Truly Urban
GRADE
PERFORMANCE
Manufactured in
Engine type
Drive system / Transmission
Number of cylinders / Valves
Bore x stroke (in mm) / Piston displacement (in cm3)
Maximum output (kw (ps) / rpm)
Maximum torque (nm / rpm)
Brakes - Front / Rear
Suspension
DIMENSIONS AND CAPACITIES
Overall Length x Width x Height (in mm)
Min. turning radius (m) / Wheelbase (mm)
Seating / Fuel capacity
Luggage capacity
Kerb weight with full option / Gross weight (in kgs)
EXTERIOR
Body coloured outside door mirrors with electrical adjust and built-in turn
signal lamp
Headlamps
Fog lamps
Tyres and Wheels
Spare tyre with steel wheel for temporary use - 185 / 65R15
Day / night rearview mirror
INTERIOR
Electric windows - Front and rear
Air conditioner with rear vents
Seat upholstery
Power steering - with audio controls + Hands free phone control
Display
USB port and AUX input + 2 nos. of 12V accessory socket
Audio: MP3 / WMA compatible CD player + Bluetooth + Front and rear
speakers + Front tweeters
SAFETY AND SECURITY
ABS + BA + EBD + ESP® + TPMS
Immobiliser + Security alarm + Hill hold control
SRS front dual airbags
CIAZ GLX - IN ADDITION TO ABOVE
Outside door handles
Remote control door locks
Electrical fold outside door mirrors
LED DRL + LED rear combination lamp
Chrome beltline moulding and boot lid ornament
Door and instrument panel ornament
Rear cabin light and footwell lights (Front seats)
Seat height adjuster (driver's side)
Keyless push-start system + Cruise control
Rear parking sensors + Rear view camera

GL

GLX

India
1.5L VVT MPI - K15B - Petrol
2WD / 4AT
4 / 16
74.0 x 85.0 / 1462
77 (105) / 6,000
138 / 4,400
Ventilated disc / Leading and trailing drum
MacPherson strut with coil spring - Front
Torsion beam with coil spring - Rear
4490 x 1730 x 1475
5.4 / 2650
5 persons / 43L
480L
1040 / 1490




Halogen projector with manual
leveling device
Rear
185 / 65R15 + Steel wheel

Manual dimming

Automatic LED projector with
auto leveling device
Front & Rear
195 / 55R16 + Alloy wheels

Automatic dimming


Manual
Fabric
Urethane
Segment



Auto
Leather
Leather
4.2 inch Multi info LCD colour














Body coloured

Chrome
With hazard lamp answer back
function

With hazard lamp









Wood-effect

Satin finish and Wood-effect











ESP® is a registered trademark of Daimler AG. Images shown are for illustrative purposes only. Actual vehicles and features may vary based on model/ variant available at the local dealer. Specifications are subject to change anytime without notice.

عصرية بتميز
GLX

الفئة

GL

األداء
صنعت في
نوع المحرك
نظام القيادة  /التروس
عدد االسطوانات  /الصمامات
القطر الداخلي  xالشوط (ملم)  /سعة المكبس (سم)3
أقصى قوة (ك و (بي أس)  /د.د)
أصى عزم ( -ن م  /د.د)
المكابح  -األمام  /الخلف
نظام التعليق

الهند
 1.5لتر  - VVT MPI - K15Bبترول
دفع ثنائي  /اوتوماتيكي بـ  4سرعات
16 / 4
1462 / 85.0 x 74.0
6.000 / )105( 77
4٫400 / 138
قرصية وطبلية مهواة
ماكفيرسون سترت مع ملف زنبركي  -األمام
محور إلتواء مع ملف زنبركي  -الخلف

األبعاد والسعة
الطول  xالعرض  xاالرتفاع
قطر الدوران (متر)  /المسافة بين العجالت (ملم)
الركاب  /سعة خزان الوقود
مساحة األمتعة
الوزن األدنى بكامل المواصفات  /الوزن الكلي (كجم)
التصميم الخارجي
مرايا جانبية كهربائية التعديل بنفس لون المركبة مع إشارة انعطاف
المصابيح األمامية
المصابيح الضبابية
اإلطارات والعجالت
إطار احتياطي لالستخدام المؤقت 65R15/185
مرايا ليلية  /نهارية للرؤية الخلفية
التصميم الداخلي
نوافذ كهربائية  -األمام و الخلف
مكيف هواء مع فتحات تكييف خلفية
مقاعد منجدة
عجلة قيادة آلية  -مع تحكم بالصوت  +تحكم بالهاتف
شاشة عرض
مخرج  USBو  2 + AUXمخرج طاقة  12فولت
الصوت :مشغل سي دي يتماشى مع  + WMA/MP3بلوتوث  +مكبرات صوت
أمامية وخلفية
مزايا السالمة واألمان
نظام مكابح مانعة لالنزالق  +المساعدة في المكابح  +تحكم الكتروني في
قوة المكابح  +نظام الثبات االلكتروني  +نظام مراقبة ضغط اإلطارات
نظام منع حركة المركبة  +نظام التوقف على المنحدرات  +نظام انذار
وسائد هوائية أمامية ثنائية
سياز  - GLXباإلضافة إلى أعاله
مقابض األبواب
قفل األبواب عن بعد
طي كهربائي للمرايا الجانبية
مصابيح نهارية أل إي دي  +مصابيح خلفية أل إي دي
أداة الحزام من الكروم  +حلية الصندوق الخلفي
حلية على األبواب
اضاءة في خلف المقصورة  +اضاءة عند موضع األقدام (المقاعد األمامية)
تعديل ارتفاع المقعد (السائق)
تشغيل بزر ومثبت سرعة
حساسات اصطفاف خلفية  +كاميرا رؤية خلفية

تصميم خارجي أنيق
Elegant Exteriors

تشغيل بزر
Keyless Push-start

1475 x 1730 x 4490
2650 / 5.4
 5أشخاص  43 /لتر
 480لتر
1490 / 1040




بروجكتور هالوجين
بتعديل إرتفاع يدوي
الخلفية
 + 65عجالت حديدية 185/R15


بروجكتور هالوجين
بتعديل إرتفاع آلي
األمامية والخلفية
عجالت ألمنيوم 55R16/195 +


تعتيم يدوي

تعتيم آلي





يدوي
قماش
يوريتان
عادية



آلي
جلد
جلد
شاشة أل سي دي ملونة  4.2بوصة













بلون المركبة
مع اضواء الخطر




كروم
بخاصية اضواء الخطر عند القفل




تخشيب





تخشيب مصقول





مقاعد جلدية
Leather Seats

بناء على الطرازات  /النماذج المتاحة لدى الوكيل المحلي .المواصفات عرضة للتغيير في أي وقت دون إشعار.
® ESPهي عالمة تجارية مسجلة لشركة  .Daimler AGالصور المعروضة هي ألغراض التوضيح فقط .قد تختلف المركبات والميزات الفعلية ً

عجالت ألمنيوم
Alloy Wheels

