
TECHNICAL FEATURES 1.2L E 1.0 TURBO G المزايا التقنية

ENGINE 1.2L 3-Cyl, 12Valves DOHC, 
Dual-VVT (WA-VE)

1.0L Turbo, 3-Cyl, 12Valves 
DOHC, DVVT (1KR-VET) المحرك

OUTPUT (hp/rpm) 87 / 6000 97 / 6000 قوة المحرك )حصان/ دورة في الدقيقة(

TORQUE (Nm/rpm) 113 / 4500 140 /2400-4000 عزم المحرك )نيوتن متر/ دورة في الدقيقة(

TRANSMISSION CVT ناقل الحركة

TYRE SIZE 205/65R16 205/60R17 مقاس اإلطارات

DIMENSIONS (mm) L4,030 x W1,710 x H1,635 األبعاد )ملم(

FUEL ECONOMY (km/L) 20.2 19.3 االستهالك االقتصادي للوقود )كم/ لتر(

FUEL TANK CAPACITY (L) 36 سعة خزان الوقود )لتر(

GROSS WEIGHT (kg) 1680 الوزن اإلجمالي )كغ(

WHEELBASE (mm) 2525 قاعدة العجالت )ملم(

SEATING CAPACITY 5 عدد المقاعد

CARGO SPACE (m3) 369 مساحة التحميل )م3(

EMISSION CERTIFICATION EURO 4 شهادة االنبعاثات

INTERIOR FEATURES المزايا الداخلية

MANUAL AIR CONDITION • • نظام تكييف هوائي يدوي

FABRIC SEATS WITH RED PIPING • • مقاعد قماشية

60:40 REAR SEAT FOLDING • • المقعد الخلفي قابل للطي قابل للطي بنسبة 60:40

3-SPOKE STEERING WHEEL URETHANE LEATHER مقود مع 3 قضبان منّصفة

ELECTRIC POWER STEERING • • نظام توجيه المقود كهربائيًا

INSIDE REAR  VIEW MIRROR • • مرآة داخلية للرؤية الخلفية

MULTI INFO. DISPLAY • • شاشة متعددة المعلومات

TRUNK MAT COVER • • غطاء لصندوق التحميل

TONNEAU COVER • • غطاء لمساحة التحميل

LEATHER STEERING WHEEL & SHIFT KNOB • ناقل حركة مكسو بالجلد

AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM النظام الصوتي والترفيهي

8" DISPLAY AUDIO AM/FM/DAB/USB • •  AM/نظام صوتي بشاشة 8 إنش مع راديو
FM/ مقبس USB/ بث صوتي رقمي

APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO READY • •  ANDROIDو  APPLE CARPLAY نظاما
AUTO READY مجّهز تلقائيًا 

4 SPEAKERS • • 4 مكبرات صوتية

CONNECTED SERVICE - VEHICLE STATUS 
THROUGH SMART PHONE APP • • خدمة متصلة

STEERING WHEEL CONTROL AUDIO/MID • • أزرار على المقود للتحكم بالنظام الصوتي/ 
الشاشة متعددة المعلومات

EXTERIOR FEATURES المزايا الخارجية

WHEELS 16" ALLOY 17" ALLOY العجالت

BODY COLOUR MONO TONE TWO TONE لون الهيكل

BODY COLOUR DOOR HANDLES • • مقابض األبواب بلون الهيكل

HEAD LAMP HALOGEN LED مصابيح امامية

LED REAR COMBINATION LAMP • • مصابيح LED خلفية

KEYLESS ENTRY • • دخول بدون مفتاح

REAR SPOILER • • جناح خلفي

SHARK FIN ANTENNA • • هوائي زعنفي

POWERED OUTSIDE REAR VIEW MIRROR • • مرآة كهربائية للرؤية الخلفية

AUTO LIGHT CONTROL • تحكم أتوماتيكي باألضواء 

SAFETY FEATURES ميزات األمان والسالمة

DUAL FRONT SRS AIR BAG • • وسائد هوائية أمامية مزدوجة

E-CALL SYSTEM • • نظام مكالمة الطوارئ

VEHICLE STABILITY CONTROL • • نظام التحكم بثبات المركبة

HILL-STARTING ASSIST • • نظام التحكم المساعد لإلقالع على المرتفعات 

REAR FOG LAMP • • مصباح ضباب خلفي

CHILD RESTRAINT SYSTEM (ISO-FIX) • • )ISO-FIX( نظام تثبيت مقعد الطفل

TYRE PRESSURE MONITOR SYSTEM (TPMS) • • نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات

PARKING SENSORS* • • حساسات لركن السيارة*

REAR VIEW CAMERA* • كاميرا للرؤية الخلفية*

DAYTIME RUNNING LIGHTS • مصابيح نهارية

MODEL CODE TYRZ05P12CF2RA23 TYRZ05P10CF3RA23 رمز الطراز

RETAIL SALES PRICE (AED) 59,900 64,900 سعر التجزئة )درهم إماراتي (

2023 RAIZE

الرمز: • = القياسي / =* ٕاكسسوارات محلية معتمدة 
يرجى مالحظة ٔان جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة أثناء ٕاعداد المستند 

)سبتمبر 2022( وتخضع للتغيير دون ٕاشعار مسبق. األسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة.
األسعار المعروضة ال تشمل رسوم الشحن والتسليم، 

قد ُتطبق رسوم إضافية تبعًا الختيار اللون المطلوب.

Key: • = Standard / * = Approved Local Accessory
Please note: All information presented herein are based on data available at the time of creation 
(September 2022), and are subject to change without prior notice. Prices are inclusive of VAT.
Prices displayed excludes shipping and handling charges. Additional 
charges may apply depending on colour preference.


