
5 year/120,000 km warranty.
ضمان لمدة 5 سنوات/120.000 كم



We have always known each other. And we like each other, I know. I see how you 

look at me when I go by. It's perfectly understandable. There aren't many originals 

around like me. In fact, to be honest, I'm the one and only. There must be a reason 

why I've become the icon everyone says I am. The symbol of freedom that has 

crossed eras and trends and has won over those who appreciate simplicity and 

style. Those like you. After all, if I won your heart it's because I have modernized 

without compromising on personal i ty. I may have changed my look over the 

years, yet I've always remained true to my old self. And, the same goes with the 

new fashionable designs I can now reveal.

Introduction

مــقـدمــــــة
عالقتنا بدأت منذ زمن بعيد، ولطالما كان اإلعجاب بيننا متبادالً. أنا أعرف ذلك تمامًا من خالل نظراتك إلّي في 

كّل مّرة أمّر فيها بالقرب منك. إنه أمر طبيعي، إذ أنه ليس هنالك الكثير من األشياء التي تحمل في صميمها 

صفات األصالة الحقيقية. في الواقع، وبكّل صدق، أعتقد أنني الوحيدة التي أحمل جميع هذه الصفات. فليس 

التي عبرت سنينًا طويلة ووجهات ال  الحرية  رمز  الجميع،  الذي يتحّدث عنه  الرمز  أنني أصبحت  بالصدفة 

تنتهي، وأشعلت قلوب الذين يقّدرون األناقة والبساطة، وال شك أنك واحد منهم. باختصار، لقد فزت بقلبك 

ألنني طّورت نفسي دون المساومة على شخصيتي. بالطبع تغّيرت طّلتي على مّر السنين، لكنني مع 

ذلك بقيت دائمًا وفّية لجوهري وميزاتي الحقيقية. وهذا ينطبق حتمًا على التصاميم الجديدة العصرية 

التي أكشف عنها اليوم.
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16" multispoke alloy wheels. Bi-xenon Headlight available as option. Electric Sunroof (opening) available as an option.

This is the story of a special evening. We're celebrating my birthday, or yours, or both! We might 

have an aperitivo with friends, go to a live jazz concert, or we might even have dinner somewhere. Do 

things properly: always be stylish, and yet, at ease. This is why I choose elegant attire. It is classic but not 

obviously so, and above all it is comfortable. It's called "The 500". 16” alloy wheels, fine quality 

fabrics and high standard equipment… A touch of class that fits the both of us to a T. 

“A special outfit with 
a touch of elegance.”

"ميزات خاصة 
  بلمسة األناقة."

القهوة مع بعض  أن نحتسي  بإمكاننا  باإلثنين معًا!  أو  إنها قصة سهرة ممّيزة. نحن نحتفل بعيد ميالدي، بعيد ميالدك، 

القيام  أردت  لو  المدينة.  العشاء في مطعم صغير في  نتناول  أن  أو يمكننا  إلى حفل موسيقى،  األصدقاء، ومن ثم نذهب 

بشيء، إفعله على أكمل وجه: كن دائم األناقة، لكن في الوقت نفسه حافظ على البساطة. لهذا السبب إخترت طلة أنيقة، 

كالسيكية ولكن بأسلوب سلس... إنها ُتدعى الـ 500. فهي تأتي مع عجالت من الفوالذ قياس 16 بوصة، وفرش داخلي من 

القماش الفاخر وتجهيزات عالية المستوى... وتحمل لمسة الفخامة التي تناسبنا أينما توّجهنا.

عجالت متعددة األضلع من الفوالذ قياس 16 بوصة. مصابيح أمامية بي - زينون متوفرة اختياريًا. فتحة سقف كهربائية متوفرة اختياريًا.

