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مالحظة: قد تختلف التجهيزات باختالف السوق، فُيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.

اكتشف المزيد من متع الحياة الصغيرة 
 ابدأ كل يوم حياة جديدة بأناقة جريئة تلهمك الستكشاف آفاق جديدة واستجابة حيوية تمنحك ابتسامة عريضة تنير وجهك. 
 وسوف تستمتع أيًضا بالرحلة السلسة المريحة، والقيادة المتزنة االستثنائية واألداء المميز بالحفاظ على البيئة. إنها الرفيق 

المثالي كامل التهذيب.

Black Mica [X08] / سعة 1.2 لتر مع تجهيزات اختيارية MIVEC بمحرك GLX ميراج

2 1
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مالحظة: قد تختلف التجهيزات باختالف السوق، فُيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.

التعبير المثالي عن حريتك وأسلوبك في الحياة
إن بدن »ميراج« المصمم ديناميكًيا من المقدمة األنيقة إلى الجوانب المعبرة والجزء الخلفي الكنتوري يتمازج فيه 

الذوق الرفيع مع المظهر الرياضي األنيق لزيادة متعة القيادة الواثقة.

4 3

Cool Silver Metallic [A66] / سعة 1.2 لتر مع تجهيزات اختيارية MIVEC بمحرك GLX ميراج
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مالحظة: قد تختلف التجهيزات باختالف السوق، فُيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.

الراحة والمتعة في كل رحلة
تفّضل بدخول المقصورة واكتشف متعة القيادة واالنتعاش. وحتى تشعر بالمزيد من الراحة، 
تمتع بالتصميم الراقي والمساحة الواسعة والرؤية الواضحة ووسائل الراحة ذات الجودة 

العالية ومقعد سائق بوسادة ذات ارتفاع قابل للضبط ومسند رأس.

6 5

ميراج GLX بمحرك MIVEC سعة 1.2 لتر مع تجهيزات اختيارية / مقاعد نسيجية )أسود وعاجي(
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محرك MIVEC سعة 1.2 لتًرا و 12 صماًما وعمود كامة 
علوي مزدوج

انتِش بالقوة التي يجلبها لك محرك *MIVEC سعة 1.2 لتًرا 
 و 12 صماًما وعمود كامة علوي مزدوج، والذي يعطي 

خرًجا أقصى كبيًرا قدره 57 كيلو واط )78 حصاًنا( عند 
6000 لفة في الدقيقة وعزم عملي أقصى قدره 100 نيوتن متر 

)10.2 كجم/م( عند 4000 لفة في الدقيقة.
)MIVEC( نظام ميتسوبيشي المبتكر للتحكم اإللكتروني في توقيت الصمامات *

ناقل الحركة INVECS-III CVT بنظام التعشيق المستمر 
يحافظ ناقل الحركة *INVECS-III CVT بنظام التعشيق المستمر والمصمم 

بالنسب الكبيرة على سرعة الدوران المثلى لتوفير أداء عاٍل واقتصاد في استهالك 
الوقود. وسوف تستمتع بالتسارع السلس والتباطؤ السلس، وكذلك نسب التروس 

)السرعات( المختارة بكفاءة في جميع ظروف القيادة. وتوفر إضاءة حروف 
السرعات قراءة سهلة بلمحة واحدة، وقبضة عصا التعشيق مغلفة بالجلد للراحة 

والمتعة.
* نظام التحكم اإللكتروني الذكي والمبتكر للمركبات - 3

إثارة الحواس مع المسؤولية
أصبحت القيادة أكثر متعة وإثارة ألن األداء الجريء وكفاءة استهالك الوقود الممتازة في أوجهما. وسواء كنت تذهب إلى العمل أو التسوق في المدينة أو تسافر عبر الريف، 

فسوف تستمتع بقيادة رياضية بثبات استثنائي وتسارع مباشر يستجيب ألوامرك وقدرة على المناورة الرشيقة تجعل توقيف السيارة في أماكن االنتظار والمنعطفات الحادة 
مجرد نزهة.

مالحظة: قد تختلف التجهيزات باختالف السوق، فُيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.

كفاءة رائدة في استهالك الوقود
أصبح السفر في هذه السيارة أقل تكلفة وأكثر مراعاة للبيئة. 

ولذا سوف تستمتع برحالت أطول مع توقفات أقل للتزود 
بالوقود، بفضل كفاءة استهالك الوقود الرائدة في فئتها.

