Figo Trend Hatchback
Engine: 1.5 L Ti-VCT I-3 Petrol
Horsepower: 122 HP
Torque: 111.4 Ft. Lb.
Transmission: 6 Speed Automatic Transmission
Drive: Front wheel drive
Tires: 175/65 R14 Alloy wheels.

Model Year: 2020
1. Single -zone Manual Air conditioning.

2. Color display screen with AM/FM stereo with MP3

 بنزينI-3 Ti-VCT لتر1.5 :المحرك
 حصان122 :القدرة الحصانية
 قدم- رطل111.4 :العزم
 سرعات6  أوتوماتيكي:ناقل الحركة
 نظام سحب امامي:القيادة
. عجالت من االلمنيوم175/65 R14 :االطارات

2020 :سنة الصنع
. مكيف للهواء يدوي احادي المناطق.1
, MP3 مع قدرة على تشغيل ملفاتAM/FM  شاشة ملونة مع استريو.2

capable and 4 speakers.

.  سماعات4بلوتوث و

3. (2) Airbags.

.)2(  وسائد هوائيه عدد.3

4. Rear view mirror day/night.
5. Central Doors Lock and Unlocking.

6. Four Wheel disc Anti-Lock Brake system (ABS).
7. Belt Minder Front Safety Belt reminder.
8. Cloth Seats.
9. Remote control
10. Voice command control on the steering wheel
11. Power rear and front Window
12. Fog Lamps.
13. Tire pressure monitoring system.
14. Perimeter anti-theft alarm
15. Power Side Mirror
16. Rear camera & sensor.

Warranty:
3 years or 60,000 KM, whichever occurs first.

.الليل/ مرآة للرؤية الخلفية للنهار.4
. ميزة اإلقفال و الفتح المركزي لألبواب.5
.على العجالت االربعABS  نظام فرامل قرصية مانع االنغالق.6
. للتذكير بربط حزام أمان السائقBelt Minder  نظام.7
. مقاعد من القماش.8

 ميزة فتح و اقفال االبواب عن بعد.9
ميزة التحكم باال وامر الصوتية على عجلة القيادة

.11

.نوافذ كهربائيه

.11

.مصابيح اماميه للضباب

.12

.نظام مراقبة ضغط االطارات

.13

.نظام االنذار المحيطي للحماية من السرقة

.14

.مرايا جانبية امامية

.15

.كامي ار وحساس خلفي

.16

:الكفالة المصنعية

 كم أيهما أسبق60,000  سنوات أو3 مكفولة لمدة

Figo Ambiente Hatchback
Engine: 1.5 L I-3 Petrol
Horsepower: 122 HP
Torque: 111.4 Ft. Lb.
Transmission: 6 Speed Automatic Transmission
Drive: Front wheel drive
Tires: 175/65 R14 steel wheels with Covers

Model Year: 2020
1. Single -zone Manual Air conditioning.

2. Color display screen with AM/FM stereo MP3
capableand 4 speakers.
3. (2) Airbags.
4. Rear view mirror day/night.
5. Central Doors Lock and Unlocking.

6. Four Wheel disc Anti-Lock Brake system
(ABS) and TCS.
7. Belt Minder Front Safety Belt reminder.
8. Cloth Seats.
9. Voice command control on the steering wheel
10. Tire pressure monitoring system.
11. Perimeter anti-theft alarm
12. Power front window
13. Rear camera & sensor.

Warranty:
3 years or 60,000 KM, whichever occurs first.

 بنزينI-3 لتر1.5 :المحرك
 حصان122 :القدرة الحصانية
 قدم- رطل111.4 :العزم
 سرعات6  أوتوماتيكي:ناقل الحركة
 نظام سحب امامي:القيادة
 عجالت من اللفوالذ مع اغطية175/65 R14 :االطارات

2020 :سنة الصنع
. مكيف للهواء يدوي احادي المناطق.1
,  مع قدرة على تشغيل ملفاتAM/FM  شاشة ملونة مع استريو.2
.  سماعات4 بلوتوث وMP3
.)2(  وسائد هوائيه عدد.3
.الليل/ مرآة للرؤية الخلفية للنهار.4
. ميزة اإلقفال و الفتح المركزي لألبواب.5
. على العجالت االربعTCS  وABS  نظام فرامل قرصية مانع االنغالق.6
. للتذكير بربط حزام أمان السائقBelt Minder  نظام.7
. مقاعد من القماش.8

. ميزة التحكم باالوامر الصوتية على عجلة القيادة.9
.نظام مراقبة ضغط االطارات

.نظام االنذار المحيطي للحماية من السرقة

.11
.11

.نوافذ امامية كهربائية

.12

.كامي ار وحساس خلفي

.13

:الكفالة المصنعية

 كم أيهما أسبق60,000  سنوات أو3 مكفولة لمدة

