 

1477

174 hp / 5500

255Nm@1500-4000rpm

7-Speed

2600

45

1.5 TD 7DCT

المحرك

طول قاعدة العجالت (مم)

ناقل الحركة

نوع المحرك

سعة المحرك (سى سى)

قوةالمحرك القصوى (حصان/دورة بالدقيقة)

العزم األقصى للمحرك (نيوتن م/دورة بالدقيقة)

سعة خ�ان الوقود (لتر)

SPECIFICATIONS الخصائص

وسادتان هوائيتان أماميتان, حساسات ضغط هواء اإلطا�ات, عجلة قيادة متعددة الوظائف, LED أنوار ضباب أمامية, مكابح مانع لالن�الق & تو��ع قوة الكبح على العجالت ABS & EBD, التحكم اإللكت�وني 
 MultiEntertainment  شاشة ١٠,٢٥ بوصة , HDC نظام التحكم بهبوط المنحد�ات ,TCS نظام التحكم بالجر ,HBA نظام مساعد سرعة الكبح ,HHC منع رجوع المركبة عند الوقوف في الصعود ,ESC بالثبات
تعمل باللمس, نوافذ أوتوما�يكية تعمل بلمسة واحدة للفتح واإلغالق  + نظام حماية, منفذ USB امامي (عدد ٢) + منفذ USB خلفي, مثبت سرعة, جناح خلفي, أنوار LED نها��ة, م�ايا جان�ية قابلة للتعد�ل 
كهربائيًا, نظام وصل الجوال Bluetooth, مسند ذ�اع مع حامل أكواب, نظام �ث�يت مقاعد األطفال ISOFix, سكك تحميل فوق السقف, زجاج عا�ل للح�ارة, حساسات خلفية, كامي�ا خلفية مع نظام خطوط 

المساعدة على الركن , مفتاح ذكي, التشغيل بالتحكم عن بعد, نظام وصل تط�يقات الجوال على الشاشة الوسطية, ف�امل يد إلكت�ونية مع نظام مساعد التوقف المؤقت

٤٤٦
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920000525

@geelyautosaudigeelyksa.com


