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Dynamic style-oblique lines designed 
with exaggerated “fangs”

Flowing Signal LED Lights

Trunk capacity : 454 (L)

sunroof

Sport car posture

Sporty trim

Dazzle lamp group

Tire/Rim Size: 205 /50 (R17)

New grill design

بتصاميم ديناميكية خطوط 

مميز  للشبك االماميتصميم 

متحركةLEDاضواء االتجاهات   فتحة سقف

لتر)454: سعة صندوق السيارة

تصميم السيارات الرياضية رياضيتصميم 

أماميةLEDمصابيح 

((205/50R17: الجنوط/ اإلطارات 



Touch screen panel  Air-conditioning control 
system Rear Air condition vent 360 All-around parking assist monitors Parking -assist sensors

Flat-bottom multi –function steering 
wheel 

Push Button start/stop 7-inch color LCD digital instrument panel

10.25-inch floating central touch-
screen 
monitor control panel

Charging ports ( USB /12V)

SMART COCKPIT

قمرة القيادة الذكية

الوظائفعجلة قيادة متعددة 
مسطحة القاع

لوحة عدادات رقمية 
LCD  بوصات7ملونة مقاس

بوصة 10.25باللمس مقاس تعمل شاشة مركزية 
شاملةتحكم لوحة 

اإليقاف/ اضغط على زر التشغيل  فولت12منفذ +لشحنلمنافذ

لوحة تحكم للمكيف تعمل باللمسالسيارةوقوف رادارات  التكييف الخلفيفتحات  السيارةوقوف درجة لمساعدة 360كاميرات 

6-Speed- Dual clutch Transmission  + 
Electronic parking brake. 

مكابح وقوف + سرعات 6ناقل حركة مزدوج القابض -
.إلكترونية



Brand-new CMP E-NCAP five star rating and high safety in every 
details, including application of critical parts from world-class 
supplier system. 

100km fuel consumption 6.4L          الوقوداستهالك
Maximum power 110kw                الطاقة القصوى
Maximum torque 230N.m       االقصىعزم الدوران New generation of modular platform (CMP) from global supplier. 

Reassuring Quality NVH Design.  

موثوقة الجودة . ينعالميينمن مورد (CMP)جيل جديد من المنصات المعيارية
خفض الضجيج واالهتزازاتتصميممع 

.التفاصيلعالي في كل وأمان  CMP E-NCAPخمس نجوم تصنيف , جديدة تماما

Sport-car-level low drag coefficient, low gravity centre arrangement, and excellent cornering performance, made possible by a chassis which inherits the genes of 
the European WTCC /WRC champion

WTCC / WRCالسيارات  االوروبية جينات يحملالذي الهيكلداء ممتاز في المنعطفات ، بفضل آوثبات الرياضية ، مركز ثقل منخفض ، اتالسيارتصميم 



MODEL PARAMETER A30 مواصفات السيارة

Dimensions (mm) 4660 x 1812 x 1490 (ارتفاع*عرض*طول)األبعاد 

Wheelbase (mm) 2680 العجالتأبعاد قاعدة 

Engine displacement 1.5 Direct Injection Turbo/ In-line 4 cylinder سلندر  4/ ليتر تيربو حقن مباشر1.5 حقن مباشر-سي سي تيربو1460

Max. Power (KW/PS) 110 / 150 -5500rpm اقصي قوه Max. Torque (N.m) 230/1800-4000 أقصي عزم

Transmission 6DCT150 (AISIN) / سرعات 6( ايسين) صندوق التروس

Steering P-EPS Electric  Power-Steering Assist System / نظام مساعد القيادة+ مقود كهربائي القيادةعجلة

Drive Modes )ECO/SPORTS/SNOW (  )الجليد/رياضي/اقتصادي) أنماط القياده

Fuel tank capacity (L) 50 (لتر)سعة خزان الوقود  Est. Fuel consumption L/100Km) 6.4 إستهالك الوقود

Model Options E1 E2 خيارات السيارة Model Options E1 E2 خيارات السيارة

Tire & Rim (Alloy) size 205/55 (R16) 205 /50 (R17 اإلطارات Double Front Airbag ● ● اماميةهواء وسادتين 

Full LED Headlights Halogen ● األضواء االمامية Double Front (side) Airbag - ● امامية جانبيةهواء وسادتين 

LED daytime lights (DLRL) ● ● االضواء النهارية ABS+EBD+ESC+TCS+VDC+ HDC + HBA ● ● ABS+EBD+ESC+TCS+VDC+ HDC + HBA

LED tail lamp ● ● أضواء االتجاهات متحركة Car backing radar + 360 View Rear 360 view درجه وحساسات محورية360كاميرات بزاويه 

FRT & RR (flowing motion) turn light - ● أضواء االتجاهات متحركة Velocity response auto door lock - ● تلقائي لقفل االبواباغالق 

Headlights automatically light up - ● تضيء المصابيح األمامية تلقائًيا Passenger seat belt not worn reminder - ● بربط حزام الراكبتنبيه 

Multi-function steering wheel+ adjust ● ● عجلة قياده متعدده الوظائف Cruise control ● ● مثبت سرعة

Keyless system (SMART KEY) ● ● مفتاح ذكي للدخول 7 inch liquid crystal instrument screen ● ● بوصة7شاشة العدادات قياس 

One-touch start system ● ● تشغيل بضغطه زر 10.25" multimedia HD screen ● ● بوصة10.25شاشه اساسية قياس 

EPB Electronic handbrake ● ● فرامل الكترونية Smart Bluetooth ● ● ذكيبلوتوث 

Rain sensing intelligent auto-wiper - ● حساسات مساحات المطر Arkamys Ultra Luxury 3D Digital
Enhanced Sound (6 speaker) 

4 6 ثالثي االبعاد رقمي صوت 

4 door window 1-key lift/anti-pinch Driver Side ● نوافذ تغلق بضغطه واحدة4 FCW Forward Collision Warning System - ● التحذير من االصطدامنظام 

Power adjust outside mirror+ heating ● ● تحكم المرايا الخارجية والتسخين Remote open Tail Gate ● ● الصندوق عن بعدفتح 

Outside Mirror (auto fold) - ● طي المرايا تلقائيا Body Colours لون السيارة

Electric sunroof /anti-pinch - ● فتحة سقف كهربائية

Leather and cloth sport seats ● ● مقاعد من الجلد والقماش

Driver seat 6-way power adjust Manual Adjust ● وضعيات تحكم كهربائي لمقعد السائق6

10-inch air-conditioning touch screen ● ● بوصه10شاشة تحكم المكيف 

Rear A/C Vent ● ● فتحات مكيف خلفية

TPMS ● ● مراقبة ضغط االطارات

Disclaimer
• These vehicles specifications may differ per country
• Product improvements maybe introduce at any time, specifications are subject to 

change without prior notice

AL TALEB MOTORS CO. WLL
New Slata,C-ring road,(beside Turkish hospital) 
P.O Box:300, Doha-Qatar
T: +974 44637450   E: marketing@talebgroup.com
W :www.talebmotorscity.com
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