
 أوكــافانجــو الجــديدة كــلًيا

مــصــمــمــة لــكــل االتجــاهــات



أوكافانجو الجديدة كلًيا
أوكافانجو هي أول سيارة رياضية متعّددة االستخدام SUV بسبعة مقاعد من جيلي، وهي مصممة 

لتشّكل صيغة استثنائية من الرفاهية الالفتة على الطريق والشكل الراقي والمهارة الحرفية خارج السيارة 
وداخلها، باإلضافة إلى مجموعة من مزايا التكنولوجيا والسالمة المتقدمة.



قوة ال مساومة فيها
مزيج الفت يشمل محرًكا هجيًنا سعة ١.٥ ليتر مع توربو وحقن وقود مباشر )عملت على تطويره جيلي 

بالتعاون مع شركة فولفو( وبطارية تعمل كمحّرك كهربائي مساعد EMS بقوة ٤٨ فولط، فيؤمن بذلك 
أداء مذهاًل وكفاءة كبيرة في استهالك الوقود:

• القوة القصوى: ١٨٨ حصانًا
• العزم األقصى: ٣٠٠ نيوتن متر

• استهالك الوقود: ٦.٦ ليتر/١٠٠ كلم



مساحة ال مساومة فيها
استمتع بمساحة داخلية رحبة ومريحة بفضل تصميم المقصورة الذكي الذي يجعل كل رحلة 

ممتعة وفريدة.



سبعة مقاعد فردية

سبعة مقاعد يمكن تعديلها فردًيا ومساحة لألرجل تبلغ متًرا واحًدا في صف المقاعد الثاني لتأمين أعلى مستوى من الراحة لكل أفراد العائلة.



مساحة صندوق قابلة للتوسيع تبلغ ٢٠٥٠ ليترًا

يمكن الحصول على المساحة التي تحتاجها الستقبال كل األشخاص الذين سيرافقونك في الرحلة 
ي المقاعد الخلفيين بالكامل ليصبحا  واستيعاب جميع األغراض التي تلزم لذلك. ويمكن طّي صفَّ

مسطحين، فتتيح السيارة بذلك مساحة كبيرة للتخزين والتنظيم.

١٩ إعدادًا قابل للتعديل في المقاعد

يسمح التصميم سهل االستخدام بتحريك المقاعد من الجهتين إلى األمام وإمالتها إلى األعلى 
لتؤمن بذلك قدرة مرور ووصول مريحة.

٤٢ مساحة تخزين

توفر أوكافانجو حيًزا كبيًرا لكل ما يلزم تخزينه، سواء كان ذلك ألعاب الصغار أم المعدات الرياضية.



تصميم ال مساومة فيها
تم تصميم السيارة لتالئم العائلة، إذ تجمع ما بين المساحة الكبيرة والمرونة والسالمة والسعر 

المدروس، لتقدم بذلك قيمة ال تضاهى.



عجالت قياس ١٨ بوصة

إطاللة الفتة مع عجالت المعة قياس ١٨ بوصة، ورحالت أكثر سالسة بفضل 
االرتفاع عن األرض.

مرآة للرؤية الخلفية خارجية ذكية ومتعددة األبعاد

يمكن طّي مرآة الرؤية الخلفية الخارجية وضبطها إلكترونيًا، وهي تضم وظيفة إشارة االنعطاف 
وخاصية التدفئة وإزالة الصقيع التلقائية.

سكك مزدوجة في السقف

يقلل التصميم الديناميكي الهوائي المنساب من مقاومة الهواء ويتميز بقدرة تحّمل ألوزان عالية.

الشبك األمامي

تجتمع المنحنيات األنيقة والخطوط االنسيابية لتلفت األنظار على الطريق وتجعل الرحالت مع 
العائلة أكثر أناقة ورقًيا.



راحة ال مساومة فيها
كل رحلة هي تجربة من الفخامة المذهلة بفضل الراحة التي يمنحها تصميم المقصورة الجميل 

واستعمال المواد الراقية.



مقاعد من الجلد الفاخر

مقاعد ناعمة وطرية لضمان أعلى درجات الراحة حتى خالل الرحالت الطويلة. وال 
شك أن كل فرد من أفراد العائلة سيختبر معنى الرفاهية بكل معنى الكلمة.

مقصورة أنيقة

استمتع بقيادة سيارة فاخرة بشكل الفت مع لوحة تجهيزات أنيقة وعصرية. ويمكن الوصول إلى 
كل أجهزة التحكم بسهولة لجعل تجربة القيادة مريحة وخالية من أي عناء.

فتحة سقف بانورامية بطول ٦٠ بوصة

تفتح المجال أمام عالم واسع مليء بالفرص واالحتماالت الرائعة.