* Lounge model shown.
* فـي الصــورة: طــراز الونــــج.  
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• Manual climate control system with pollen filter
• Radio/CD/MP3 player
• Fixed sunroof with sunroof blind
• 16" multispoke alloy wheels with 195/45 tires
• Blue&Me™ hands-free system with Bluetooth® 
   technology, voice recognition, steering-wheel controls 
   and digital audio file reader with USB port
• Leather steering wheel with audio controls
• 7 airbags
• Electrically adjustable body colored door mirrors with
   defrosting and external temperature sensor
• Chrome kit

• Height-adjustable steering wheel
• Dualdrive™ electric power steering
• Electric windows and central locking
• Door opening/closing remote control with 
   customizable cover
• Height-adjustable driver seat
• 50/50 split rear seat with height-adjustable head restraints
• Automatic climate control 

• مجموعة مواصفات من الكروم
• عمود مقود التوجيه قابل لتعديل االرتفاع
• نظام التوجيه الكهربائي دويال درايف™

• نوافذ كهربائية وقفل مركزي
• جهاز تحّكم لفتح وإغالق األبواب عن ُبعد مع غطاء قابل للتبديل 

   حسب الطلب
• مقعد السائق قابل لتعديل االرتفاع

•  مقاعد خلفية قابلة لإلمالة بنسبة 50/50 مع مساند رأس قابلة 
     لتعديل االرتفاع 

• نظام تحّكم أوتوماتيكي بدرجة الحرارة.  

• نظام تحّكم يدوي بدرجة الحرارة مع فلتر هواء 
MP3 وملفات CD جهاز راديو/ مشغل •

• سقف ثابت مع واقية شمس
• عجالت من الفوالذ متعددة األضلع قياس 16 بوصة مع إطارات قياس 45/195  

• نظام بلو أند مي™ طليق اليدين مع تقنية بلوتوث®، ونظام التعّرف  
   على األصوات، وأزرار التحّكم ُمدمجة في مقود التوجيه وقارئ ملفات  

USB صوتية رقمية ومنفذ    
• مقود توجيه مكسو بالجلد مع أزرار للتحّكم بالنظام الصوتي

• 7 وسائد هوائية
• مرايا األبواب ملّونة وقابلة للتعديل كهربائيًا مع مزيل الصقيع وجهاز 

    استشعار درجة الحرارة الخارجية

500 standard equipment.
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Customizations
إضافة األكسسوارات الــخـــاصــــة

Finally it's time to talk about my accessories. It's one of the things I like best: being customized to look retro, sporty or 

feminine, depending on how I feel, and how you feel. I have a wide range of components that we can personalize together 

according to our tastes; we can go chic and coordinate trims or go quirky and mix & match. You can run wild and make 

me your own: body stickers, key covers, side badges, make-up holders, iPod holders; I even have fragrance dispensers 

for the passenger compartment. I bet you've already stopped reading and are now studying all of my best combinations. 

Mind you, don't forget to take a look at my wheels. I have an entire collection of them. They're a bit like shoes – the more 

you have, the more you would like to have.

“My real 
  passion is for  
  accessories.”

"شغفي 
  الحقيقي هو 

  األكسسوارات."
أخيرًا حان الوقت لنتحدث عن أكسسواراتي. إحدى األشياء المفضلة لدي: إضافة األكسسوارات الخاصة كي تكون لدي طّلة ريترو، أو طّلة رياضية أو ناعمة، اعتمادًا 

على ما يدور من حولي. لدي مجموعة واسعة من المواصفات التي يمكننا اختيارها وإضافتها حسب أذواقنا؛ فيمكننا أن نختار طّلة أنيقة وننّسق األكسسوارات 

وفقًا لذلك كما يمكننا أن نختار طّلة خاصة فنمزج ونالئم بين الملحقات. يمكنك أن تختار طّلة غريبة ومميزة مع ملصقات الهيكل الخارجي، وأغطية المفاتيح، 

الشارات الجانبية، وحامالت المستلزمات الخاصة واألجهزة المحمولة؛ كما أنه لدّي موّزع عطر خاص بمقصورة الركاب. أنا أراهن أنك توقفت عن القراءة اآلن وها أنت 

تفّكر عن كثب بمختلف األكسسوارات والتنسيقات.

Key covers and e-badges.
أغطية المفاتيح.

