
TECHNICAL FEATURES EX GX المزايا التقنية

ENGINE 1.5L, 4 CYLINDER المحرك

OUTPUT (HP/RPM) 103/6000 قوة المحرك )حصان/ دورة في الدقيقة(

TORQUE (KG-M/RPM) 13.8/4200 عزم المحرك: كغ – متر/ دورة في الدقيقة

TRANSMISSION 4 SPEED AUTOMATIC ناقل   الحركة

TERRAIN 4X2 (REAR WHEEL DRIVE) نظام الدفع

TYRE SIZE 215/60R17 مقاس اإلطارات

DIMENSIONS (MM) L4,435 - W1,695 - H1,705 األبعاد )ملم(

FUEL CAPACITY 45 LITRES سعة خزان الوقود

DOORS 5 عدد األبواب

FUEL EFFICIENCY (KM/L) 16.3 كفاءة استهالك الوقود

SEATING CAPACITY 7 SEATS عدد المقاعد

INTERIOR FEATURES الميزات الداخلية

FABRIC SEATS • • مقاعد قماشية

CENTRAL LOCKING • • قفل مركزي

POWER WINDOWS • • نوافذ كهربائية

KEYLESS ENTRY & PUSH START • SMART ENTRY دخول ذكي وزر للتشغيل

POWER STEERING • • مقود كهربائي

FLOOR MATS • • سجادات أرضية

STEERING WHEEL & SHIFT KNOB MATERIAL URETHANE LEATHER المادة المصنوع منها المقود ومقبض ناقل الحركة

AUTO AIR CONDITION • • مكيف هواء أتوماتيكي

ACCESSORY CONNECTOR 1 3 USB وصلة

DRIVER ARMREST • مسند السائق

AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM النظام الصوتي والترفيهي

AUDIO AM/FM/CD/AUX/USB/BLUETOOTH •
DISPLAY AUDIO + 
APPLE CARPLAY/
ANDROID AUTO 

/USB مخرج صوت إضافي/مقبس/CD مشغل أقراص/AM/FM راديو
بلوتوث

STEERING WHEEL CONTROL FOR AUDIO • • +TELEPHONE SWITCH أزرار تحكم بـ الصوت/الهاتف على المقود

NUMBER OF SPEAKERS 4 8 عدد السماعات 

EXTERIOR FEATURES الميزات الخارجية

BODY COLOURED DOOR HANDLES • • مقابض األبواب بلون الهيكل

BODY COLOURED DOOR MIRRORS • • مرايا األبواب بلون الهيكل

DOOR MIRRORS - POWERED • • + AUTO RETRACTABLE مرايا األبواب - كهربائية

REAR SPOILER • • جناح خلفي

17'' ALLOY WHEELS • • عجالت ألومنيوم 17 بوصة 

RADIATOR GRILLE CHROME CHROME (SMOKE) شبك كرومي

ROOF RAILS • • سكك للتحميل على السقف

FRONT FOG LAMPS • • مصابيح أمامية للضباب

LED HEADLIGHTS CHROME ACCENT SMOKED مصابيح LED أمامية 

FRONT FOG LAMP GARNISH CHROME CHROME (SMOKE) مصابيح للضباب مزينة بالكروم

SAFETY FEATURES ميزات األمان و السالمة

DUAL FRONT AIRBAGS • • وسائد هوائية أمامية مزدوجة

SIDES/CURTAIN AIRBAGS • • وسائد هوائية وجانبية /وستارية 

ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (ABS) • • )ABS( نظام المكابح المانعة لالنغالق

REAR FOG LAMP • • مصابيح ضباب خلفية

TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM • • نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات

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

REAR PARKING SENSORS • • حساسات خلفية لركن السيارة 

VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC) • • )VSC( نظام التحكم بثبات المركبة

HILL-START ASSIST CONTROL (HAC) • • )HAC( نظام التحكم المساعد لإلقالع على المرتفعات

EMERGENCY STOP SIGNAL (ESS) • • )ESS( إشارة التوقف الطارئ

ANTI-THEFT SYSTEM WITH IMMOBILIZER + ALARM • • نظام مانع للسرقة ومعطل المحرك وجهاز إنذار

REAR VIEW CAMERA • كاميرا رؤية خلفية

MATERIAL CODE TYRS05P15AR5RA23 TYRS05P15AS3RA23 رمز الموديل

RETAIL SALES PRICE (AED) 69,900 74,900 سعر التجزئة )درهم إماراتي(

2023 RUSH

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

)يونيو 2022( وتخضع للتغيير دون ٕاشعار مسبق. األسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة.
األسعار   المعروضة   ال   تشمل   رسوم   التوصيل،   

قد   ُتطبق   رسوم   إضافية   تبعاً   الختيار   لون   الهيكل   المطلوب . 

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


