
تحـــــــّرك.

سيات إبيزا الجديدة كلياً.



ــق  ــاة أقصــر مــن ان تقــف علــى حافــة الطري الحي
ــروج  ــك للخ ــارك. االن فرصت ــاهدها دون ان تش لتش

ــتمتع. ــرة, اس ــم بالمخاط ــاف. ق واالستكش

سيات ستساعدك في تسهيل حياتك اليومية.
النها اذا لم تفعل ذلك, لن تكون سيات.

عمليّة للحياة 
اليوميّة.

ــام  ــي ع ــيات ف ــن س ــة م ــة اول مركب ــدأت صناع ب
1953. ومــن بعدهــا بــدأت برشــلونة تتقــدم. وبعــد 
ــرك  ــل وتح ــيات تنق ــت س ــام, اصبح ــي 60 ع مض

ــه. ــم بأكمل العال
وتنبــض  القلــب,  هــي  برشــلونة  تبقــى  ولكــن 
دومــاً.   ســيات  منحنيــات  وجميــع  عــروق  فــي 
ــا  ــا ألنه ــاة به ــف الحب ــي ال تتوق ــة الت ــا المدين انه

ببســاطة عاصمــة ســيات.

صنعت في 
برشلونة.
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الحريّـة.

إبـدء.

ماذا تنتظر؟  امامك مدينـة كاملة لتكتشفــها.
ــت.  ــم ملف ــر تصمي ــات وأكث ــدث تقنيّ ــن أح ــا بي ــج م ــزا تدم ــيات إبي س

ــك. ــع وقت ــيّء. وال تضي ــرب كل ش ــن حرّاً,ج ك
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حــدد اســلوب حياتــك مــع ســيات إبيــزا, وتميـّـز عــن الجميــع بمظهرهــا الرياضــي 
وتجهيزانهــا الخالبــة. فهــي ديناميكيــة حتــى اخــر تفصيــل

الحياة ليست لمن 
يرفض ان يشارك بها.
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ال تقبل بما هو
 إعتيادي.

تميّز عن الجميع مع سيات إبيزا بشكلها الجديد ومواصفاتها المميزة.
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قــد تغييــرت األحــوال البــوم. مــع لوحــة 
تصميمهــا  إعــادة  تــم  جديــدة  قيــادة 
بالكامــل. وتقنيّــات عاليــة تميّــز إبيــزا عــن 

. فســيها منا

هل تريد التغيير؟
قم بالتجربة.
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ســترغب  ام  إعتيــادي  هــو  بمــا  ستتمســك  هــل 
ــة  ــوان حيوي ــي بأل ــزا تأت ــد؟ إبي ــيء جدي ــة ش بتجرب

ميتاليــك. جديــدة 

األلــــوان
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األبعــاد المواصفات
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 TSI 1.0 بقوة 95 حصانمحرك

غيار يدي من 5 سرعاتنوع الغيار

TSI 1.0  بقوة 115 حصانمحرك

7 سرعات أوتوماتيك DSGنوع الغيار
 

بور ستيرنج	 
6 وسائد هوائية	 
4 نوافذ كهربائية	 
مرايا جانبية تطوي كهربائياً مع تدفئة	 
مقود جلد مع ازرار تحكم	 
اغالق مركزي عن بعد	 
 	ABS,ESP,EDL,ASR,EDTC
 	SD راديو مع شاشة لمس ومدخل
6 سماعات	 
مكبف هواء إالكتروني	 
مرآة داخلية تمتص الضوء	 
حساس ضغط الهواء في العجالت	 
نظام المساعدة عند االنطالق على المنحدرات	 
 	Start/stop نظام
أضواء نهارية	 
مثبت سرعة إلكتروني ذكي	 
نظام التنبيه من االصطدامات األمامية	 
 	Medium  شاشة معلومات للسائق متعددة الوظائف
 	,USB AUX-IN بلوتوث
جنطات ألمنيوم قياس 15 إنش	 
زجاج معتم	 
حساس ضوء/مطر	 
أضواء ضباب أمامية وخلفية	 

بور ستيرنج	 
6 وسائد هوائية	 
4 نوافذ كهربائية	 
مرايا جانبية كهربائية	 
ازرار تحكم عبر المقود	 
اغالق مركزي عن بعد	 
 	ABS,ESP,EDL,ASR,EDTC
 	SD راديو مع شاشة لمس ومدخل
4 سماعات	 
مكبف هواء إالكتروني	 
مرآة داخلية تمتص الضوء	 
حساس ضغط الهواء في العجالت	 
نظام المساعدة عند االنطالق على المنحدرات	 
 	Start/stop نظام
أضواء نهارية	 
مثبت سرعة إلكتروني	 
نظام التنبيه من االصطدامات األمامية	 
شاشة معلومات للسائق متعددة الوظائف	 
 	USB بلوتوث




