
نظام التعليق االمامي

نظام التعليق الخلفي

نظام التوجيه

Macpherson Stru

EPS
(Speed Sensing) 

Multi-Link

نظام التعليق و التوجيه

The company reserves the right to change the specifications, colors, equipments without prior notice

تحتفظ الشركة بحق اجراء اية تعديالت من وقت الخر علي المواصفات و االلوان المتوفرة بدون اخطار مسبق
تطبق الشروط و االحكام الموجودة بكتيب الضمان 

ضمان 5 سنين أو 100,000 كيلو أيهما أقرب
موديل السنة : 2022 - صنع في الصين - السعر: 625,000 جنيه

عجلة قيادة مكسو بالجلد

ناقل حركة مكسو بالجلد

فرش جلد للمقاعد الداخلية

تعديل كرسي السائق كهربائيا

امكانية طي المقاعد الخلفية

USB X3  شاحن

مخرج كهرباء 12 فولت

عجلة قيادة قابلة ل¤مالة واالمتداد

تكييف هواء اوتوماتيك

التجهيزات الداخلية

ION مولد

فتحات تهوية خلفية للتكييف

LCDشاشة عداد     بوصة 10

ناقل حركة الكتروني

حوامل سقف

مرايات كهربائية الطى والضبط

 اطار طوارئ حديد

سبويلر خلفي

 جنوط سبور مقاس 19

التجهيزات الخارجية
(225/55) الطول الكلى

العرض الكلى

 قاعدة العجالت

 وزن السيارة فارغة

ارتفاع المركبة عن االرض

سعة خزان الوقود

السعة التخزينية لصندوق االمتعة

االرتفاع الكلى

4,515 (MM)

(MM)

(MM)

(MM)

(KG)

(MM)

(L)

(L)

1,865

2,656

1,445 /1,460

171

55

1,680

االبعاد الخارجية

475-1415

(L) السعة اللترية

اقصى قوة حصانيه

Turbo 

(HP/ RPM) 

اقصى عزم (NM/ RPM)300/1,500-4,000

185/5,500

Speed DCT -7ناقل الحركة

القدرة وا´داء
1.5

اضاءة أمامية خالل النهار

 اضاءة فرامل علوية

 مصابيح أمامية بإضاءة

فوانيس خلفية

إشارات جانبية بالمرايات

إضاءة داخلية خافتة ملونة

تعديل ارتفاع الكشافات االمامية كهربائيا

تجهيزات ا¹ضاءة

 LED

 LED

 LED

 LED

 LED

شاشة 12.3 بوصة للمعلومات والترفيه

خاصية عرض الهاتف علي الشاشة

نظام  للهاتف  

سماعات6

Pioneer سماعات

عجلة قيادة متعددة المهام

خاصية التعرف علي ا´وامر الصوتية

أنظمة الترفيه

Bluetooth®

العمر االفتراضي: 10 سنوات

وسائد هوائية جانبية

رؤية °360 لمحيط السيارة

وسائد هوائية ستائرية

مزيل ضباب بالمرايات الجانبية

تحديد وتحذير من االصطدام االمامي

C - خاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ

P - خاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ

خاصية التحذير عند الخروج من الحارة

خاصية الحفاظ علي القيادة في الحارة

التحكم الذكي في ا¹ضاءة العالية

خاصية المساعدة في الزحام

مكابح مضادة لالنغالق

توزيع قوة المكابح إلكترونيا

برنامج التوازن عند المرتفعات

برنامج التوازن عند المنحدرات

مكابح يد الكترونية

تعليق تلقائي لمكابح اليد االلكترونية

مزيل ضباب خلفي

نظام االتزان االلكتروني

مصابيح ضباب خلفية

جهاز تحذير المسافة الخلفية

نظام مراقبة ضغط ا¹طارات

كاميرا للرؤية للنقطة العمياء اليمنى

كاميرا للرؤية الخلفية

وسائد هوائية للسائق و الراكب االمامي

مواصفات ا´مان

زجاج فاميه خلفي

X3 اختيار نمط للقيادة

حساس اضاءة أتوماتيك

فتح و غلق السيارة بدون مفتاح

حساس مطر أتوماتيك

فتحة سقف بانوراما كهربائية

مثبت سرعة

تثبيت السرعة مع الحفاظ علي المسافات المرورية

 شاحن هوائي للهاتف

مثبت سرعة ذكي مع الحفاظ علي المسافات و الحارات المرورية

فتح صندوق االمتعة كهربائيا

 مفتاح ذكي

وسائل الراحة

امكانية ادارة المحرك عن بعد

CS55-PLUS FLAGSHIP

The company reserves the right to change the specifications, colors, equipments without prior notice

