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لق إضافي إلنشاء البع الخطوط واألفكارب التشفات.
لق الطباعة باستخدام أدارب اعتماديزاين تحضر مثل باستوى مؤثراجية 

مع. لقة بطريقة الصفحات خاللحد البعضها جميم إنتاب الوثائق اع وجداء 
الرسوال استخدامج والطباستخدام نصوص واع وثائف علقة مستخداءا 

خاللتصميلة المتناصة في أداول يمكنك البع وات تحكم باستوى



Engine Specifications:

Engine 2.0 TSI 280HP 4Motion

Cubic capacity, litres/cm3 2.0 / 1,984

Max. power, kW(HP) at rpm 206 (280) / 5,600

Max. torque, Nm at rpm 320 / 1,700

Emission class Euro 6

Transmission variants 7-speed DSG dual clutch

Top speed, km/h 250

Acceleration from 0-100 km/h,s 5,6

Efficiency class (GSO standards) Excellent

Tank capacity (L) 66

مواصفات المحرك:

سعة TSI 2.0 بقوة 280 حصان المحرك
مع ميزة الدفع الرباعي 

2.0 بـ1,984السعة الحجمية، لتر بالسنتمتر المثلث

القدرة القصوى، كيلوواط )قوة حصان( 
لكل دورة في الدقيقة

206 (280) لكل 5,600

عزم الدوران األقصى، نيوتن متر لكل 
دورة في الدقيقة

350 لكل 1,700

6معيار االنبعاثات األوروبية

علبة تروس بـ7 سرعات مزّودة ناقل الحركة
بقابض مزدوج

250السرعة القصوى، كلم بالساعة

من وضعية السكون إلى 100/كلم 
بالساعة )ثواٍن(

5,6

 معايير األداء 
)وفقًا للمواصفات القياسية الخليجية(

ممتاز

66سعة خزان الوقود )لتر(

:R-Line المزايا الرئيسية
 "Montevideo" عجالت سبيكية  • 

بقياس 19 بوصة

نظام مالحة مع ميزة التحكم بالحركة  •

شاشة عرض المعلومات   •

نظام Climatronic لتكييف الهواء في 3 مناطق  •

كاميرا الرؤية الخلفية  •

مؤّشر ديناميكي خلفي  •

مقاعد جلدية  •

Highlight Features R-Line:
• 19” alloy wheels “Montevideo”

• Discover Pro Navigation system  
with Gesture Control

• Active Info Display

• Air Care Climatronic (3-zone)

• Rear view camera

• Dynamic indicator at rear

• Leather Seats