 *  استهالك الوقود عندما تكون السيارة مجهزة بإطارات مقاس 14 بوصة.
 باالعتماد على نتائج الفحص الداخلي باستخدام الدورة المركبة األوروبية.

4.7لتر/100كم*
أدنى حد لنصف قطر الدوران من بين أصغر أنصاف قطر الدوران 

في فئتها
نصف قطر الدوران الضيق يساهم في القيادة الممتازة ويجعلها سهلة 

ألي شخص بأي عمر.

8 7

4.6 متًرا

Titanium Gray Metallic [U17] / سعة 1.2 لتر مع تجهيزات اختيارية MIVEC بمحرك GLX ميراج

تصميم ديناميكيات هوائية سلس
إن بدن »ميراج« مصمم لينزلق عبر الهواء بسالسة بمعامل جر )CD( رائد يبلغ 0.30* يعمل على 
الحد من الضوضاء وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون )CO2( بينما يزيد كفاءة استهالك الوقود ويعزز 

الثبات في السرعات العالية.
* طبًقا لنتائج االختبارات الداخلية.
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10 9 مالحظة: قد تختلف التجهيزات باختالف السوق، فُيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.

مجموعة عدادات شبه عالية التباين مع إطار من الكروم
عدادات كبيرة وسهلة القراءة مع إضاءة مستمرة وزخارف 

فضية لزيادة متعتك. ويساهم السطوع القابل للضبط في تسهيل 
قراءة العدادات بسرعة في أي مستوى إضاءة.

* قد يختلف المظهر الفعلي.

مقعد خلفي قابل للطي بنسبة تقسيم )60 : 40(

المالمح البارزة للتجهيزات

صندوق قفازات ورف تخزين

حوامل أكواب

عجلة قيادة بعمود قابل لإلمالة

المالءمة

 تحيطك المقصورة بوسائل الراحة التي تالئمك تماًما. فسواء كنت تخزن األمتعة الشخصية أو تضبط درجة الحرارة أو الموسيقى أو المقاعد، سوف تجد كل تفصيلة مصممة من أجل تعزيز 
تجربة المستخدم.

مرايا أبواب كهربائية قابلة للضبط مرآة باب مع مصباح انعطاف جانبي

مكيف هواء يدوي
اضبط مكيف الهواء بدقة مع أدوات التحكم سهلة االستخدام

USB منفذ
مصمم لسهولة توصيل مشغالت الصوتيات الرقمية، وغيرها.

التحكم في إضاءة العداد  درجة الحرارة الخارجية/ 
تنبيه الصقيع

التذكير بالخدمة او الصيانة متوسط استهالك الوقودعرض مسافات القيادة
)بالمسافة(

شاشة متعددة األغراض: عرض المعلومات المتعددة

AM/FM وراديو CD 1 مع مشغل أقراص-DIN نظام صوتيات
ضع نظام الصوتيات الذي تختاره في هذه اللوحة المركزية.

مشغل أقراص CD مع لوحة مركزية فريدة
AM/FM وراديو CD نظام صوتيات مع ساعةيشمل هذا النظام الفريد مشغل أقراص

نظام التحدث الحر وأدوات التحكم في الصوتيات 
أدوات تحكم مريحة بنظام الصوتيات ونظام الهاتف الجوال الحر الذي ال ُتستخدم فيه 

األيدي مع خاصية  ®Bluetooth مركبة على عجلة القيادة لسهولة الوصول إليها.
.Bluetooth SIG, Inc لة لصالح شركة مالحظة: Bluetooth هي عالمة تجارية مسجَّ

جيب باب أمامي مع حامل زجاجاتخطاف تعليق
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12 11 مالحظة: قد تختلف التجهيزات باختالف السوق، فُيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.

الشدادات االستباقية
تقوم الشدادات االستباقية بشد حزامي األمان 
األماميين أوتوماتيكًيا في حالة وقوع تصادم 

لمساعدة في تقييد حركة السائق والراكب 
األمامي.

 )HSA( مؤازر صعود المنحدرات
عند صعود منحدر شديد، يساعد نظام مؤازر صعود المنحدرات في منع رجوع السيارة للخلف 

عندما تحرر الفرامل، وذلك بالمحافظة على قوة الكبح حتى ثانيتين إلى أن تقوم بالضغط على 
دواسة السرعة.

