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انعم بحياة الجراأة

بال حدود.

عندما تكون �سجاعا او جريئا ي�سبح العالم �سهالً ومليئاً بالإمكانيات.

وعندما تتمتع بالجراأة فاإنك ت�سل اإلى اأهدافك. 

وعندما تخرج من النمطية والتماثل، يمكنك ا�ستك�ساف عالم ا�ستثنائي وغير عادي، 

�سيارة اإلنترا الجديد قادرة على نقلك اإلى ذلك العالم. 
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ديـنــــامـيـكـــيـة 

مثلك تماماً.
ل تتراجع عندما يحين الوقت للم�سي قدماً.

ت�سبث بعجلة القيادة وار�سم طريقك الخا�ص. 
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�لأنظار تتوجه �إليك.

تم ت�سنيع الت�سميم الريـا�سي المح�ّسـن حديثاً ليوؤكـد وبقوة على طـابع �سـيارة اإلنترا الجديدة، 

وما تتميز به من �سكل اأنيق وان�سيابي، وعجالت معدنية قيا�ص 17 بو�سة، كفيلة باأن تلفت النتباه 

اإليها اأينما ذهبت. 



مرايا خارجية كهربائية قابلة للطيم�سابيح اأمامية LED / �سبك اأمامي

عجالت معدنية مقا�ص 17 بو�سة

LED مجموعة م�سابيح خلفية
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�دخل عالمك �لخا�ص.

ا�ستمتع بعالم من المزايا الداخلية ال�ستثتائية في مق�سورة اأنيقة ومبتكرة، تتيح لك التركيز على رحلتك وبراحة تامة. فقد اعتُمدت 

تفا�سيلها الدقيقة لتحيط بك، وتمنحك �سعوراً ريا�سياً ومعا�سراً، حيث ت�سمل نظام تكييف الهوائي الأوتوماتيكي، عجلة القيادة 

والمقاعد القابلة للتدفئة، كاميرا للم�ساهدة الخلفية، وفتحة �سقف تعمل كهربائياً. بينما يقوم نظام القيادة الذكية بتحليل اأنماط 

القيادة ب�سكل اآني، لكي تحافظ على و�سع القيادة الأمثل لك.
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كن على تو��صل د�ئم مع �لعالم. 

العالم في حركة دوران م�ستمرة، حتى اأثناء تحركك. ولهذا ال�سبب تم دمج من�سة ات�سالت مح�سنة في �سيارة اإلنترا الجديدة من 

خالل ال�سا�سة الوا�سعة، وتو�سيالت الهاتف الع�سرية، و عملية ال�سحن الال�سلكي المريح لهاتفك. 

* Apple CarPlay عالمة تجارية م�سجلة ل�سركة اآبل.
* Android Auto هي عالمة تجارية م�سجلة ل�سركة جوجل .

قاعدة لل�سحن الال�سلكي )Apple CarPlayTM, Android AutoTM
تو�سيالت الهاتف الذكي )  مجموعة عدادات المراقبة
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��صــعـر بالأمــان، �أينـمـا كـانـت

وجهـتـك �لـمـقـ�صـودة.

ت�سكل الرحلة الآمنة اأهمية ق�سوى لل�سائق والركاب، ولذا تم تجهيز �سيارة اإلنترا الجديدة بمجموعة من مزايا ال�سالمة الموجودة تحت غطاء 

الهيكل الفولذي المطور وعالي المتانة.

يوفر النظام المكون من 7 و�سائد هوائية حماية ا�ستثنائية، حيث ي�سمل و�سادة هوائية لل�سائق، و�سادة هوائية لركبة ال�سائق، و�سادة هوائية 

للراكب الأمامي، و�سادتان هوائيتان جانبيتان  للمقاعد الأمامية، بالإ�سافة اإلى و�سادتين هوائيتين �ستارية تفتحان ب�سكل طولني على الجانبين.

