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Specification
Featuresاملواصفات Comfort Luxury Royal

Engineاملحرك

Brakes Systemنظام املکابح

Suspension Systemنظام التعلیق

Dimensionsاألبعاد

Exterior featuresالتجهیزات الخارجیة

Interior featuresالتجهیزات الداخلیة

Engineاملودیل 1.5 T

1499
147 / 6000

200 / 2000 - 4400

Displacement CCسعة املحرك (سم٣) 

Ventilated Disc

MacPherson Independent
Front Suspension+ Anti-Roll Bar

Electronic Power Steering (EPS) 

Ventilated Disc with Red Calipers
أسطوانیة مهواة أسطوانیة مهواة مع مماسك حمراء

نظام ماکفرسون مستقل
مع قضبان منع أنحراف

Max Power (HP / RPM)أقصی قوة (حصان / لفة في الدقیقة)
Max Torque ( Nm/RPM)أقصی عزم (نیوتن.متر / لفة في الدقیقة)

iVVT+Turbocharger Engine Technologyتکنولوجیا املحرك 

CVT Transmissionناقل الحرکة

Frontأمامي

Torsion beam semi-independent 
suspension

ذراع عدم ألتواء شبة
مستقل خلفي

عجلة قیادة بمساعدة توجیه کهربائیة

Rear

Steering System

215/ 55 R17215/ 55 R16 Tyre Sizeمقاس اإلطارات

9.5:1 Compression Ratioنسبة األنضغاط

Front/Rearأمامیة/خلفیة

x 1810  x  1490Overall [ Length  x  Width  x  Height ]  (mm) 4750الطول x  العرض  x  االرتفاع  (مم)
2750Wheel Base (mm)قاعدة العجالت (مم)

159Ground Clearance (mm)اقصی ارتفاع عن االرض (مم)

55Tank Capacity (L)سعة خزان الوقود (لتر)

1415Curb Weight (KG)وزن السیارة (کجم)

Power Sunroofفتحة سقف کهربائیة

Panoramic Power Sunroofفتحة سقف بانوراما
(LED) أضائة نهاریةخارجیةLED Daytime Running Headlights

Automatic Headlightsأضاءة أوتوماتیکیة 
Front & Rear Fog-Lightsفوانیس شبورة أمامیة و خلفیة

Adaptive Front Fog Lightsفوانیس شبورة متحرکة مع املنحنیات

 (LED) فوانیس خلفیة مع حزام نورLED taillights with light belt
Adjustable Front Headlightsفوانیس أضاءة أمامیة قابلة للتعدیل

مرایات خارجیة ذات تحکم کهربائی
مع أشارات LED مدمجة

+Power Folding & Anti-Glare
طی کهربائی + معالجة 

ضد التوهج

+Heating
+تدفئة 

Power Adjustable Side View Mirrors
with LED side indicators  

Rain Sensing Automatic Wipersحساسات مطر

 Shark  Fin Antennaأریال سقف علی شکل زعنف قرش

Rear Privacy Glassزجاج خلفی مظلل 

Chrome-Plated Window Trimأطار نوافذ خارجی من الکروم 

Metallic Welcome Pedalعتب أبواب المع

+ أضاءة خلفیةوحلیة کروم+ أضاءة خلفیةمقابض أبواب من لون السیارة

+Rear بالخلف 

قابل للتعدیل قابل للتعدیل

Body Color Door Handles

Alloy wheelsجنوط سبور ١٦" ١٧"١٧"

 Leather Seatsکراسي جلد

Front Center Armrestمخدع ید أمامی قابل

Rear Center Armrest with Cup Holderمخدع ید خلفی مع حامل أکواب

Driver Seat 6 Ways Manually Adjustableضبط مقعد السائق  في ٦ اتجاهات

Driver Seat 6 Ways Power Adjustableضبط مقعد السائق کهربائي في ٦ اتجاهات

Front Seats Heatingسخانات کراسی أمامیة

Front interior reading lightsأضاءة قراءة أمامیة 

Welcome Logo Lightsلوجو ترحیب مضیئ

Height Adjustable Steering Wheelعجلة قیادة قابلة للتعدیل

Leather Multifunction Steering Wheelعجلة قیادة من الجلد متعددة الوظائف
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Safety Featuresتجهیزات األمان

Electric Dimmingمرآة رؤیة خلفیة مع خاصیة التعتیم

Stainless Steel Stainless SteelPlastic

Rear Only Dual Dual

664

Electric DimmingDimming Rearview Mirror
Ceiling Ambient Lightingأضاءة محیطة بالسقف

Mobile Phone Wireless Chargingشحن السلکی للمحمول

Driver Rest Pedalدواسة راحة جهة السائق

 Remote Single Key Global Drop Functionفتح کامل لزجاج السیارة بالریموت
Keyless Entery ( Smart Key-Start Engine)مفتاح ذکی - بصمة محرك

Cruise Controlمثبت سرعة
USB شحن عن طریق الUSB Charging Function

HD Touch Screen (GPS-FM/AM Radio) ’’8شاشة ٨ بوصة عالیة النقاء (مالحة - رادیو )
(USB/IPOD/AUX ) مخرجUSB/IPOD/AUX Port

Bluetooth (Phone System/Music Playback)بلوتوث متعدد الوظائف

Audio Speakersعدد السماعات
Automatic Air conditioningتکییف أوتوماتیك

 (ABS )نظام الفرامل املانعة لالنزالق
ونظام توزیع قوة الفرملة علی االربعة عجالت

(CBD) مع نظام تحکم بتوزیع الفرامل (EBD)
ABS+EBD+CBD

(ECS )  نظام التحکم بالثبات األلکترونی
(TCS ) مع نظام التحکم فی الجرECS + TCS Traction Control System

