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 000مصرف سوخت در 
 )ليتر( كيلومتر

 

 
  

 ترمز

( با قابلیت DSC/ESPخودرو )سیستم کنترل الکترونیکی پایداری  (،EBS/EBAسیستم کمک ترمز اضطراری ) (،ABSسیستم ترمز ضدقفل )
on/off، ( سیستم کنترل لغزشTCS/ASR ،)( سیستم توزیع نیروی ترمز الکترونیکیEBFD( سیستم کنترل کمکی سرباالیی ،)HAS ترمز ،)

 دستی طرح خلبانیدیسکی عقب، ترمز 

 ای جلو و عقبعدد کیسه هوای پرده ۲عدد کیسه هوای جانبی،  ۲عدد کیسه هوای جلو،  ۲ کیسه هوای ایمنی

 و صوتی(کنترل کروز  :MFC) های روی فرمانکنترل، هجهت 4 با قابلیت تنظیمتلسکوپی فرمان  ،چرمی با قطعات کرومیغربیلک فرمان ، فرمان الکتریکی فرمان

 ، کانال تهویه داشبوردکاناله ۲اتومات مطبوع تهویه  م تهویهسیست

 سیستم صوتی
(، AUXمیلیمتری ) 5.3، جک موبایل هندزفریو  بلوتوث ،DABرادیو ، USBتیوتر، پورت  ۲، چهار بلندگو و رنگیاینچی لمسی  ۷صفحه نمایش 

 (Mirrorlinkنمایش صفحه گوشی موبایل )ولت جلو و عقب، آنتن خارجی، 2۲خروجی برق 

 هاچراغ
چراغ عقب  ،شکن جلو و عقبهای مهچراغاتوالیت(، سنسور نور/) های جلو اتوماتچراغ، (DRLالیت/)دیچراغ روشنایی روز با  LEDهای جلو چراغ

LED چراغ بدرقهگرفته شده از پنجه شیر، با طراحی الهام 

 کن آینهگرم ،های پشت کرومی راهنمادار، آینه تاشونده اتومات، آینهبرقی های جانبیآینه ها آینه

 هاشیشه
برف شیشه عقب و جانبی عقب دودی، ویندوز )متصل به ریموت خودرو(،  پاور، )آنتی ترپ( با محافظ برخورد به مانع برقیلمسی  تک های جلو و عقبشیشه
 قفل برقی ایمنی کودککن عقب، برف پاک(، Bonelessای )کن ژلهپاک

 امنیت خودرو تزئینات
زار های نگهداری اشیا داخل درهای عقب و جلو و جالیوانی کنسول جلو و جاعینکی داخل محفظه داشبورد و جای ابهای سقف، کفپوش موکتی، محفظهمیله

 ، قطعات کرومی خارجی خودرو، اسپویلر عقب، دستگیره همرنگ بدنه، آفتابگیر جلو با آینه، اگزوز اسپرتصندوق عقب، قالب جالباسی عقب

 ، سوییچ خودرو معمولی با ریموتدزدگیرسنسور کمک پارک عقب، چشمی سیستم هشدار هوشمند )آالرم(،  خودرو امنیتتجهیزات 

 اینچ 23یدکی فوالدی  رینگاینچ،  21رینگ آلومینیومی  ،195/60R16  الستیک سایز رینگ و الستیک

 صندلی
-های عقب سه، پشت سری5/2و  5/۲صندلی عقب تاشو  ،، ایزوفیکس )محل نصب صندلی کودک(ایهای راحتی پارچهصندلیتنظیم ارتفاع صندلی راننده، 

 تاییتایی با تنظیم ارتفاع، تنظیم صندلی دستی، کمربند عقب سه

 کمک راننده تجهیزات
کن خودکار، دوربین برف پاک(، سنسور TPMSسنسور کاهش باد الستیک )، on/offسنسور پارک عقب با قابلیت کروز کنترل و محدودکننده سرعت، 

 ، دماسنج )سنسور دمای محیط(، قفل ایمنی کودک درهاسیستم پایش مصرف سوختدنده عقب رنگی، بوق اخطار کمربند راننده و سرنشین جلو )شاگرد(، 
 

ران جدیدی را برای این شرکت رود، و نوید دوجدید اولین محصول پژو در ایران با لوگو و ساختار جدید این خودروساز به شمار می 0332پژو 

جمع و جور بوده است عالوه  suvترین خودرو فرانسه در بخش جدید که پرفروش 0332دهد. پژو کار ایکاپ میفرانسوی در ایران با شروع به

خودرو و پژوسیتروئن، در ایران نیز در حال تولید است.بر کشورهای فرانسه و برزیل، هم اکنون با توافق ایران
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 نظارت و حمایت پژو فرانسه در تامین قطعات و لوازم یدکی 

 های ایران خودرومندی از شبکه نمایندگیبهره 

 0  ام زودتر فرا برسد()هر کد کیلومتر گارانتی 43.333سال یا

 

 