بدون مؤازر صعود المنحدراتمع مؤازر صعود المنحدرات

بدون التحكم النشط في التوازن )انزالق العجلة األمامية(

بدون التحكم النشط في التوازن )انزالق العجلة الخلفية(

)ASC( نظام التحكم النشط في التوازن
إذا فقدت قبضة العجالت على أرض زلقة أو أثناء االنعطاف يقوم نظام التحكم النشط في 

التوازن أوتوماتيكًيا بتعديل خرج المحك ويضغط بقوة الكبح )الفرملة( على العجالت المالئمة 
للمساعدة في المحافظة على التحكم ومنع االنزالق.

)TPMS( نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات
ُتستخدم في نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات مستشعرات أجهزة إرسال في 
العجالت لمراقبة ضغط الهواء في اإلطارات وإضاءة مصباح تحذير بمجموعة 

العدادت المشتركة إذا انخفض الهواء في إطار أو أكثر انخفاًضا كبيًرا.

النوافذ الكهربائية
يمكن رفع زجاج نافذة السائق أو خفضه 

بلمسة واحدة وتشتمل النافذة على آلية منع 
غلق للمحافظة على السالمة.

السالمة

Sunrise Orange Metallic [M09] / سعة 1.2 لتر مع تجهيزات اختيارية MIVEC بمحرك GLX ميراج

وسائد هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي )SRS( للسائق والراكب األمامي
في حال حدوث تصادم، يتم تفعيل الوسائد الهوائية األمامية بنظام SRS لحمايتك أنت والراكب 

األمامي عن طريق امتصاص قوة التصادم.

)4ABS( نظام منع االنغالق للعجالت األربع
يساعد نظام الكبح المانع لالنغالق الذي يعمل بالعجالت األربع في منع توقف العجالت عن 

 الدوران أثناء الكبح الطارئ حتى يمكنك المحافظة على تحكم أكبر في التوجيه، حتى على 
الطرق الزلقة.

)EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الكبح
يقوم نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الكبح بتوزيعها على جميع العجالت األربع لتعزيز عملية 

الكبح )الفرملة(.

نقطة الكبح 
EBD الركاب والحمولة بدون نظام

EBD الركاب والحمولة مع نظام

EBD السائق فقط مع نظام

RISE بدن السيارة بتقنية
إن بدن »ميراج« قوي للغاية وخفيف الوزن بفضل االستخدام الكثيف أللواح الصلب الذي يتميز 

بمقاومة عالية الشد تساهم كذلك في إضفاء مستوى عاٍل من السالمة أثناء التصادم.

فوالذ بمقاومة 
عالية الشد

980 ميجا باسكال

590 ميجا باسكال

440 ميجا باسكال
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الميزات الرئيسية
القياسية:

 • إطارات مقاس 165/65R14 + عجالت فوالذية مقاس
 14 بوصة مع أغطية مركزية 

•  نظام مكابح مانع لالنغالق )ABS( مع نظام توزيع إلكتروني 
)EBD( لقوة الكبح

)ASC( نظام تحكم نشط في التوازن  •
•  وحدة تعزيز المكابح

)HSA( مؤازر صعود منحدرات  •
)TPMS( نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات  •
 )SRS( وسائد هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي  • 

)للسائق والراكب األمامي(
•  نظام منع التشغيل

•  مصابيح أمامية هالوجين
•  مقابض أبواب خارجية ومقبض باب خلفي بألوان متناسقة

•  مرايا أبواب كهربائية بألوان متناسقة
•  مّساحات للزجاج األمامي متقطعة التشغيل ومتغيرة السرعة 

مع غّساالت
• عجلة قيادة بعمود قابل لإلمالة
•  ذراع فرامل يد من اليوريثان
• عداد سرعة دوران المحرك

•  شاشة عرض معلومات متعددة
•  ذراع ضبط التحريك لألمام والخلف وإمالة ظهر المقعد 

)السائق والراكب األمامي(
•  مقعد خلفي قابل للطي

• حاجب شمس بجهة الراكب األمامي
• مصباح المقصورة األمامي 

•  جهاز إذابة ثلج للزجاج األمامي والجانبي
• مكيف هواء يدوي )وحدة تحكم قرصية ثالثية(

