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شتاب صفزتا 011
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يياَگيٍ يصزف خارج
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تزيش

جهٕ ديسكي ٔ عقة كاسّاي

تزيش ضذ قفم ()ABS

 3كاَانّ تا EBD

كيسّ ْٕاي ايًُي
()Airbag

راَُذِ ٔ سزَشيٍ جهٕ

ايًُي
سايز تجٓيشات ايًُي

چزاغ

سيستى ضذ سزقت (ايًٕتياليشر)
قفم يزكشي تا ريًٕت راديٕيي
كًزتُذْاي ايًُي جهٕ سّ َقطّ اي تا قاتهيت تُظيى
ارتفاع
چزاغ يّشكٍ عقة
چزاغ خطز سٕو

آيُّ

تُظيى آيُّْاي جاَثي دستي

شيشّ تاالتز

جهٕ تزقي ٔ عقة دستي

سيستى تٕٓيّ (كٕنز)

پخش MP3
تهُذگْٕاي جهٕ ٔ عقة
تُظيى دستي
كاَال تٕٓيّ تزاي سزَشيُاٌ عقة
تزيى تژ
قطعات دکٕراتيٕ طزح چٕب

َٕع ٔ سايش ريُگ چزخ
(ايُچ)

ريُگ فٕالدي سايش 01

صُذني

تُظيى اْزيي پشتي صُذني جهٕ
تُظيى اْزيي ارتفاع صُذني راَُذِ
پشت سزي صُذني جهٕ تا قاتهيت تُظيى ارتفاع ٔ سأيّ
پشت سزي صُذني عقة يكپارچّ تا صُذني

سايز تجٓيشات ٔ
خذيات

كارت طاليي دٔ ستارِ

سيستى صٕتي

تجٓيشات

7/2

تشئيُات

طًُذ َ ، SEظهي جذيذ اس خٕدرٔيي ايًٍ
ػزكت ايزاٌخٕدرٔ پض اس حذف تٕنيذ طًُذ يعًٕني ٔ در راطتاي جهة رضايت يؼتزياٌ
ٔ خإَادِْايي كّ َياس تّ خٕدرٔيي تا قيًت يُاطة ٔ اقتصادي داػتّاَذ اقذاو
تّ تّرٔسآٔري يحصٕل طًُذ يعًٕني تا َاو طًُذ تٓيُّ (ًَٕ )SEد تا تتٕاَذ
پاطخگٕي تقاضاْاي فزأاٌ خٕيغ تاػذ.
ايٍ خٕدرٔ تا تٓزِيُذي اس يشايايي ًْچٌٕ ايًُي تاال تّ دنيم تزخٕرداري اس
تذَّ يظتحكى ،اتعاد يُاطة تزاي اطتفادِ درٌٔ ٔ تزٌٔ ػٓزي ،فضاي قاتم تٕجّ
داخم اتاق ٔ صُذٔق عقة تّ يكي اس يحثٕبتزيٍ خٕدرْٔاي رٔس كؼٕر تثذيم ػذِ
اطت.
يكي اس يشاياي ديگز طًُذ ،SEتزخٕرداري اس كارت طاليي خذيات پض اس فزٔع اطت؛ كّ
ضًٍ ارائّ خذياتي اس قثيم تيًّ تذَّ ،تزخي خذيات ديگز را در طزاطز كؼٕر تّ
صٕرت رايگاٌ ٔ طزيع در دطتزص دارَذِ خٕد قزار ييدْذ.

تّرٔسرساَي:يٓز ياِ 9316

احتًال تغييز در تجٓيشات ٔ
ايكاَات خٕدرٔ ٔجٕد دارد.
نذا تّ كذ يحصٕل يُذرج در
تاالي جذٔل ٔ اسُاد خٕدرٔ
تٕجّ كُيذ.
جٓت دريافت كاتانٕگ ،دفتزچّ
راًُْا ٔ اطالعات يحصٕل ،تّ
سايت  www.ikco.irيزاجعّ كُيذ