نظام تكييف هوائي ذكي ثالثي المناطق

يمكن ضبط درجة الحرارة بحسب ما يناسب العائلة بفضل أجهزة التحكم في القسم الخلفي 
وفتحات الهواء الموجودة في صف المقاعد الثالث. سواء كان الركاب يريدون هواًء باردًا أم 

دافئًا، بإمكان كل فرد من العائلة التحكم بدرجة الحرارة التي يرغب فيها.



تكنولوجيا ال مساومة فيها
تجربة تنقل مدعومة بأحدث ابتكارات التكنولوجيا لالستمتاع بقيادة مريحة وممتعة.



كاميرا بانورامية عالية الوضوح بزاوية ٣٦٠ درجة

إمكانية للتحّرك بالسيارة والمناورة أروع من أّي وقت مضى إذ بات باإلمكان مشاهدة ما يحيط 
بكم بفضل كاميرات عالية الوضوح موّزعة بشكل مدروس. فسواء كان السائق يركن السيارة أم 

يسير على الطرقات السريعة، يمكنه مراقبة ما يجري حوله من خالل الشاشة عالية الوضوح الكبيرة 
قياس ١٠.٢٥ بوصة.

شاشة معلومات وترفيه عالية الوضوح قياس ١٠.٢٥ بوصة

بات باإلمكان مشاهدة كل المعلومات عن المالحة والترفيه واالتصاالت على شاشة كبيرة. 
وأصبح التحكم بالموسيقى ألفراد العائلة واالستماع إلى إرشادات الوجهة وتلّقي االتصاالت أكثر 

سهولة عبر لمسات سريعة فقط.

لوحة عدادات رقمية قياس ١٢.٣ بوصة

كل معلومات القيادة الالزمة على لوحة ساطعة سهلة القراءة. بنظرة واحدة يمكن للسائق قراءة 
كل ما يلزمه من معلومات عن السرعة والوقود والبطارية وغيرها من معلومات القيادة الضرورية.

مصفوفة شعاع القيادة المتكيف )ADB( لمصابيح LED أمامية

أصبح الطريق مضاًء ومكشوفًا بشكل أكبر خالل القيادة والمغامرات! تمنح تكنولوجيا اإلضاءة 
المتطورة هذه رؤية أفضل على الطرقات ذات اإلضاءة الضعيفة وذلك عبر إدارة اإلنارة بحسب 

أحوال الطريق.



تشغيل المحرك عن بعد

يمكن تسخين المحرك وتبريد السيارة بدون الحاجة إلى الدخول إليها. فحتى لو كنتم مسترخين في 
منزلكم أو تستعدون لالنطالق في رحلتكم، ستكون أوكافانجو جاهزة الستقبال عائلتكم بنقرة 

واحدة بسيطة.

فرامل التوقف اإللكترونية )EPB( مع وظيفة التعليق التلقائي

تساعد هذه الخاصية على أن تعطي قدميك راحة خالل حركة المرور التي تتطلب ضغطًا 
متكررًا على المكابح. فمن خالل الدوس مرة واحدة على المكابح يمكن إبقاء السيارة في 

حالة توقف مستمر. والضغط مرة واحدة على مكابح التوقف اإللكترونية يساعد على تثبيت 
السيارة بأمان في مكانها.

باب خلفي كهربائي ذكي

تخزين األغراض وتشغيل الباب الخلفي في أوكافانجو سهل وخاٍل من العناء. فيمكن فتح 
الباب الخلفي أوتوماتيكيًا بكبسة زر.

ذراع ناقل الحركة اإللكتروني

راحة كبيرة في القيادة بفضل ناقل حركة إلكتروني سهل االستعمال يسمح بتعشيق السرعات 
بمجرد حركة معصم بسيطة.



سالمة ال مساومة فيها
تمنحكم أوكافانجو الثقة بالمضي في طريقكم مطمئني البال بفضل تكنولوجيا 

السالمة المتقدمة.



نظام التحكم بالهبوط من المنحدرات

يعمل هذا النظام على تسهيل نزول المنحدرات عبر منع انزالق السيارة إلى األمام عند تأخير الدوس 
على دواسة الوقود خالل القيادة نزواًل على المنحدرات.

نظام المساعدة في الصعود على المنحدرات

يساعد هذا النظام على القيادة على الطرق األكثر انحدارًا عبر الضغط على المكابح عندما ال يدوس 
السائق على دواسة الوقود أثناء صعود التالل.

٦ وسائد هوائية

تضم السيارة أربع وسائد هوائية ووساداتان هوائيتان ستارية جانبية من الجيل الخامس فتؤمن 
الحماية والسالمة الشاملة لكل الركاب.

نظام التحكم اإللكتروني بالثبات

 Bosch 9.3 ESP يحافظ نظام التحكم اإللكتروني بالثبات المتطّور ذو العالمة التجارية الجديدة
على استقرار القيادة والراحة ويساعد على تجنب انزالق السيارة عند السير على الطرقات المبللة.
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