






























الفر�ش الداخلي









املوا�صفات التقنية
اأبعاد ليون

�صيات ليون كوبرا�صيات ليون     FR�صيات ليون     FR�صيات ليون
TSI 2000  290  ح�صانTSI 1800 180 ح�صانTSI 1.4 150  ح�صانTSI  150 1.4 ح�صان

DSG 7 غيار�ت �أوتوماتيكDSG 7 �سرعات �أوتوماتيكDSG 7 �سرعات �أوتوماتيكDSG 6 �سرعات �أوتوماتيك
بور �ستريجنبور �ستريجنبور �ستريجنبور �ستريجن

7 و�سائد هو�ئية7 و�سائد هو�ئية7 و�سائد هو�ئية7 و�سائد هو�ئية
4 نو�فذ كهرباء4 نو�فذ كهرباء4 نو�فذ كهرباء4 نو�فذ كهربائية

مر�يا جانبية تطوي كهربائيًامر�يا جانبية تطوي كهربائيًامر�يا جانبية تطوي كهربائيًامر�يا جانبية تطوي كهربائيًا
�غالق مركزي عن بعد�غالق مركزي عن بعد�غالق مركزي عن بعد�غالق مركزي عن بعد

ABS, ESP, EDL, ASR, EDTCABS, ESP, EDL, ASR, EDTCABS, ESP, EDL, ASR, EDTCABS, ESP, EDL, ASR, EDTC
�سا�سة مل�س�سا�سة مل�س�سا�سة مل�س�سا�سة مل�س

8 �سماعات8 �سماعات8 �سماعات6 �سماعات
مكيف هو�ء �لكرتوينمكيف هو�ء �لكرتوينمكيف هو�ء �لكرتوينمكيف هو�ء �إلكرتوين

نظام مر�قبة �سغط �لهو�ء بالعجالتنظام مر�قبة �سغط �لهو�ء بالعجالتنظام مر�قبة �سغط �لهو�ء بالعجالتنظام مر�قبة �سغط �لهو�ء بالعجالت

Start/Stop نظامStart/Stop نظامStart/Stop نظامStart/Stop نظام
مر�آة د�خلية متت�س �ل�سوء �أوتوماتيكيًامر�آة د�خلية متت�س �ل�سوء �أوتوماتيكيًامر�آة د�خلية متت�س �ل�سوء �أوتوماتيكيًامر�آة د�خلية متت�س �ل�سوء �أوتوماتيكيًا

م�سند يد �أماميم�سند يد �أماميم�سند يد �أماميم�سند يد �أمامي
ك�سافات �أماميةك�سافات �أماميةك�سافات �أماميةك�سافات �أمامية

ك�سافات �أمامية مع خا�سية �إ�ساءة �ملنعطفاتك�سافات �أمامية مع خا�سية �إ�ساءة �ملنعطفاتك�سافات �أمامية مع خا�سية �إ�ساءة �ملنعطفاتك�سافات �أمامية مع خا�سية �إ�ساءة �ملنعطفات
جنطات �أملنيوم مقا�س 19 �إن�سجنطات �أملنيوم مقا�س 18 �إن�سجنطات �أملنيوم مقا�س 18 �إن�سجنطات �أملنيوم قيا�س 17 �إن�س

USB, Aux-In, BluetoothUSB, Aux-In, BluetoothUSB, Aux-In, BluetoothUSB, Aux-In, Bluetooth
�سا�سة معلومات لل�سائق�سا�سة معلومات لل�سائق�سا�سة معلومات لل�سائق�سا�سة معلومات لل�سائق

مقود جلد متعدد �لوظائف مع غيار�تمقود جلد متعدد �لوظائف مع غيار�تمقود جلد متعدد �لوظائف مع غيار�تمقود جلد متعدد �لوظائف
زجاج خلفي معتمزجاج خلفي معتمزجاج خلفي معتمزجاج خلفي معتم

دهان ميتاليكدهان ميتاليكدهان ميتاليكدهان ميتاليك

ح�سا�سات لالإ�سطفافح�سا�سات لالإ�سطفافح�سا�سات لالإ�سطفاف�سبويلر خلفي

LED إ�ساءة نهارية�LED م�سابيح �أمامية وخلفيةLED م�سابيح �أمامية وخلفيةLED م�سابيح �أمامية وخلفية
 مثبت �سرعة �لكرتوينمثبت �سرعة �لكرتوينمثبت �سرعة �لكرتوينمثبت �سرعة �لكرتوين

FullLink FullLink FullLink 

مقاعد جلد ريا�سيةمقاعد جلد ريا�سيةمقاعد جلد ريا�سية










