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سوناتا،

يف حلتها الجديدة.
نقدم لكم سيارة سوناتا يف حلتها الجديدة بتصميمها العرصي الذي يعكس
إبداع املستقبل وخصائصها الديناميكية الفائقة .إنها رشسة ،جذابة ورياضية.
إنها كل ما قد يبحث عنه عشاق السيارات وأك رث.

التصميمالخارجي.

تبدأ املقدمة ذات الطابع الهجومي بشبك أمامي ضخم يعكس حضورها القوي الواثق عىل الطريق .وتكمل سوناتا مظهرها القوي األنيق
بإطارات قياس  18بوصة ،مصابيح ليد خلفية ،وملسة من الكروم .الكثري من الكروم.

األناقة يف أفخم صورها

دع محركك يتنفس عرب الشبك األمامي الضخم

مصابيح ليد أمامية

مصابيح ليد خلفية

مصابيح ضباب ليد

إطار قياس  18بوصة

عاكسات خلفية  /أنبوبني للعادم

املقصورةالداخلية.

تتميز املقصورة الداخلية برحابتها وتصميمها األنيق لتمنحك أقىص درجات ال راحة دون التضحية بالكفاءة .متتع مع عائلتك برحلة ال مثيل
لها بفضل املقاعد املريحة ذات التصميم الطبي والخامات عالية الجودة.

نُعيد تعريف الراحة

لوحة قيادة أنيقة وعملية

شاشة ملونة  8بوصة للتحكم يف الراديو وأنظمة املالحة

مقاعد أمامية مزودة بأنظمة تهوية لقيادة مريحة يف أقىص ظروف الطقس

نظام شحن السليك

نظام صويت إنفينيتي

مجال رؤية أوسع بفضل فتحة السقف الكبرية

القوة الجامحة.
أداء ال مثيل له

ليستوعب كل تلك القوة الجبارة ،قمنا بتطوير محرك سوناتا ليحقق املعادلة املستحيلة .القوة الفائقة مع اإلستهالك اإلقتصادي للوقود جن بً ا
إىل جنب مع الهدوء واإلنسيابية التامة سوا ًء كنت من عشاق ناقل الحركة اليدوي أو األوتوماتييك .والنتيجة ،قدرة تسارع فائقة وانسيابية ،نقل
سلس للرسعات وأداء مثايل عىل الطريق.

 2.0 MPiمحرك البنزين

 2.4 MPiمحرك البنزين

 2.4 GDiمحرك البنزين

171 / 22.6 188 / 24.6 152 / 19.6

kg.m / 4,000rpm

PS / 6,200rpm

 6رسعات أوتوماتيك

kg.m / 4,000rpm

PS / 6,000rpm

 6رسعات أوتوماتيك

kg.m / 4,000rpm

PS / 6,000rpm

 6رسعات أوتوماتيك

القيادة.

تقودك نحو املستقبل

نظام املساعدة يف ركن السيارة ()PAS

نظام التحكم املتطور بتثبيت الرسعة ()ASCC

نظام الكشف عن النقطة العمياء ()BSD

يصدر هذا النظام تنبي ًها صوتيًا عند اقرتابك من أي عائق أثناء رجوعك إىل الخلف ،كام يساعدك عىل ركن

يتيح لك هذا النظام املتطور الحفاظ عىل رسعة ثابتة ومسافة آمنة كافية بينك وبني السيارة التي أمامك ،وذلك عن طريق

يعمل هذا النظام عىل كشف النقطة العمياء وتنبيهك بإشارات ضوئية وصوتية عند اقرتاب أي سيارة من النقطة

زيادة وتقليل الرسعة باستخدام املجسات األمامية دون استخدام الدواسات.

العمياء ،كام يعمل عند دخول أي سيارة من الخلف إىل النقطة العمياء.

سيارتك بسالمة وأمان.

إضاءة ديناميكية ()DBL

 6وسائد هوائية

اإلضاءة األمامية تنحني قبلك .يعمل هذا النظام عىل إمالة اإلضاءة األمامية عند إدارة السيارة ميي ًنا أو يسا ًرا ملنحك مجال

حرصنا عند تصميم سوناتا عىل إحاطتك بالسالمة ،لذا وضعنا لك وسادتني هوائيتني للمقاعد

رؤية أوسع وأوضح عند املنعطفات لقيادة آمنة حتى يف الظالم الدامس.

األمامية ،إثنتني جانبيتني للمقاعد األمامية واثنتني تفتحان بشكل طويل عىل الجانبني.

الخصائص.

كل ما تحتاجه وأكرث

مصابيح أمامية من الليد

تيضء لك مصابيح الليد األمامية الطريق بشكل أكرث وضو ًحا من املصابيح األخرى مع استهالك أقل

شبكة أمامية ضخمة ومتدرجة

ت ُكمل الشبكة األمامية الضخمة واملتدرجة املظهر الهجومي واألنيق لسيارتك الفاخرة.

مصابيح جانبية
تضئ املصابيح الجانبية عند الضغط عىل املفتاح الذيك.

مصابيح خلفية من قطعتني

ت ُضيف إىل سيارتك ملسة رياضية جذابة.

للطاقة.

مصابيح الضباب من الليد

الجامل واألمان .هذا ما متنحه لك مصابيح الضباب من الليد بفضل تصميمها اإلنسيايب وإضاءتها

للمناطق املنخفضة من الطريق لتمنحك أقىص قدر من اإلضاءة حتى يف أسوأ الظروف املناخية.

مصابيح خلفية من الليد

سرياك الجميع .نؤكد لك هذا بفضل مصابيح الليد الخلفية التي متنحك أقىص درجات اإلضاءة مع

أقل استهالك للطاقة.