)AHSS( نظام و�سائد / و�سادة هوائية لركبتي ال�سائقفولذ �سديد ال�سالبة مطور
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هـيــونـد�ي �سمارت �سين�ص 
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)BCW( نظام التحذير من الت�صادم في النقاط العمياء

تقوم الرادارات المثبتة على الم�سد الخلفي من ال�سيارة بتحذير ال�سائق من ال�سيارات المقتربة التي ل يمكن روؤيتها في النقطة العمياء.

نظام م�صاعدة اأمامي لتجنب اال�صطدامات )FCA(  م�صت�صعر من النوع المدمج

 تعمل كاميرا الم�ساهدة الموجودة في مقدمة ال�سيارة واأي�ساً الرادار الأمامي على تحذير ال�سائق من احتمال حدوث ت�سادم مع المركبات 

الأخرى، اأو اأنواع معينة من الأج�سام. وفي حال ال�سرورة، يتم ا�ستخدام مكابح الطوارئ للحيلولة دون حدوث الت�سادم.

.)FCW( تت�سمن هذه الميزة نظام تحذير من الت�سادم الأمامي *
* FCA ـ نوع الكاميرا يك�سف المركبات فقط.

)LKA( نظام الم�صاعدة للبقاء في الم�صار

يتوفر هذا النظام في مفهوم اأكتيف، حيث تم تثبيت كاميرا على الجزء الأمامي من ال�سيارة ت�ستك�سف عالمات الم�سارات 

وذلك لمنع 'النحراف' عن الم�سار. وفي حالة انحراف المركبة عن الم�سار، يطلق النظام تنبيهاً مرئياً و�سوتياً، حيث تعمل 

التوجيهات التلقائية على توجيه ال�سيارة للعودة اإلى الم�سار مرة اأخرى. 

)PDW F/R( نظام تحذير لركن ال�صيارة  ـ  اأمامي/خلفي

تعمل الكاميرات الموجودة في الجزء الأمامي والخلفي من ال�سيارة على منح ال�سائق روؤية وا�سحة اأثناء ركنه ال�سيارة. فالمج�سات عالية 

الأداء تعمل على تنبيه ال�سائق من احتمال ال�سطدام اأثناء ركن ال�سيارة. 

مع نظـام هيـونداي �سـمارت�سنـ�ص )Hyundai SmartSense(، والذي يعد من اأحدث اأنظمة 

الم�ساعدة المتقدمة لل�سائق، تاأتي �سيارة اإلنترا مجهزة باأحدث تقنيات ال�سالمة الفّعالة 

والم�سممة خ�سي�ساً لكي توفر لل�سائق والركاب المزيد من ال�سالمة وراحة البال والأمان.



قـوة ��صـتثنـائية تـالئمـك.

جميلة. قوية. اأ�سطورية. ا�ستعر�ص جراأتك وقوتك من خالل قيادة �سيارة تتنا�سب مع اإمكاناتك،

مهما كانت �سرعة انطالقتك.

152
19.6

اأق�صـى قــدرة

ح�صان/6،200 د.د

اأق�صـى عـــزم

كجم - م/4،000 د.د

2.0 MPi محرك بنزين

127.5
15.77

اأق�صـى قــدرة

ح�صان/6،300 د.د

اأق�صـى عـــزم

كجم - م/4،850 د.د

1.6 MPi محرك بنزين

ناقل �سرعة يـدوي ذو 6 �سرعات ناقل �سرعة اأوتوماتيكي ذو 6 �سرعات 
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�لــمـــــز�يـــــا.