أغطية المفاتيح مرّصعة بكريستال شواروفسكي.
Key covers con CRYSTALLIZED™ – Swarovski Elements.
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6000 )100( 7.5

3000 )13.4( 131
182
10.5

6.7/7.1

نظام اإلزاحة )سم3(
مستوى االنبعاثات

الطاقة القصوى EC: كيلوواط )حصان( عند دورة 
في الدقيقة )دقيقة(

الحد األقصى للعزم EC: نيوتن متر )كلغ( عند دورة 
في الدقيقة )دقيقة(

السرعة القصوى: ميل في الساعة )كلم/ ساعة(
التسارع )ثانية(: 0 - 100 كلم في الساعة

استهالك الوقود: ميل في الغالون )100/1 كلم(

1.4 16v 100 HP

Displacement (cm3)

Emission level

EC max. power: kW (hp) at rpm (min)

EC max torque: Nm (kgm) at rpm (min)

Top speed: mph (km/h)

Acceleration (sec.): 0 - 100 kph

Fuel consumption: mpg (l/100 km)

1368

Euro 5

73.5 (100) 6000

131 (13.4) 3000

182

10.5

7.1/6.7*
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Stickers.Wheels.

Balls

Tokyo Saloon/Cabrio version

Rome Saloon/Cabrio version

Zipper Saloon/Cabrio version

Hands

500 Black Strip

London Saloon/Cabrio version

New York Saloon/Cabrio version

Chequered roof

Number 5

Turin Saloon/Cabrio version

Paris Saloon/Cabrio version

500 Italia Strip

Butterflies Flowers

Humanoid Saloon/Cabrio version

Side Sport/Strip Saloon/Cabrio version Italia Side Strip Saloon/Cabrio version

435 (16”)

5EQ (16”)

420 (16”)

Black background door 
mirror shell customised 
with amaranth or ivory 
Butterflies or Flowers

العجالت.ملصقات. 

كـرات

Italia 500 شريط

فـــراشـــــــات

شــريط 500 أســود

ورود

رقـــم 5

تورينو صــالـون/ طــراز كابـريــو

طوكيو صــالــون/ طــراز كابـريــو

رومــــا صـــالــون/ طــــراز كــابـريـــو

يــبـــر صـــالــون/ طــراز كــابــريـــو ز

لــنــــدن صـــالــون/ طــراز كــابـريــــو

نــيــويــورك صــالــون/ طـــراز كابـريـــو

شريط جانبي/ سبورت صالـون/ طـراز كابـريـو

باريس صــالــون/ طــراز كابـريــو

هـومــانـويــد صــالــون/ طــراز كابـريـــو

شريط جانبي إيطاليا صـالــون/ طـراز كابـريـو

أيــــــدي  ســـقــــف مـــنـــّمـــق

سوداء  الباب  مـــرآة  عـلـبـــة 
فراشات   مع  الطلب  حسب 
أو  العاجي  باللون  زهور  أو 

األمارنت

Badge Accessories.
أكسسوارات  للزينة 
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500 Body Colors.

231 Pastel Cappuccino Beige

952 Pastel Volare Blue

372 Metallic Colosseo Grey

695 Metallic Pompei Grey

268 Pastel Gelato White

407 Metallic Mediterraneo Blue

712 Pastel Sole Yellow

528 Metallic Dolce Purple

111 Pastel Passione Red

735 Pastel Carrara Grey

182 Metallic Diva Pink

687 Metallic Dipintodiblu Blue

ألــــوان هيكل 500.

372 340

339

408
408

451 410

496

460

410 جلد أسود / عاجي.

410 Leather 
Black / Ivory

Interior Fabrics.
المقصورة الداخلية.

340 أسود عاجي/ 
عاجي. 339 أسود 
عاجي/ أسود.

496 أحمر/ عاجي. 
460 أحمر/ أسود. 

408 أسود/ أسود.

451 أسود / عاجي.

372 أسود رمادي/ 
أسود.

