
KIA Sportage 2.0 EX  2.0كيا سبورتاج EX

Technical Data المواصفات التقنية
Engine 4 Cyl. 1999 cc MPI DCVVT   1999 سلندر سعة 4محرك MPI DCVVT cc

Max. power output 157ps/6200rpm  دورة بالدقيقة6200/  حصان 157القوة القصوى 

Max. Torque 20.00kg.m/4000rpm  دورة بالدقيقة4000/ متر . كجم20.00عزم الدوران األقصى 

6-speed Automatic gearbox  سرعات6علبة سرعة أوتوماتيك 

Internal and External equipment المواصفات الداخلية والخارجية
Cloth upholstery فرش قماش

Leather Steering Wheel المقود مغطى بالجلد

Audio remote control أزرار متعددة االستخدامات على المقود

Full Auto air conditioning مكيف هواء إلكتروني

Radio CD MP3 + 5"  LCD Screen + AUX+ USB AUX+ USB+ تعمل باللمس  و مشغل أقراص ليزرية  " 5راديو مع شاشة 

JBL Speakers + tweeter + ext. amp مضخم صوت خارجي+ تويتر  + JBLنظام صوتي عالي الجودة 

Rear view camera with dynamic guideline كاميرا للرؤية الخلفية

Bluetooth hands-free وصل النظام الصوتي عن طريق البلوتوث

USB Charger USBشاحن 

ECM (Electric chrome mirror) المراّة الداخلية قابلة المتصاص الضوء المبهر اوتوماتيكيا

LED daytime running lights  تعمل خالل النهارLEDمصابيح 

Rear Combination lights (LED Type) LEDمجموعة اإلضاءة الخلفية تعمل بنظام ال

Auto Light Control System تحكم الكتروني بنظام اإلضاءة

Smart Key with Button Start زر لتشغيل السيارة+ نظام دخول السيارة بدون مفتاح 

Electrical windows front and rear نوافذ كهربائية أمامية وخلفية

Electrical mirrors, Heated, Electrically foldable مرايا كهربائية مدفأة وقابلة للطي كهربائيا

Parking assist system front and rear حساسات تنبيه أمامية خلفية

Auto cruise control نظام تثبيت السرعة االلكتروني

Alloy Wheels 19"  إنش19جنط كروم 

Full size spare tyre (Alloy wheel) "19جنط احتياطي كروم 

Rain sensor حساس مطر للمساحات األمامية

Center armrest w/ Cup-holder حاملة كؤوس+ سنادة يد 

Roof Rack سكك سقفية

6:4 Split back folding for 3 passengers الكراسي الخلفية قابلة للطي

Fog lights, front and rear أضواء ضباب امامية وخلفية

Power outlet in floor console مأخذ كهربائي في الكونسول األمامي

Safety equipment مواصفات االمان والحماية
Front airbags for driver and passenger وسائد هواء أمامية للسائق وللمرافق

Anti-locking brake system(ABS) (ABS)نظام مانع انغالق المكابح  

Central locking system +Remote control قفل مركزي مع جهاز تحكم عن بعد

Alarm System جهاز إنذار

Power steering مقود هيدروليكي

Head restraint front and rear سنادات للرأس أمامية وخلفية

Tinted Glass زجاج السيارة عازل للحرارة

Dimensions األبعاد
Overall  length x width x height  4,480 / 1,855 / 

1,655 (CVW, w/ Roof Rack)

االرتفاع يشمل السكك ) مم 1,655x 1,855 x 4,480 اإلرتفاع  x العرض xالطول 

(السقفية

Wheel base   2670 mm  مم2670قاعدة العجالت    

MODEL YEAR 2018