عجلة قيادة قابلة للتدفئة 

نظام اإزالة ال�سباب

نظام تدفئة المقاعد الأمامية والخلفية

نظام �سوتي مميز من اإنفنيتي

نظام تهوية اأمامي

زر ت�سغيل / اإيقاف المحرك

)IMS( نظام ذاكرة مدمجة

نظام تكييف هوائي اأوتوماتيكي بالكامل

مج�ص ا�ست�سعار المطر

نظام تكييف هوائي بت�سغيل يدوي

LED م�سابيح اأمامية

م�سابيح في مقاب�ص الأبواب

�سبك اأمامي

تحكم اآمن بالنوافذ

مرايا خارجية كهربائية قابلة للطي

غطاء �سندوق الأمتعة

LED م�سابيح خلفية

)HMSL( م�سباح توقف مرتفع

فتحة �سقف كهربائية

كاميرا للروؤية الخلفية

عجلة معدنية 15 بو�سة عجلة معدنية 17 بو�سة عجلة معدنية 16 بو�سة عجلة فولذية 15 بو�سة
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�لألـو�ن �لـد�خـلـيـة

لون واحد من الأ�سود

GL حياكة

GLS ن�سيج

GLS خيار الجلد

درجتان من الرمادي

GL حياكة

GLS ن�سيج

GLS خيار الجلد

درجتان من البيج

GLS خيار الجلد

GLS ن�سيج

GL حياكة

مجموعة بدرجتين من لون الأزرق المخ�سر

جـلـدجـلـد

لون واحد من البني
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�لمـــو��صـفــــات�لألـو�ن �لخــارجـيـة

RK2 جولدن فال�ص

YR2 برتقالي بركاني

PR2 اأحمر ناري

YT3 رمادي حديدي

NKA اأ�سود فانتوم

WAW اأبي�ص قطبي

T8S ف�سي بالتيني

UYS معدني متاألق

TB5 اأزرق مخ�سر 

YP5 اأزرق مكثف

SG5 اأزرق نجمي

1,800
1,549

العر�ص الإجمالي

مدا�ص العجلة*

4,620
2,700

الطول الإجمالي

قاعدة العجالت

1,558 مدا�ص العجلة*

17 بو�سة )اأمامي/خلفي( ـ 1,558/1,549 *مدا�ص العجلة: 
16 بو�سة )اأمامي/خلفي( ـ 1,564/1,555  
15 بو�سة )اأمامي/خلفي( ـ 1,572/1,563  

محرك بنزين  MPi 1.6محرك بنزين  MPi 2.0الــنـــوع

DOHCDOHCنوع المحرك

1,9991,591الإزاحة )�سي �سي(

EURO-2(127.5/6,300(152/6,200اأق�سى قدرة )ح�سان/د.د.(

EURO-2(15.77/4,850(19.6/4,000اأق�سى عزم )كجم ـ م/د.د.(

المكـابـح

اأقرا�ص مهواةاأمامية

من نوع فرامل الطبل، اأقرا�ص �سلبةخلفية

الـتـعلــيـق

ماكفر�سون ناب�صاأمامي

محور ق�سيب اللتواءخلفي

الإطــارات

17″ ) 225/45R17(, 16″ )205/55R16(, 15″ )195/65R15(

الأبــعـــاد

947 / )1,024(985اأمامي / خلفيحيز الراأ�ص )ملم(
)800(906 / )1,132(1,073اأمامي / خلفيحيز الأقــدام )ملم(
1,405 / 1,427اأمامي / خلفيحيز الكتـفين )ملم(

• القيم المذكورة اأعاله هي نتائج اختبارات داخلية ويمكن اأن تتغير بعد التاأكد من �سحتها.     

• قد ل يتم توريد بع�ص من الأجهزة المو�سحة اأو المبينة اأعاله في هذا الكتالوج كاأجهزة قيا�سية، وقد يتم طرحها بتكلفة اإ�سافية.    

• تحتفظ �سركة هيونداي موتور بحق تغيير الموا�سفات والأجهزة دون اإخطار م�سبق.    

• قد تختلف درجات الألوان المو�سحة قليالً عن الألوان الفعلية نظرًا لختالف عملية الطباعة عن الحقيقة.  

• يرجى ال�ستعالم من الموزع للح�سول على معلومات وافية وال�ستف�سار عن مدى توّفر الألوان وتنا�سقها. 

الوحدة: ملم

الرتفاع الإجمالي

1,450
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جر�أة ل يمكن تحديها.