• فلتر هواء

االختيارية )المعروضة(:
•  إطارات مقاس 165/65R14 + عجالت فوالذية مقاس 

14 بوصة مع أغطية كاملة
 )LED( جناح سقف مع مصباح توقف علوي  •

•  مقاعد منفصلة بظهر مقعد منخفض 
•  مساند الرأس 

•  مقعد السائق بارتفاع قابل للضبط 
•  خطاف تعليق وجيب بظهر المقعد 

•  مقبس كماليات بلوحة أجهزة القياس والبيان 
•  رف خلفي 

•  نظام دخول بدون مفتاح مع وحدتي إرسال إشارات 
•  2 سماعة )بالبابين األماميين( 

•  لوحة تشغيل مركزية DIN-2 + راديو  DIN-1  لتشغيل 
1-DIN مع صندوق CD ومشّغل أقراص AM/FM ترددات

•  منفذ USB )على صينية الكونسول األرضي بالغطاء(

مالحظة: لالطالع على قائمة كاملة بالتجهيزات القياسية واالختيارية، 
ُيرجى مراجعة الصفحتين 17 و 18.

مستوى التجهيزات

GLX

14 13 مالحظة: قد تختلف التجهيزات باختالف السوق، فُيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.

الذكاء

)النظام اإللكتروني للتحكم في الوقت واإلنذارات(

نظام الدخول بدون مفتاح
يسمح لك نظام الدخول بدون مفتاح بقفل وفتح َقفل األبواب 

والباب الخلفي بالضغط على جهاز دخول بدون مفتاح. ويتم 
تزويد المالك بجهازين لراحة األزواج.

نظام إشارات تغيير الحارات
عندما تقوم بتغيير الحارة التي تقود بها، يمكنك لمس ذراع إشارة 

االنعطاف بخفة لتومض إشارات االنعطاف ثالث مرات. ويظهر هذا 
الوميض كذلك على لوحة أجهزة القياس والبيان.

إنذار الباب المفتوح
ينطلق إنذار أوتوماتيكًيا إذا تحركت بالسيارة وأحد األبواب ال يزال 

مفتوًحا جزئًيا أو كلًيا.

وظيفة اإلطفاء األوتوماتيكي للمصابيح األمامية
بعد إطفاء اإلشعال )المحرك( والخروج من السيارة تنطفيء المصابيح 

األمامية أوتوماتيكًيا للمساعدة في الحفاظ على طاقة البطارية.

مؤقت زجاج النوافذ الكهربائية
حتى بعد إطفاء المحرك، يمكن فتح النوافذ الكهربائية أو غلقها لمدة 

30 ثانية قبل فتح الباب.

النظام األوتوماتيكي إلعادة قفل األبواب
 خالل 30 ثانية من الضغط على زر الفتح من خارج السيارة، يعيد 

هذا النظام قفل جميع األبواب أوتوماتيكًيا إذا لم يتم فتح أحدها.

تأخير المصباح الداخلي
 بعد إطفاء المحرك، يظل المصباح الداخلي مضاًء لمدة 15 ثانية 

للسماح بتفحص المتعلقات قبل الخروج من السيارة.

الماسحات األوتوماتيكية القابلة للضبط حسب السرعة
في وضع "Timing" )التوقيت(، تعمل ماسحات الزجاج عادة حسب 
سرعة السيارة األقل من 60 كم/ ساعة، وتعمل أسرع في السرعات 

األعلى.

وظيفة المسح الخلفي األوتوماتيكي عند الرجوع للخلف
 عندما يتم ضبط ماسحة الزجاج الخلفي على "INT" )متقطع( فإنها 
 تعمل أوتوماتيكًيا لتحسين الرؤية الخلفية كلما انتقلت عصا التعشيق 

إلى وضع الرجوع للخلف.
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األلوان الداخلية
خامة المقاعد

قماش مع درزات بارزةقماش )عاجي( 

WHITE PEARL )W54( 

TITANIUM GRAY METALLIC )U17( 

RED METALLIC )P19(

WHITE SOLID )W19( 

COOL SILVER METALLIC )A66( 

BLACK MICA )X08( 

MEDIUM BLUE MICA )T69( 

WINE RED PEARL )P57( SUNRISE ORANGE METALLIC )M09(

المواصفات الفنيةاأللوان الخارجية

باالعتماد على نتائج الفحص الداخلي باستخدام الدورة المركبة األوروبية.  * 

قامت بالقياس شركة ميتسوبيشي موتورز.   **
مالحظة: هذه المواصفات خاضعة للتغيير بدون أي إشعار مسبق. فُيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي بمنطقتك للحصول على المواصفات التفصيلية.