340 Black-Ivory / 
Ivory. 339 Black-
Ivory / Black.

496 Red / Ivory. 460 
Red / Black.

408 Black / Black.

451 Black / Ivory.

372 Grey-Black / 
Black.

500

111 أحـمــر باســـتيل

735 كرارا رمادي باستيل 952 أزرق فوالر باستيل

712 أصــفــر باسـتيــل 268 أبيض جيالتو باستيل 231 كابوتشينو باستيل بيج

182 وردي ديــفــــا المــع 372 رمــادي كـولــوسـيــو مــعــدنـي 528 أرجواني دولتشي معدني  407 أزرق متـوسـطـي مـعــدنــي

687 أزرق مــعــدني دبنتودبلو 695رمــادي بـومــبــي مــعــدنــي

876 أسـود فــيـســوفـيــو معدني  250 أبـيـض بـيـرال بـثـالثـــة طـبـقـــات
250 Three-layer Perla White876 Metallic Vesuvio Black
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407 Metallic Mediterraneo Blue 528 Metallic Dolce Purple

231 Pastel Cappuccino Beige

952 Pastel Volare Blue 

372 Metallic Colosseo Grey

268 Pastel Gelato White 712 Pastel Sole Yellow111 Pastel Passione Red

735 Pastel Carrara Grey

182 Metallic Diva Pink

695 Metallic Pompei Grey687 Metallic Dipintodiblu Blue 270 Three-layer Perla White876 Metallic Vesuvio Black

Ivory Black/Ivory
711-715-719
Ivory Black/Black
710-714-718

Ivory Brown/Ivory
713-717-721
Ivory Brown/Black
712-716-720

Red/Ivory
809-817-822
Red/Black
808-816-820

Black/Black
813-818-824

815 Leather/Ivory

111 أحـمــر باســـتيل 712 أصــفــر باسـتيــل 268 أبيض جيالتو باستيل 231 كابوتشينو باستيل بيج

735 كرارا رمادي باستيل

182 وردي ديــفــــا المــع

687 أزرق مــعــدني دبنتودبلو 695رمــادي بـومــبــي مــعــدنــي 876 أسـود فــيـســوفـيــو معدني  270 أبـيـض بـيـرال بـثـالثـــة طـبـقـــات

372 رمــادي كـولــوسـيــو مــعــدنـي 528 أرجواني دولتشي معدني  407 أزرق متـوسـطـي مـعــدنــي

952 أزرق فوالر باستيل

500C

أسود عاجي/ عاجي
719-715-711
أسود عاجي/ أسود
718-714-710

أحمر/ عاجي
822-817-809
أحمر/ أسود
820-816-808

815 جلد/ عاجي

 أسود/ أسود
824-818-813

بني عاجي/ عاجي
721-717-713
بني عاجي/ أسود
720-716-712

Interior Fabrics.
أقـمـشـة المقصورة.

500C Body Colors.
.500C ألــــوان هيكل

Lounge Cabriolet Soft-top Colors
ألــــوان فرش الونــــج كــــابــــريــــولــــيــــه
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TECHNICAL SPECIFICATIONS 1.4 and 1.4 Cabriolet الـمـواصـفــات الـفـنـيــة 
ENGINE المحّرك

No. of cylinders, arrangement 4 على شكل مستقيم، عرضية أمامية
 4, in line, transverse front

عدد األسطوانات

Bore × stroke (mm) 72.0 x 84.0 اإلطار × المصد )ملم(

Displacement (cm3) 1368 اإلزاحة )سم3( 

Compression ratio 10.8:1 نظام التحّكم باالنبعاثات

EC max power: kW (HP) at rpm 73.5 (100) @ 6000 نسبة الضغط 

EC peak torque: Nm (kgm) at rpm 131 (13.4) @ 4250 الطاقة القصوى EC: كيلوواط )HP( دورة في الدقيقة 

Fuel supply
 متعدد النقاط، متتابع، حقن إلكتروني   

Electronic MPI, sequential and timed  تعبئة الوقود واإلشعال  

Ignition ثابت إلكتروني متطّور، ُمدمج مع حقن الوقود
static advance electronic, integrated with the injection