Hill-start Assist Controlنظام ثبات السیارة علی املرتفعات 

Electronic Parking Brake (EPB)فرامل ید کهربائیة

Engine Crash Sinking Technologyخاصیة سقوط املحرك في حالة التصادم األمامي

Four-Door Bumper Beamعوارض للحمایة باألربعة أبواب

 Collapsible Steering Columnعامود عجلة القیادة ممتص للصدمات

ISOFIX Child Seat Fixing Systemمثبت لکرسي االطفال

Rear Door Children Safe Locksاقفال امان لالبواب الخلفیة لحمایة االطفال

حساسات ألحزمة األمان األمامیة مع خاصیة
Pre-Tension , Force-Limited Seat Beltsالشد املسبق

Rear Three-point Seat Beltsأحزمة أمان خلفیة ثالثیة الثبیت

Front Side Air Bagsوسائد هوائیة أمامیة جانبیة

Front & Rear Curtain  Air Bagsستائر هوائیة داخلیة

Driver & Front Passenger Double Air Bagsوسائد هوائیة أمامیة للسائق و الراکب األمامی

مانع ادارة املحرك بدون املفتاح األصلی
Immobilizer + Warning Sticker+ أستیکر تحزیر

Anti-Theft Alarm Systemأنذار ضد السرقه

Follow-Me-Home Headlightخاصیة التتبع باألضاءة

Bulb Failure Alarm Displayمبین أعطال األنوار

Speed limiterمحدد سرعة 

Tire Pressure Monitoring System[TPMS]وحدة قیاس ضغط الکاوتش

Speed-Detecting Automatic Door Lockingغلق مرکزى لألبواب بعد تحرك السیارة

Three-Point Front Adjustableأحزمة أمان أمامیة  متحرکة ثالثیة الثبیت 
seat belts height 

Driver & Font Passenger Seatأنذار بتفعیل حزام أمان السائق و الراکب األمامی
Belt unlock alaram

Front Pedestrian Protectionنظام حمایة املشاه من الصدمات

Advanced Cabin Filtration Technologyفلتر تنقیة هواء داخلی متقدم

مانع انطالق السیارة في حالة الضغط علی
Brake Over-ride Systemsبداالت الوقود مع املکابح

Parking Assist Systemنظام املساعدة علی َصف السیارة 
(Image & Prediction Function) 

Auxiliary Image System ° 360کامیرا رؤیة خارجیة ٣٦٠

Front and rear Radarحساس للرکن أمامی وخلفي

Rear Trunk External Remote Openفتح الشنطة الخلفیة عن بعد

Featuresاملواصفات Comfort Luxury Royal
Interior featuresالتجهیزات الداخلیة



Interior Design التصمیم الداخلي

التصمیم الخارجي

Spacious, Functional 
& Modern Interior 

صالون واسع ، عملى و حديث

فتح/غلق تلقائى لزجاج السيارة

ضبط كهربائى لكرسى 
السائق فى ٦ أتجهات

Mobile Phone Wireless Charging  One-Touch Down/Upشاحن موبايل السيلكى
Power Windows

6 Ways Power 
Adjustable Driver Seat

Exterior Color
BlackWhiteDarkRed

احمر غامق ابیض اسود

Exterior Design

ZOTYE AUTO
IFGEG.COM

Call Center
 16 434
16 IFG

الوکیل الوحید الحصري في مصر : إي أف چي جروب

جميع المعلومات المذكورة فى هذا المنشور صحيحة عند وقت الطباعة ،تحتفظ شركة IFG GROUP و شركة ZOTYE AUTO بإجراء اي تعديالت علي المواصفات ، الكماليات ، الموديالت أو األلوان الموجودة في هذا المنشور بدون اي اخطار مسبق .

المركز الرئيسي :
مركز الخدمه المتكامل ( بيع - صيانه - قطع غيار ) :

الـقـطـامـــــــيـه : ٣٦ ارض المروحه - القاهرة : ٢٧٢٥٠٩٧٤  (٠٢)  /  ٢٧٢٥٠٩٧٣ (٠٢) 

الـقــاهــرة 

الـقــاهــرة 

 ا لــســويـــــــس 

 االسـمـاعـيـلـيـه 

مراكز الخدمة :

  الــقــطــامــــيه : ٣٦ ارض المروحه   ٢٧٢٥٠٩٧٤ (٠٢)  /  ٢٧٢٥٠٩٧٣ (٠٢) 
  جسر السويس : مدينة القباء امام عمارات الفاروقيه - ٢١٨٢٤٧٦٧ (٠٢)

السويس 

٥ سنوات / ١٠٠ الف كم
أيـهـمـا أقــرب

5 YEARS / 100.000 KM
Whichever First

 طريق السويس القاهرة الصحراوي مدينة النور -  ٦٠٦٦٦١٥٨ (٠١٠)

 ٥٨ شارع صالح سالم - ( محمد علي سابقا )  -  ٢١٥٨٧١٦ (٠١٠٠)

 مــديـــنـة نــصـر : ٨ شارع حافظ رمضان خلف الجامعه العماليه  :    ٢٢٧٤٦٨٠٤ (٠٢)  /  ٢٢٧٤٦٨٠٩ (٠٢) 
 جـسر السويس : مدينة القباء امام عمارات الفاروقيه -  ٢١٨٢٤٧٦٧ (٠٢)

 ٤١  شارع المدينة الرياضية - المحروسة - السويس.  ٣٤٣٢٢٣٧ (٠٦٢) - ٣٤٣٢٢٤٨ (٠٦٢)
 شارع ٢٣ يوليو امام بنك االسكندرية  - ٣٣٤٨٦٠٦ (٠٦٢)  -   ٣٣٤٨٦٣٦ (٠٦٢)

المعارض :  


