
DRIVE YOUR DREAMS

دونـــــج فــينـــــج
تـقــــود أحـالمــــك

T5 EVOمـــوتـورز ال طـــالب 



Blade front and rear 
lamp: eye-catching

Headlights: High Brightness, 
Low Energy Consumption

Attractive Front Grille

المصباح األمامي والخلفي ذو 
ملفت للنظر: النصل

عالية : المصابيح األمامية
السطوع ، استهالك منخفض 

للطاقة

شبكة أمامية مميزه

تصميم مبتكر
األربع المتمثلة في " الشخصيات"تمثل مجموعة اندماًج للثقافات الشرقية والغربية ، حيث تندمج 

".كل شيء جديد"الثقة والذوق والريادة والعمق في التصميم ، مما يخلق تأثيًرا بصرًيا جديًدا لـ 

Breakthrough design
The collection is a fusion of Eastern and Western cultures, incorporating the four "personalities" of confidence, taste, avant-
garde and profundity into the design, creating a new visual effect of "everything is new".



Rear flowing turning 
lamp

تصميم انسيابي

LEDاالتجاهات مصابيح 

4 Double exhaust
مخارج للعادم4

Dive Tail designEye-max panoramic sunroof
Eye-max  فتحة سقف بانوراما

Electric induction tailgate 
(480L -1480L trunk space)  

باب خلفي كهربائي
الصندوق مساحة )

(لتر1480-لتر 480

بوصة19جنوط مقاس 
19 inch rim/tires  

 LEDضواء المكابح الخلفيةأ
Line-up taillight

Low mounted brake lights

ضوء منخفض للمكابح

Jumping Lion sharp waistline
إنسيابية حادهتصميم خطوط محيطة 

2K Painting Technology
2K الطالء الخارجي بتكنولوجيا

Stunning 
design

تصميم مذهل



People-oriented design
Engineered and designed for comfort and luxury

ومصممة لراحة الركاب والرفاهية

تصميم موجه لعشاق الفخامة

Rear Ac Vents &
USB Charging Ports

منطقة دواسات االقدام 
الخلفية مسطحة

Folding Seats 40/60

تحكم كهربائي لمقعد الراكب األمامي

فتحات تكييف خلفية
USBفتحة شحن 

40/60المقاعد الخلفية قابلة للطي

Flat rear  row Central 
floor

Co –Driver Power Seat adjust



High quality control system

تكنولوجيا عالية الجودة

إضاءة عصرية متغيرة

Dual-10.25-inch Smart Dual Screen 

Double-clutch (DCT) 7speed- digital 
powered shifting transmission 10’inch -Touch-type air condition control panel 

NAPPA leather seats

Colored  LCD Instrument Panel 

Panoramic sunroof

فتحة سقف بانوراما مقاعد رياضية من الجلد

Double Front Airbag + Front (side) + 
Head Airbags ( front)po, 

وسادتين هواء   +وسادتين هواء اماميه
وسائد هواء للرأس +جانبيه

سرعات7صندوق التروس قابض مزدوج بوصة ذكية مزدوجة10.25شاشه  بوصة10شاشة تحكم المكيف 

اغالق الصندوق عن بعد/ فتح 

Electric (open/Close) Tail Gate+ remote

Ambient changing lighting 

ملونة LCDلوحة العدادات شاشة 

10.25
10.25



(Magna) 7-speed wet dual clutch transmission

World-renowned Mitsubishi 4A95TD engine

Good quality, strong power, fast 
speed and low fuel consumption

سرعة  واستهالك منخفض للوقود, متانة,قوة ,جودةالتصنيع

(Magna)  سرعات7ناقل حركة مزدوج القابض

4A95TDمحرك ميتسوبيشي 

Five stars safety

نجــوم 5تصنيــف أمــان 



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

MODEL PARAMETER FORTHING  T5 EVO معلمات النموذج

Dimensions (mm) 4565 X 1860 X 1690 (ارتفاع*عرض* طول)االبعاد 

Wheelbase (mm) 2715 العجالتأبعاد قاعدة 

Engine displacement 1.5L Super-Charged Intercooler Turbo  (Mitsubishi) Engine / ليتر سوبر تشارجيد 1.5تيربو محرك ميتسوبيشي حقن مباشر-سي سي تيربو1460