اإلشتعال

TRANSMISSION ناقل الحركة

Drive system
   أمامي
Front  نظام الدفع

Clutch control
مع علبة تروس

Dualogic™ robotised 
Dualogic™ robotised gearbox

جهاز التعشيق   

Gearbox, no. of gears 5 + R علبة التروس، عدد التروس

STEERING نظام التوجيه

Type
 TMمسننات وتروس مع مقود توجيه دويل درايف  

كهربائي 
Rack and pinion with electric DualdriveTM power steering

النوع تروس

Turning circle (m) 10.8 قطر االستدارة )م(

BRAKES المكابح    

Safety
 ،EBD مع وحدة توزيع الفرامل اإللكترونية ABS نظام 

)BAS( ونظام مساندة الفرملة
ABS with EBD & BAS

السالمة

Front قرصية مهوأة قياس 257 ملم
Self-ventilated disc - 257 mm أمامية

Rear قرصية -  240 ملم
Disc - 240 mm خلفية

SUSPENSIONS  أنظمة التعليق

Front

 مستقل من نوع ماكفيرسون، مع وصالت منخفضة مدعّمة 
من شبكات ميكانيكية إضافية؛ ذراع اتزان لمساعدة التوجيه 

Independent, MacPherson type with lower 
wishbones secured to an auxiliary crossmember

أمامية

Rear   محور عزمي شبه مستقل مع نوابض حلزونية  
Semi-independent torsion beam with coil springs خلفية

WHEELS العجالت
LOUNGE 195/45 R 16 - Alloy الونج وستريت     
DIMENSIONS  األبعاد

Length (mm) 3546 الطول )ملم( 

Width (mm) 1627 العرض )ملم( 

Height (mm) 1488 االرتفاع عند التشغيل )ملم( 

Wheelbase (mm) 2300 قاعدة العجالت )ملم( 

Front track (mm) 1413 المسار األمامي )ملم( 

Rear track (mm) 1408 المسار الخلفي )ملم( 

Luggage capacity VDA (dm³) 185 حجم صندوق األمتعة الخلفي )دسم3(

* with Dualogic™ robotised gearbox

WEIGHTS األوزان
Kerb weight DIN (kg) 930 / 940*  DIN )وزن المركبة القياسي )كلغ

Towable weight (non-braked) (kg) 400 قدرة الجّر )دون مكابح( )كلغ( 

Towable weight (braked) (kg) 800 قدرة الجّر مع مكابح )كلغ(     

REFUELLING تزويد الوقود

Fuel tank capacity (Litres) 35 سعة خزان الوقود )لتر( 

BATTERY 12V البطارية

Capacity (Ah) 50 القدرة )أمبير/ساعة(    

PERFORMANCE األداء

Top speed (kph) 182 السرعة القصوى )كم/ الساعة( 

Acceleration (sec.): 0 -100 kph 10.5 التسارع )ثانية(: 0 - 100 كم في الساعة 

FUEL CONSUMPTION (l/100 km) )إستهالك الوقود )لتر / 100 كم

Urban cycle 7.1* دورة في المناطق الحضرية

Extra-urban cycle 5.0* دورة خارج المناطق الحضرية

Combined cycle 5.8* دورة مختطلة

Exhaust CO2 emissions (g/km) 135* انبعاثات ثاني أكسيد الكاربون من العادم )غ/كلم(

LINE AND STYLE
Option 
Code

1.4 
Lounge

1.4 
Lounge 

Cabriolet
التفاصيل واألنماط 

Bumpers in body colour S S مصّد  بلون الهيكل 

Spoiler integrated with the soft top - S جناح خلفي مدمج في السقف الطرّي 

Chrome-plated exterior door handles S S  مقابض أبواب خارجية مطلية بالكروم

Leather steering wheel with radio controls 318 S S
 مقود توجيه مكسو بالجلد مع أزرار للتحكم بجهاز 

الراديو

Electrically adjustable door mirrors - - مرايا األبواب قابلة للتعديل كهربائيًا

Satin cover for external mirrors 4RR O S مرايا خارجية مغلفة بطبقة من الساتين

Painted electrically adjustable door mirrors with 
defrosting and external temperature sensor

041 S S
نوافذ مطلية كهربائية في األبواب مع ميزة إزالة 

الجليد وحساسات استشعار درجة الحرارة الخارجية

Leather interiors 211 O O مقاعد من الجلد

Painted bumper strips with 500 plate 4M5 O O شرائط مطلية للمصدمع حاجب لوحة أرقام 500 