جهاز تحكم عن بعد لتشغيل السيارة

أدر محرك سيارتك وقم بتربيدها كام يحلو لك قبل حتى أن تطأها بقدميك.

لن تحتاج إىل يديك لفتح صندوق السيارة

يفتح صندوق السيارة تلقائيًا عند اقرتاب املفتاح الذيك من صندوق السيارة .زر فتح صندوق السيارة مدمج
يف الشعار الخلفي ملظهر انسيايب وأنيق.

شاشة ملونة 4.2بوصة لعرض بيانات السيارة

فرامل التوقف الكهربائية ()EPB

تعرض لك الشاشة امللونة جميع املعلومات الخاصة بسيارتك بنمط رقمي .ال يوجد ما هو أسهل

ال حاجة إىل فرامل اليد ،فبلمسة من إصبعك ستقوم بتفعيل فرامل التوقف الكهربائية ،وإيقافها لن

من ذلك.

يتطلب سوى قيادة السيارة.

نظام قشع الضباب التلقايئ

عند تشكل الضباب عىل الزجاج األمامي ،تعمل مجسات االستشعار عىل ضخ الهواء تلقائيًا إلزالة

الضباب عن الزجاج ،ما مينحك رؤية أكرث وضو ًحا.

*قد ال يتم إيقاف تلك الخاصية تحت ظروف خاصة.

نظام تدفئة للمقاعد األمامية والخلفية

.مهام بلغت برودة الجو ،سنبقي الجميع دافئني وسعداء بالرحلة

مقاعد قابلة للطي 6:4

صندوق السيارة ال يكفي؟ ال بأس .ميكنك طي املقاعد بدرجة  6:4إلفساح املزيد من املساحة

نظام مدمج لتذكر وضعية مقعد السائق()IMS

يسمح لك بحفظ ارتفاع ووضعية مقعد السائق لشخصني مختلفني.

لحقائبك.

مظلة خلفية كهربائية

تخلص من اإلضاءة غري املرغوب بها بلمسة زر ،فهي كل ما ستحتاج إليه لفتح املظلة الخلفية.

نظام ثنايئ أوتوماتييك لتربيد الهواء

يتيح هذا النظام لكل من السائق والراكب الجالس بجواره التحكم يف درجة الحرارة لكل منهام عىل

حدة.

خصائص اإلطارات واملقصورة الداخلية

أسود موحد

ألوان السيارة

الطالء املعدين

الطالء املعدين

البني املتدرج

األسود املتدرج

املعدين املتدرج

الرمادي ذو الدرجتني

اإلطارات

عجالت من املعدن الصلب
قياس  16بوصة

املعدين املتدرج

عجالت األملنيوم املسبوك
قياس  16بوصة

الطالء املعدين

عجالت األملنيوم املسبوك
قياس  17بوصة

البني املتدرج
البني املتدرج
األبيض الكرميي WC9

األبيض الصايف NW

الفيض الفاتح N9V

الفيض الغامق U9G

البيج الالمع UB9

الرمادي PG9

األزرق الغامق NU9

األزرق الفاتح PH7

الربونز S9C

األحمر القاين V9R

األسود الحالك NB9

البيج ذو الدرجتني

املعدين املتدرج

األسود مع املوكا

البني الخشبي

عجالت األملنيوم املسبوك
قياس  18بوصة

املواصفات
Type

2.0 MPi Gasoline
Engine type

Engine

Displacement (cc)

2.4 MPi Gasoline

2.4 GDi Gasoline

DOHC with Dual CVVT

←

←

1,999

2,359

2,359

Max. Power (ps / rpm)

152 / 6,200

171 / 6,000

188 / 6,000

Max. Torque (kg·m / rpm)

19.6 / 4,000

22.6 / 4,000

24.6 / 4,000

Overall length (mm)

4,855

←

←

Overall width (mm)

1,865

←

←

Overall height (mm)

1,475

←

←

Wheel base (mm)

2,805

←

←

Front

1,614 (16") / 1,602 (17") / 1,597 (18")

←

←

Rear

1,621 (16") / 1,609 (17") / 1,604 (18")

←

←

Front

1,025 / 990

←

←

Rear

975 / 955

←

←

Front

1,155

←

←

Rear

905

←

←

Front

1,470

←

←

Rear

1,435

←

←

Dual-diagonal, split-circuit,
power-assisted braking system

←

←

Front

McPherson strut type

←

←

Rear

Multi-link

←

←

205 / 65 R16, 215 / 55 R17, 235 / 45 R18

←

←

70

←

←

Exterior

Wheel tread (mm)
Dimensions
Head room (mm)
Interior

Leg room (mm)
Shoulder room (mm)

Brakes
Suspension
Tire
Fuel tank (liter)

. وهي خاضعة للتغيري بعد التأكد من صحتها،• القيم الواردة أعاله هي نتاج اختبارات داخلية
.• قد ال يتم توريد بعض التجهيزات املوضحة يف هذا الكتالوج كتجهيزات قياسية وقد يتم طرحها مقابل تكلفة إضافية
.• تحتفظ رشكة هيونداي موتور بالحق يف تغيري املواصفات والتجهيزات دون إشعار مسبق
.قليل عن األلوان الفعلية نظ ًرا الختالف عملية الطباعة
ً • قد تختلف درجات األلوان املوضحة
.• يرجى اإلستعالم من املوزع املحيل للحصول عىل معلومات وافية واإلستفسار عن مدى توافر األلوان وتناسقها

األبعاد

 ملم:وحدة القياس

Overall height
1,475

Wheel tread*

1,604

*Wheel tread : 17" (front/rear) - 1,602 / 1,609
16" (front/rear) - 1,614 / 1,621

Overall length
Wheel base

4,855
2,805

Overall width
Wheel tread*

1,865
1,597