تحتفظ الشركة بحق اجراء اية تعديالت من وقت الخر علي المواصفات و االلوان المتوفرة بدون اخطار مسبق
تطبق الشروط و االحكام الموجودة بكتيب الضمان 

العمر االفتراضي: 10 سنوات



نظام التعليق االمامي

نظام التعليق الخلفي

نظام التوجيه

Macpherson Stru

EPS
(Speed Sensing) 

Multi-Link

نظام التعليق و التوجيه

The company reserves the right to change the specifications, colors, equipments without prior notice

تحتفظ الشركة بحق اجراء اية تعديالت من وقت الخر علي المواصفات و االلوان المتوفرة بدون اخطار مسبق
تطبق الشروط و االحكام الموجودة بكتيب الضمان 

ضمان 5 سنين أو 100,000 كيلو أيهما أقرب
موديل السنة : 2022 - صنع في الصين - السعر: 585,000 جنيه

عجلة قيادة مكسو بالجلد

ناقل حركة مكسو بالجلد

فرش جلد للمقاعد الداخلية

تعديل كرسي السائق كهربائيا

امكانية طي المقاعد الخلفية

USB X3  شاحن

مخرج كهرباء 12 فولت

عجلة قيادة قابلة ل¤مالة واالمتداد

تكييف هواء اوتوماتيك

التجهيزات الداخلية

ION مولد

فتحات تهوية خلفية للتكييف

LCDشاشة عداد     بوصة 10

ناقل حركة الكتروني

حوامل سقف

مرايات كهربائية الطى والضبط

 اطار طوارئ حديد

سبويلر خلفي

 جنوط سبور مقاس 19

التجهيزات الخارجية
(225/55) الطول الكلى

العرض الكلى

 قاعدة العجالت

 وزن السيارة فارغة

ارتفاع المركبة عن االرض

سعة خزان الوقود

السعة التخزينية لصندوق االمتعة

االرتفاع الكلى

4,515 (MM)

(MM)

(MM)

(MM)

(KG)

(MM)

(L)

(L)

1,865

2,656

1,445 /1,460

171

55

1,680

االبعاد الخارجية

475-1415

(L) السعة اللترية

اقصى قوة حصانيه

Turbo 

(HP/ RPM) 

اقصى عزم (NM/ RPM)300/1,500-4,000

185/5,500

Speed DCT -7ناقل الحركة

القدرة وا´داء
1.5

اضاءة أمامية خالل النهار

 اضاءة فرامل علوية

 مصابيح أمامية بإضاءة

فوانيس خلفية

إشارات جانبية بالمرايات

تعديل ارتفاع الكشافات االمامية كهربائيا

تجهيزات ا¹ضاءة

 LED

 LED

 LED

 LED

 LED

شاشة 12.3 بوصة للمعلومات والترفيه

خاصية عرض الهاتف علي الشاشة

نظام  للهاتف  

سماعات6

عجلة قيادة متعددة المهام

خاصية التعرف علي ا´وامر الصوتية

أنظمة الترفيه

Bluetooth®

Pioneer سماعات

العمر االفتراضي: 10 سنوات

وسائد هوائية جانبية

رؤية °360 لمحيط السيارة

وسائد هوائية ستائرية

مزيل ضباب بالمرايات الجانبية

تحديد وتحذير من االصطدام االمامي

C - خاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ

مكابح مضادة لالنغالق

توزيع قوة المكابح إلكترونيا

برنامج التوازن عند المرتفعات

برنامج التوازن عند المنحدرات

مكابح يد الكترونية

تعليق تلقائي لمكابح اليد االلكترونية

مزيل ضباب خلفي

نظام االتزان االلكتروني

مصابيح ضباب خلفية

جهاز تحذير المسافة الخلفية

نظام مراقبة ضغط ا¹طارات

كاميرا للرؤية للنقطة العمياء اليمنى

كاميرا للرؤية الخلفية

وسائد هوائية للسائق و الراكب االمامي

مواصفات ا´مان

زجاج فاميه خلفي

X3 اختيار نمط للقيادة

حساس اضاءة أتوماتيك

فتح و غلق السيارة بدون مفتاح

حساس مطر أتوماتيك

فتحة سقف بانوراما كهربائية

مثبت سرعة

تثبيت السرعة مع الحفاظ علي المسافات المرورية

 مفتاح ذكي

وسائل الراحة

CS55-PLUS PREMIUM

The company reserves the right to change the specifications, colors, equipments without prior notice