Metallic paintwork (option codes : 58B, 5DN, 5DP, 
5DQ, 5DS & 5DT) O O

 58B, 5DN, 5DP, معدني مرقط:) رمز اللون المختار
 )5DQ, 5DS & 5DT

Extra Series pastel paint (option codes : 5CF, 5CG, 
5CH, 5CJ & 5DL) O O

طالء باستيل للفئات اإلضافية )رمز اللون المختار: 
5DL & 5CJ ,5CH ,5CG ,5CF

Pearlescent paint (option code : 802) O O طالء لؤلؤي )رمز اللون المختار: 802(

Chrome kit: side window weather-strips with 
chrome-plated insert, chrome-plated tailpipe,
chrome-plated inserts on front and rear 
bumpers, chrome-plated gear stick crown

4MQ S S

مجموعة المواصفات من الكروم: شرائط حساسة 
للطقس على المرايا الجانبية مع أكسسوارات  مطلية 
بالكروم، مخارج العادم مطلية بالكروم، وأكسسوارات 

مطلية بالكروم  على المصدات االمامية والخلفية،  
ومقبض ناقل الحركة مطلي بالكروم  

Dualogic™ robotised gearbox مع علبة تروس*
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Customizations التخصيصات
16" alloy wheels with 12 Cabriolet 'X' spokes - 
195/45 tyres

5EQ - S عجالت من األلومينيوم المسبوك بـ12 ضلعًا على 
شكل x  قياس 16 بوصة - 45/195

16" alloy wheels with 5 spoke diamond finish - 
195/45 tyres

420 S O عجالت من األلومينيوم المسبوك بـ5 أضلع ألماسية 
المظهر x  قياس 16 بوصة - 45/195

16” alloy wheels with 17 spokes - 195/45 tyres 435 O O عجالت من األلومينيوم المسبوك بـ17 ضلعًا قياس 16 
بوصة - 45/195

Wind stop 925 - S حاجب الرياح 

Chrome-plated exhaust tail pipe end S S  مخارج العادم مطلية بالكروم

Wheel cover with Fiat logo - - أغطية عجالت مع شعار فيات 

Chrome boot handle & rear plate holder light S S مقبض صندوق السيارة من الكروم ومصباح حامل 
لوحة األرقام الخلفي 

Luggage Compartment Lighting S S إضــاءة فـي مـقـصــورة األمـتـعــة

Sun visor with courtesy light and mirror S S واقية للشمس مع ضوء ومرآة 

Automatic climate control with pollen filter 140 S S نظام تحّكم أوتوماتيكي بدرجة الحرارة مع فلتر هواء 

DualogicTM  robotised gearbox 407 S S  Dualogic™ robotised تروس مع علبة
DualogicTM  robotised gearbox steering wheel 
controls

5BH S O
تروس مع علبة Dualogic™ robotised مع أزرار مثبتة 

في المقود 

Electrically operated Sky Dome sunroof with 
sunroof blind

400 O - سقف Sky Dome القابل للفتح مع واقية شمس

Height-adjustable driver seat 626 S S مقعد السائق قابل لتعديل االرتفاع

Comfort مزايا الراحة
Fiat CODE (electronic anti-theft device) S S رمز فيات )جهاز إلكتروني منعًا للسرقة(   

Heat-reflecting windows S S نوافذ قابلة لعكس الحرارة     

Instrument panel with rev counter S S لوحة العدادات مع عداد دوران المحرك

Height-adjustable front head restraints  S S مساند الرأس األمامية قابلة لتعديل االرتفاع

Height-adjustable steering wheel S S مقود التوجيه قابل لتعديل االرتفاع

DualdriveTM electric power steering S S نظام التوجيه الكهربائي دويال درايف™

Electric windows and central locking S S نوافذ كهربائية وقفل مركزي

Follow me home light device S S "Follow-me" جهاز ضوء

Fuel filler cap with key S S غطاء خزان الوقود مع مفتاح

Rear window wiper and heated rear window S S ماسحة النافذة الخلفية وزجاج خلفي قابل للتدفئة