16 15 مالحظة: قد تختلف التجهيزات باختالف السوق، فُيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.

GLX الفئة
نظام التعشيق المستمر في نقل الحركة ناقل الحركة الطراز

A03AXTMHLW كود الطراز
األبعاد واألوزان

3795 مم الطول اإلجمالي
1665 مم العرض اإلجمالي
1510 مم االرتفاع الكلي
2450 مم المسافة بين محوري العجالت األمامية والخلفية
160 مم الخلوص األرضي
880 وزن السيارة فارغة )اإلجمالي( كجم
1320 كجم الوزن اإلجمالي للسيارة

5 أشخاص سعة المقاعد
األداء

)4.9( 4.7 لتر/100 كم استهالك الوقود* ]مع إطارات 14 بوصة )إطارات 15 بوصة([
167 كم/ساعة السرعة القصوى**
13.8 ثانية التسارع )0-100 كم/ساعة(
4.6 م نصف قطر الدوران األدنى

المحرك
)3A92( سعة 1.2 لتًرا و 12 صماًما و3 أسطوانات وعمود كامة علوي مزدوج MIVEC محرك النوع )الكود(

1193 سم3 اإلزاحة الكلية
EURO-4 مستوى العادم

6000/)78( 57 كيلوواط )حصان(/لفة في الدقيقة )EEC أقصى خرج )صافي
4000/)10.2( 100 نيوتن متر )كجم-م(/لفة في الدقيقة )EEC أقصى عزم دوران )صافي

نظام الوقود
ECI-MULTI )حقن بتحكم إلكتروني - حقن متعدد النقاط( نظام التزود بالوقود

35 لتر سعة خّزان الوقود
ناقل الحركة

INVECS-III بنظام التعشيق المستمر النوع
نظام التوجيه

جريدة مسننة وترس صغير مع مؤازر توجيه كهربائي النوع
أنظمة التعليق

دعامات ماكفيرسون األمامية
عارضة التواء )قنطرة( الخلفية

المكابح
أقراص مهواة األمامية

أسطوانات متقدمة وتابعة الخلفية
اإلطارات

165/65R14 قياسية اإلطارات )األمامية والخلفية( 
175/55R15 اختيارية

عجالت فوالذية مقاس 14 بوصة مع أغطية مركزية قياسية العجالت )األمامية والخلفية( 
عجالت فوالذية مقاس 14 بوصة مع أغطية كاملة / عجالت من سبيكة معدنية مقاس 15 بوصة اختيارية

مالحظة: األلوان المعروضة قد تختلف قلياًل عن األلوان الفعلية نتيجة لعملية الطباعة.

■ قياسي    □ اختياري 

GLX الفئة
أسود وعاجي التشطيبات الداخلية

أسود وعاجي
مع درزات أسود وعاجي المقاعد

األلوان الخارجية
□ ■ P57 أحمر قاني لؤلؤي
□ ■ M09 برتقالي ساطع ميتاليك
□ ■ P19 أحمر ميتاليك
□ ■ T69 أزرق ميكا متوسط
□ ■ U17 تيتانيوم رمادي ميتاليك
□ ■ A66 فضي ميتاليك ساحر
□ ■ X08 أسود ميكا
□ ■ W54 أبيض لؤلؤي
□ ■ W19 أبيض خالص
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18 17

التجهيزات القياسية واالختيارية
■ قياسي    □ اختياري 

التجهيزات القياسية واالختيارية
■ قياسي    □ اختياري

مالحظة: قد تختلف التجهيزات باختالف السوق، فُيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.

GLX الفئة

MIVEC سعة 1.2 لتر المحرك الطراز
نظام التعشيق المستمر 

في نقل الحركة
ناقل الحركة

■ )3A92( سعة 1.2 لتًرا و12 صماًما و3 أسطوانات وعمود كامة علوي مزدوج MIVEC محرك المحرك األداء
■ ناقل الحركة INVECS-III CVT )بنظام التعشيق المستمر( ناقل الحركة
■ إطارات مقاس 165/65R14 + عجالت فوالذية مقاس 14 بوصة مع أغطية مركزية اإلطارات/العجالت
□ إطارات مقاس 165/65R14 + عجالت فوالذية مقاس 14 بوصة مع أغطية كاملة
□ إطارات 175/55R15 + عجالت من سبيكة معدنية مقاس 15 بوصة
■ إطارات 165/65R14 + عجالت من سبيكة معدنية مقاس 14 بوصة إطار احتياطي وعجلة
□ إطارات 175/55R15 + عجالت من سبيكة معدنية مقاس 15 بوصة
■ الخلفية: أسطوانات )متقدمة وتابعة( األمامية: أقراص )مهواة(   المكابح السالمة
■  )EBD( مع نظام توزيع إلكتروني لقوة الكبح )ABS( نظام مكابح مانع لالنغالق
■ )ASC( نظام التحكم النشط في التوازن
■ مساعد المكابح
■ )HSA( مؤازر صعود المنحدرات