تحتفظ الشركة بحق اجراء اية تعديالت من وقت الخر علي المواصفات و االلوان المتوفرة بدون اخطار مسبق
تطبق الشروط و االحكام الموجودة بكتيب الضمان 

العمر االفتراضي: 10 سنوات



نظام التعليق االمامي

نظام التعليق الخلفي

نظام التوجيه

Macpherson Stru

EPS
(Speed Sensing) 

Multi-Link

نظام التعليق و التوجيه

CS55-PLUS ELITE

The company reserves the right to change the specifications, colors, equipments without prior notice

تحتفظ الشركة بحق اجراء اية تعديالت من وقت الخر علي المواصفات و االلوان المتوفرة بدون اخطار مسبق
تطبق الشروط و االحكام الموجودة بكتيب الضمان 

ضمان 5 سنين أو 100,000 كيلو أيهما أقرب
موديل السنة : 2022 - صنع في الصين - السعر: 550,000 جنيه

عجلة قيادة مكسو بالجلد

ناقل حركة مكسو بالجلد

فرش جلد للمقاعد الداخلية

تعديل كرسي السائق كهربائيا

امكانية طي المقاعد الخلفية

USB X3  شاحن

مخرج كهرباء 12 فولت

عجلة قيادة قابلة ل¤مالة واالمتداد

تكييف هواء اوتوماتيك

عداد رقمي 10 بوصة

التجهيزات الداخلية

فتحات تهوية خلفية للتكييف

حوامل سقف

مرايات كهربائية الطى والضبط

 اطار طوارئ حديد

سبويلر خلفي

 جنوط سبور مقاس 19

التجهيزات الخارجية
(225/55)

الطول الكلى

العرض الكلى

 قاعدة العجالت

 وزن السيارة فارغة

ارتفاع المركبة عن االرض

سعة خزان الوقود

السعة التخزينية لصندوق االمتعة

االرتفاع الكلى

4,515 (MM)

(MM)

(MM)

(MM)

(KG)

(MM)

(L)

(L)

1,865

2,656

1,445 /1,460

171

55

1,680

االبعاد الخارجية

475-1415

(L) السعة اللترية

اقصى قوة حصانيه

Turbo 

(HP/ RPM) 

اقصى عزم (NM/ RPM)300/1,500-4,000

185/5,500

Speed DCT -7ناقل الحركة

القدرة وا´داء
1.5

اضاءة أمامية خالل النهار

 اضاءة فرامل علوية

 مصابيح أمامية بإضاءة

فوانيس خلفية

إشارات جانبية بالمرايات

تعديل ارتفاع الكشافات االمامية كهربائيا

تجهيزات ا¹ضاءة

 LED

 LED

 LED

 LED

 LED

شاشة 10.25  بوصة للمعلومات والترفيه

خاصية عرض الهاتف علي الشاشة

نظام  للهاتف  

سماعات4

عجلة قيادة متعددة المهام

خاصية التعرف علي ا´وامر الصوتية

أنظمة الترفيه

Bluetooth®

العمر االفتراضي: 10 سنوات

وسائد هوائية جانبية

مكابح مضادة لالنغالق

توزيع قوة المكابح إلكترونيا

برنامج التوازن عند المرتفعات

برنامج التوازن عند المنحدرات

مكابح يد الكترونية

تعليق تلقائي لمكابح اليد االلكترونية

مزيل ضباب خلفي

نظام االتزان االلكتروني

مصابيح ضباب خلفية

جهاز تحذير المسافة الخلفية

نظام مراقبة ضغط ا¹طارات

كاميرا للرؤية للنقطة العمياء اليمنى

كاميرا للرؤية الخلفية

وسائد هوائية للسائق و الراكب االمامي

مواصفات ا´مان

زجاج فاميه خلفي

X3 اختيار نمط للقيادة

فتح و غلق السيارة بدون مفتاح

فتحة سقف كهربائية

مثبت سرعة

 مفتاح ذكي

وسائل الراحة

CS55-PLUS ELITE

The company reserves the right to change the specifications, colors, equipments without prior notice

تحتفظ الشركة بحق اجراء اية تعديالت من وقت الخر علي المواصفات و االلوان المتوفرة بدون اخطار مسبق
تطبق الشروط و االحكام الموجودة بكتيب الضمان 

العمر االفتراضي: 10 سنوات