Max. Power (KW/PS) 145/5600 ( 192HP) اقصي قوه Max. Torque (N.m) 285/1500-4000 اقصي عزم

Transmission (MAGNA) 7- Speed Wet Dual Clutch Digital Shift (  ماجنا)تحكم رقمي–قابض مزدوج -سرعات 7 صندوق التروس 

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

Drive Modes 2WD ( Standard / Eco/Sports)  / (رياضي/اقتصادي/طبيعي)نمط القيادة -دفع امامي انماط القياده

Fuel tank capacity (L) 55 (لتر)سعة خزان الوقود  Est. Fuel consumption (L/100Km) 6.6(L/100Km) استهالك الوقود

Model Options Exclusive خيارات السيارة Model Options Exclusive خيارات السيارة

Headlights (LED) ● LEDاالماميه االضواء  ABS+EBD+ESC+TCS+VDC+HDC+HBA+TPMS ● االطارات مراقبة ضغط 

+ABS+EBD+ESC+TCS+VDC+HDC+HBA 

LED daytime running lights ● أضواء النهارية Car backing radar+  Rear view ● خلفيرادار +خلفيهكاميرا 

LED tail lamp + FRT &RR (flowing motion) turn light ● اضواء االتجاهات متحركه+العلويالخلفي الضوء  Velocity response auto door lock ● تلقائي لقفل االبواباغالق 

LED third brake lamp ● LEDالثالث للفرامل الضوء 
Double Front Airbag + Front (side) Airbag 
+ Head Airbags ( front)

●
وسادتين هواء اماميه   +وسادتين هواء اماميه

وسائد هواء للرأس +جانبيه

Multi-function steering wheel + adjust ● الوظائفقياده متعدده عجلة 
Passenger seat belt not worn remind 
+ 3-point ISO FIX

● مثبت سرعه +الحزامربط نقاط 3

Keyless entry system (SMART KEY) +  
One-touch start system

● تشغيل بضغطه زر+للدخولذكي مفتاح  Cruise control ● سرعهمثبت 

EPB Electronic handbrake ● فرامل الكترونية Combination 10.25" multimedia HD screen ● بوصه10.25اساسية شاشه 

4 door window 1-key lift/anti-pinch + remote           
open/close ●

تحكم عن + نوافذ االغالق بضغطه واحده 4
بعد Radio/ Video Play/ APP for Navigation ● مالحه/فيديومشغل /راديو

Power adjust outside mirror+ heating + auto fold ● طي المرايا تلقائيا+والتسخينالمرايا الخارجيه تحكم  High Quality Audio Speakers (6) ● سماعات6عالي الجوده صوت 

Panoramic  sunroof /anti-pinch ● سقف بانورامافتحة  Smart Bluetooth/ WIFI/ AUX/USB/12V Port ● فولت12فتحة -WIFI-AUX-USB-بلوتوث ذكي

Leather sport seats ● رياضيه من الجلدمقاعد  Electric (open/Close) Tail Gate+ remote ● الصندوق عن بعدفتح 

Driver seat 6-way power adjust ● وضعيات تحكم كهربائي لمقعد السائق6 Body colours ألوان الجسم

10-inch air-conditioning touch screen ● بوصه10تحكم المكيف شاشة 

Rear A/C Vent ● فتحات مكيف خلفيه

1690mm

1860mm
2715mm

4565mm

مـــوتـورز ال طـــالب 

1690mm

mailto:marketing@talebgroup.com