Trip computer S S حاسوب الرحالت

Door opening/closing remote control S S  جهاز تحّكم عن ُبعد لفتح وإغالق األبواب

Space-saver wheel 135/80 R 14" 803 S S إطار إحتياطي 135/80 قياس 14 بوصة 

Passenger side grab handle 890 S S مقبض للركاب الجانبيين

S - standard O - optional  – - not available O -  إختيارية S -  قياسية            – -  غير متوفرة 

O -  إختيارية S -  قياسية            – -  غير متوفرة 

O -  إختيارية S -  قياسية            – -  غير متوفرة 

Passenger seat backrest pocket 339 S S مقعد الركاب مع جيب ومسند الظهر

Split rear seat (50/50) with height-adjustable 
head restraints 195 S S

مقعد خلفي قابل لإلمالة بنسبة 50/50 مع مساند 
رأس قابلة لتعديل االرتفاع 

Passenger seat with mechanical position memory
4GQ O O

مقعد الراكب مع ذاكرة ألماكن الجلوس

Smokers Kit 665 S S عدة المدخنين

Rear parking sensor 508 O O أجهزة استشعار للركن الخلفي 
 

Audio نظام صوتي
"Interscope Sound System" hi-fi audio system 
with 100W amplified subwoofer

4YG S S
نظام صوتي هاي فاي من "إنترسكوب" مع صبووفر 

بقوة 100 واط

Handsfree Blue&MeTM  system with Bluetooth® 
technology, voice recognition, steering wheel 
controls and digital audio file player with USB port

6RR S S

نظام بلو أند مي™ طليق اليدين مع تقنية بلوتوث®، 
ونظام التعّرف على األصوات، وأزرار للتحّكم ُمدمجة في 
USB مقود التوجيه وقارئ ملفات صوتية رقمية ومنفذ

Safety السالمة 
ABS + EBD & BAS  S S  ،EBD مع وحدة توزيع الفرامل اإللكترونية ABS نظام

(BAS) ونظام مساندة الفرملة

Driver and passenger airbag with Dual stage 
system S S وسائد هوائية متعددة المراحل للسائق وللراكب 

األمامي  

Side bags  S S وسائد هوائية جانبية

Window bags  S S وسائد هوائية قرب النوافذ   

Knee bag S S وسائد هوائية قابلة لالنتفاخ لحماية ركبتي السائق

Front structure with crumple zones - - مناطق في األمام القابلة للتحّطم على مراحل

Bodywork with high-resistance steel elements 
(Dualphase)

S S عناصر مدمجة في هيكل السيارة مع مقاومة صلبة 
(Dualphase) عالية

Pedal unit support that collapses in the event of 
collision

S S نظام دعم الدواسة الموحدة في حالة التصادم

FPS (Fire Prevention System) S S FPS نظام لمنع الحريق

Fire Extinguisher S S طفاية حريق

Headlight height alignment adjustor S S ضابط مستوى اإلضاءة األمامية

Front seat belts with pretensioners, load limiter 
and fastening sensor S S أحزمة المقاعد األمامية القابلة للشد، مع نظام 

استشعار  
Rear 3- point seatbelts S S أحزمة المقاعد بـ3 نقاط

Front and rear seats with anti-submarining 
crossmember S S نظام ضبط المقاعد إلى األمام والخلف

Isofix attachments for children S S المرفقات ISOFIX لألطفال
Day lights (DRL) S S  مصابيح النهار

Fast lane change indicator S S مؤشر التغير السريع المسار

Hazard light activation (4 indicators) during 
emergency braking S S ضوء الخطر )مع 4 مؤشرات( خالل الكبح في حاالت 

الطوارئ
ESP + ASR/MSR, HBA and Hill Holder 392 S S  ASR/MSR, HBA مع ESP برنامج الثبات اإللكتروني

ونظام المساعدة على توقف التالل  
Front fog lights 097 S S مصابيح ضباب أمامية

S - standard O - optional  – - not available

S - standard O - optional  – - not available
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