■ السائق والراكب األمامي  وسائد هوائية بنظام تقييد 
)SRS( الحركة التكميلي

■ حزام أمان ELR ثالثي النقاط مع شداد استباقي واحد )السائق والراكب األمامي( أحزمة األمان األمامية
■ 2 أحزمة أمان ELR ثالثية النقاط + حزام حجر ثنائي النقاط )أوسط( أحزمة األمان الخلفية
■ باب خلفي مع مصباح توقف علوي )لمبة(  مصابيح خارجية
■ نظام منع التشغيل الحماية من السرقة
■ )TPMS( نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات غير ذلك
■ األمامية والخلفية: ذات ألوان متناسقة المصّدات التجهيزات الخارجية
□ إطار مصباح ضباب على المصّد األمامي
■ شبكة أمامية سفلية )سوداء(
□ شبكة أمامية )كروم(
□ LED كشافات أمامية بمصابيح زينون ثنائية مع تعديل يدوي ومصابيح تموضع المصابيح األمامية
■ مصابيح هالوجين أمامية
□ مصابيح ضباب أمامية مصابيح الضباب
■ مصباح ضباب خلفي بمجموعة المصباح الخلفي المشترك )السائق(
■ زجاج أمامي رقائقي الزجاج
■ زجاج مقسى لنوافذ األبواب األمامية والخلفية
■ زجاج مقسى لنافذة الباب الخلفي مع مزيل ضباب
■ مّساحات للزجاج األمامي متقطعة التشغيل ومتغيرة السرعة مع غّساالت المّساحات األمامية
□ مّساحة متقطعة مع غّسالة المّساحة الخلفية
■ مقابض أبواب خارجية بألوان متناسقة األبواب
□ إطار باب أسود اللون
■ مرايا أبواب كهربائية بألوان متناسقة مرايا األبواب
□ مرايا أبواب كهربائية متناسقة اللون مزّودة بمصباح انعطاف جانبي
■ شريط سقف )أسود( أشرطة السقف
■ مقبض باب خلفي بلون متناسق الباب الخلفي
□ LED مصابيح مشتركة خلفية
□ )LED( جناح سقف مع مصباح توقف علوي غير ذلك
■ عجلة قيادة معززة كهربائًيا عجلة القيادة وقبضة عصا التعشيق المقصورة
■ عجلة قيادة بعمود قابل لإلمالة
■ قفل لذراع التحويل مع قفل لمفتاح التشغيل
■ عجلة قيادة يورثان ثالثية الشعبة مع إطار
□ عجلة قيادة ثالثية الشعبة مكسوة بالجلد مع زخارف باللون األسود بيانو ومن الكروم
■ قبضة عصا تعشيق السرعات من اليورثان 
□ قبضة عصا تعشيق السرعات مكسوة بالجلد
■ ذراع فرامل يد من اليوريثان
■ عداد مشترك لوحة أجهزة القياس والبيان
□ مجموعة عدادات شبه عالية التباين مع إطار من الكروم 
■ عداد سرعة دوران المحرك
■ لوحة مؤشر تغيير السرعات مزّودة بإضاءة: فضية اللون
□ لوحة مؤشر تغيير السرعات مزّودة بإضاءة: أسود بيانو
■ شاشة تذكير بالخدمة، حاسبة رحالت - مسافات القيادة ومتوسط استهالك الوقود والتحكم في اإلضاءة، وما إلى ذلك عرض المعلومات المتعددة
■ قماش خامة المقاعد المقاعد
□ قماش مع درزات بارزة
■ مقاعد منفصلة بظهر مقعد مرتفع المقاعد األمامية
□ مقاعد منفصلة بظهر مقعد منخفض
□ السائق والراكب األمامي مساند الرأس
■ ذراع ضبط التحريك لألمام والخلف وإمالة ظهر المقعد مقعد السائق
□ مقعد السائق بارتفاع قابل للضبط
■ ذراع ضبط التحريك لألمام والخلف وإمالة ظهر المقعد مقعد الراكب األمامي
□ خطاف تعليق وجيب بظهر المقعد
■ مقعد طويل قابل للطي المقاعد الخلفية

