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 پژو  يمشخصات فن  
 103اطالعات پژو  مشخصه فني

 خودرو
10303 

Allure 

 موتور

EC5F 

 3.1 

 دور در دقیقه 1010بخار در اسب 331

 یقهدور در دق 0000متر در نیوتن 310

31 

  EAT6 III  ک شش سرعته،اتوماتی  سيستم انتقال قدرت

 كارایي

380 

3..3 

Euro 6 

 هااندازه

 )طول( .000 ×)عرض(  3108 ×)ارتفاع(  3011

 .11. 

3310 

10 

 300مصرف سوخت در 
 )ليتر( كيلومتر

1..

1 

1.1 
  

 ترمز
 (DSC/ESP) خودرو پایداری الکترونیکی کنترل سیستم (،EBS/EBAیستم کمک ترمز اضطراری )س (،ABSسیستم ترمز ضدقفل )

 (EBFDسیستم توزیع نیروی ترمز الکترونیکی )، on/offبا قابلیت 

 عدد کیسه هوای جانبی ۲عدد کیسه هوای جلو،  ۲ کیسه هوای ایمنی

 )کروز کنترل و سیستم صوتی( های صوتی زیر فرمانکنترل ،تفاع، غربیلک فرمان چرمی، قابلیت تنظیم ارالکتریکیفرمان  فرمان

 تهویه مطبوع برقی سیستم تهویه

 سیستم صوتی
ولت،  2۲(، خروجی برق AUXمیلیمتری ) 5.3جک ، و موبایل هندزفری بلوتوث، CD، ، رادیوUSBبلندگو، پورت  LCD ،۴نمایشگر 

 آنتن خارجی

 هاچراغ
های سقفی شکن جلو و عقب، چراغهای مهو امکان تنظیم برقی از داخل، چراغ (DRLالیت/روز )دیشنایی رو همراه باهای هالوژن  چراغ

 عقب، چراغ داخل صندوق، چراغ بدرقه

  جانبی همرنگ بدنههای  ، آینهآینه کنگرم ،جانبی برقی هایآینه ها آینه

 کن، شیشه عقب با گرمبرقی های جلو و عقبشیشه هاشیشه

 تزئینات
های سقفی ، دستگیرهها همرنگ بدنهدستگیره ،با زیردستی ها و جلو پنجره، دسته دنده چرمی، کنسول وسطتزئینات کرومی قاب پنجره

 عقب

 وقدار با دکمه سوم برای باز کردن صندسوییچ ریموت ۲ای، نقطه 5کمربند ایمنی عقب  5، )آالرم( سیستم هشدار هوشمند منیت خودروتجهیزات ا

 اینچ 23اینچ، رینگ یدکی فوالدی  23، رینگ آلومینیومی 185/65R15الستیک سایز   رینگ و الستیک

 5/۲و  5/2صندلی عقب (، نصب صندلی کودکایزوفیکس )محل با  امکان تنظیم ارتفاع، روکش صندلی نیمه چرمی، های راننده صندلی صندلی

 کمک راننده تجهیزات
صفحه کیلومتر با طراحی ارگونومیک، دکمه فشاری  ،پارک عقب صوتی با نمایشگر کمک سنسورهایه سرعت، کروز کنترل و محدودکنند

 برقی برای درب صندوق بر روی داشبورد
 

 شود. است که یک خودروی خانوادگی جمع و جور محسوب می Cیک خودروی سدان در کالس ابعادی  103خودروی پژو 

 آورد. تجربه رانندگی دلنشینی را به ارمغان می EAT6سرعته  1بخار در کنار گیربکس اسب 330این خودرو با قدرت  EC5موتور 

 ، یکی از بهترین خودروهای ایران از نظر سازگاری با محیط زیست است. 1این محصول با توجه به استاندارد آالیندگی یورو

 نظارت و حمایت پژو فرانسه در تامین قطعات و لوازم یدکی 

 های ایران خودرواز شبکه نمایندگی مندیبهره 

 .  هر کدام زودتر فرا برسد(کیلومتر گارانتی  00.000سال یا(
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