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Life 4 - فئةMOTION 2.0TSI فولكس واجن تيجوان

التجهيزات والتصميم
• مكّيف هواء الكتروني ثالثي التحكم.

• سبعة وسائد هوائية.

• نوافذ كهربائية عدد 4.

• مرايا  تطوي كهربائيًا مع إضاءة .

• صندوق خلفي يغلق ويفتح بتحكم كهربائي ذكي.

• مفتاح ذكي.

• سقف زجاجي مع فتحة سقف بانورامية.

• جنطات ألمينيوم قياس 19 إنش.

 .FULL LED MATRIX إضاءة أمامية •
• مقود جلد رياضي مع تدفئة و أزرار التحكم

  متعددة االستخدام.
• مساج مع تدفئة للمقاعد األمامية.

أنظمة الترفيه و التكنولوجيا
• بلوتوث.

• نظام تشغيل بدون مفتاح.

.App Connect نظام إتصال الهاتف بالسيارة •

• صندوق خلفي كهربائي.

.USB type C مخارج •

• مسجل شاشة يعمل باللمس.

األنظمة المساعدة
• حساسات 360 درجة أمامية وخلفية وجانبية.

• نظام اإلصطفاف التلقائي.

• نظام التحكم بأنماط القيادة.

.Start-Stop نظام •

• جهاز إغالق مركزي مع ريموت كنترول.

 .ABS,ESP نظام فرامل •

.HBA,EBV, EDL أنظمة •
.Immobilizer جهاز أمان لمنع التشغيل •

• نظام مراقبة ضغط الهواء بالعجالت.

• حساس مطر وضوء.

• غيارات عن طريق المقود.

• نظام تثبيت السرعة.
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التجهيزات والتصميم
• عدد الركاب 1+6.

• مكّيف هواء الكتروني ثالثي التحكم.

• سبعة وسائد هوائية.

• نوافذ كهربائية عدد 4.

• مرايا  تطوي كهربائيًا مع إضاءة .

• صندوق خلفي يغلق ويفتح بتحكم

  كهربائي ذكي.
• مفتاح ذكي.

• سقف زجاجي مع فتحة سقف بانورامية.

• جنطات ألمينيوم قياس 18 إنش.

 FULL LED MATRIX. إضاءة أمامية •
• مقود جلد رياضي مع تدفئة و أزرار

  التحكم متعددة االستخدام.
• مساج مع تدفئة للمقاعد األمامية.

• إضاءة داخلية من 30 لون.

أنظمة الترفيه و التكنولوجيا
• شاشة عدادات رقمية.

• بلوتوث.

• نظام تشغيل بدون مفتاح.

.App Connect نظام إتصال الهاتف بالسيارة •

• نظام صوتي من ثماني سماعات.

• شاحن السلكي.

• مسجل شاشة يعمل باللمس.

األنظمة المساعدة
• حساسات 360 درجة أمامية وخلفية وجانبية.

• نظام اإلصطفاف التلقائي.

.Start-Stop نظام •

• جهاز إغالق مركزي مع ريموت كنترول.

 .ABS,ESP نظام فرامل •

.HBA,EBV, EDL أنظمة •
.Immobilizer جهاز أمان لمنع التشغيل •

• نظام مراقبة ضغط الهواء بالعجالت.

• حساس مطر وضوء.

• غيارات عن طريق المقود.

• نظام التحذير من اإلصطدام األمامي.

• نظام تثبيت السرعة.

المواصفات الفّنية
سعة المحرك                                         2000 سم3                                    2000 سم3

عدد األحصنة                                          190                                              190

صندوق الغيارات                                     اوتوماتيكي                                     أوتوماتيكي

عزم الدوران                                            320 نيوتن متر                                 320 نيوتن متر

التسارع 0-100 كم/ساعة                          7.4 ثانية                                        7.7 ثانية

طول السيارة األقصى                              4,509  ملم                                    4,728  ملم

عرض السيارة األقصى                             1,839  ملم                                    1,839  ملم

إرتفاع السيارة األقصى                             1,684  ملم                                    1,687  ملم
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