GLX الفئة
MIVEC سعة 1.2 لتر المحرك الطراز

نظام التعشيق المستمر 
في نقل الحركة ناقل الحركة

■ مقابض أبواب داخلية سوداء األبواب التجهيزات الداخلية
□ مقابض أبواب داخلية من الكروم
□ لوحات مفاتيح النوافذ الكهربائية باللون األسود بيانو
■ صندوق قفازات لوحة أجهزة القياس والبيان
■ درج على لوحة أجهزة القياس والبيان
■ لوحة مركزية )أسود بيانو(
□ والعة سجائر بلوحة أجهزة القياس والبيان
□ مقبس كماليات بلوحة أجهزة القياس والبيان
■ األمامي: 2 حوامل أكواب كونسول سفلي
□ الخلفي: حامل أكواب واحد
□ منفضة سجائر
■ جيب بالباب وحامل زجاجات )بالجانبين( فرش الباب األمامي
■ حاجب شمس بجهة السائق مع مرآة زينة وغطاء وحامل بطاقات السقف
■ حاجب شمس بجهة الراكب األمامي
■ مرآة رؤية خلفية نهارية وليلية
■ مقبض مساعد للراكب األمامي
■ مقبضان مساعدان خلفيان
■ مصباح المقصورة األمامي مصابيح داخلية
□ مصباح حيز األمتعة
□ رف خلفي غير ذلك
■ عدة )بسيطة( ومرفاع ومقياس ضغط هواء إطارات
■ طفاية حريق، حقيبة إسعافات أولية، مثلث طوارئ
■ جهاز إذابة ثلج للزجاج األمامي والجانبي مكيف هواء الراحة والرفاهية
■ مكيف هواء يدوي )وحدة تحكم قرصية ثالثية(
■ فلتر هواء
□ نظام دخول بدون مفتاح مع وحدتي إرسال إشارات نظام التأمين
□ مفتاح ثانوي )واحد(
□ نظام تأمين األبواب المركزي
■ حماية األطفال
■ نوافذ كهربائية )للبابين األماميين( األبواب
□ نوافذ كهربائية أمامية وخلفية مع وظيفة رفع وخفض الزجاج بجهة السائق )وظيفة منع الغلق(
□ مفاتيح نظام الصوتيات مفتاح توجيه
□ مفاتيح نظام الصوت ونظام التحدث الحر بالهاتف
□ 2 سماعة )بالبابين األماميين( مكبرات الصوت والهوائي نظام الصوتيات 

□والوسائط 4 سماعات )باألبواب األمامية والخلفية(
■ هوائي سقف
■ لوحة مركزية DIN-2 بدون صوت  نظام الصوتيات 

□)واللوحة المركزية( 1-DIN 2 + طقم إعداد مضخم لنظام الصوتيات مع صندوق وقابس-DIN لوحة مركزية
□ لوحة مركزية DIN-2 + طقم إعداد مضخم لنظام الصوتيات مع قابس
□ 1-DIN مع صندوق CD ومشّغل أقراص AM/FM 1  لتشغيل ترددات-DIN  2 + راديو-DIN لوحة تشغيل مركزية
□ راديو AM/FM ومشّغل أقراص CD مع لوحة مركزية فريدة

1*□ منفذ USB )على صينية الكونسول األرضي بالغطاء(
1*□ 2*Bluetooth®  نظام التحدث الحر بالهاتف العامل بتقنية

□

مقعد خلفي قابل للطي بنسبة تقسيم )60 : 40(  مجموعة تجهيزات المقعد 
الخلفي المحّسنة

خيارات مجموعة 
3 مساند رأس خلفيةالتجهيزات

3 أحزمة أمان ELR ثالثية النقاط
ISO-FIX 2 حلقات تثبيت سفلية وأربطة تثبيت لمقاعد األطفال

يجب أن يكون مرتبًطا براديو AM/FM ومشّغل أقراص CD مع لوحة مركزية فريدة   1*
Bluetooth SIG, Inc.  لة لصالح شركة Bluetooth هي عالمة تجارية مسجَّ  2*
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