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الموزعين المعتمدين لسيارات چاك 
القاهره الكبرى 

المصريه للسيارات - كليه البنات - مصر الجديده 
بى اوتو لتجاره السيارات -  مصر الجديده /المقطم / العبور 

اباظه اوتوتريد - التجمع الخامس  - الداون تاون 
اوتو سمير ريان - مدينه نصر 

ايه تى اوتو - تقسيم المروحة - القطامية

الجيزه 
الزيتون اوتو مول - المحور المركزى  - بعد ميدان الحرية 
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االسكندرية
شركة نور الدين الشريف 

للتوزيع وتجاره السيارات

طنطا 
الشركة المتحده لتجارة 

السيارات 

الفيوم 
الرواد اوتو 

بورسعيد 
فرج جروب 

كفر الشيخ 
اباظه اوتو تريد 

المنصوره 
عيسى للسيارات  

دمياط
المصرية للسيارات 

اسيوط
المصرية للسيارات

قنا 
١٦٨٧٦اباظة اوتو تريد 

مراكز الخدمة المعتمدة لسيارات چاك  
معرض ومركز خدمة القصراوى جروب

٣٣٧ شارع السودان - المهندسين  
المحور المركزى - المنظقه الصناعيه الرابعه - ٦اكتوبر 

القاهرة 
مركز اى تى اوتو - تقسيم المروحه -  القطامية 
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االسكندرية 
مركز نور الدين الشريف للتجاره 

والتوزيع - مرغم الكيلو ٢٧ - طريق 
االسكندريه القاهره الصحراوى 

٢٢٦٠٠٥٩ ٠٥٠
المنصوره 

عيسى للسيارات ومراكز الخدمه - 
بجوار مرور الدقهليه

١٦٨٧٦
الغردقة

اباظه الغردقه
١٥٥ تقسيم الحرفيين - الطريق 

الدائرى - بعد المرور الجديد



AVAILABLE NOT AVAILABLE

CONVENIENCE

S2 1.5 VVT + CVT/5MT

 Specifications SmartLuxury

ناقل حركةCVT مع التحكم اليدوي في السرعات - اسلوب القيادة بوضع الجليد

  زجاج كهرباء ل²ربعة أبواب

جنوط سبور 

مساحات خلفية

مصابيح كهرباء قابلة للتعديل

LED مصابيح تشغيل امامي  

عجلة قيادة جلد طبيعي 

عجلة قيادة متعددة الوظائف

تعديل وضع عجلة القيادة

بلوتوث 

      USB - AUX- SD Card :راديو - مدخل صوت

MP5 & IPod

شاشة ٧ بوصة عالية الدقة

سماعات صوت

مثبت سرعة

٥ مقاعد جلد للسيارة

التحكم في كرسي السائق (٦ حركات)

سخان زجاج خلفي

تكييف هواء 

اضاءة ل²بواب ا¼مامية ( عند فتح ال²بواب )

اضاءة ل²بواب الخلفية (عند فتح الباب)

ضبط المرّاة كهربائي½

اشارات مرايات 

عدادات ذكية - التحكم في اضاءة العدادات

اضاءة سقف خلفية

شبكة على سقف السيارة 

فتحة سقف 

المواصفات

MODEL MODELموديل 1.5VVT+CVT

L*w*h(mm)

Wheelbase(mm)

Front/rear tread(mm)

Ground clearance(no-load)(mm)

Curb weight(kg)

Gross weight(kg)

Fuel tank capacity(l)

Trunk capacity(l)

Model

4325×1765×1660

2560

1480/1475

200

1220

1585

45

600

205/55 R16

DIMENSIONAL
PARAMETER

 Specifications SmartLuxury

ا¼بعاد: طول@عرض@اتفاع (مم)

قاعدة العجالت

المسافة بين العجالت (أمامي/خلفي)

أدنى ارتفاع عن ا¼رض

وزن السيارة فارغة

وزن السيارة االجمالي

سعة خزان الوقود

سعة وحدة تخزين ا¼متعة (الشنطة) 

مقاس اÃطارات

المواصفات

موديل

Engine type

Engine model

Displacement(L)

Max power(kw/rpm)

Max torque(nm/rpm)

Engine tech

Transmission type

Max speed

Fuel consumption per 100km(L)

Emission standard

Suspensions

Maximum Horsepower

HFC4GB2.3D (Green Jet)

DOHC in-line 4 cyclinders 16V

1.499

83/6000

146/3500～4500

VVT (Variable Valve Timing)

CVT

175

5.9

EUROⅤ
"front: independent with stability rod/
rear:torsion beam semi-independent"

113

PERFORMANCE
PARAMETER

نوع المحرك

طراز المحرك

السعة اللترية للمحرك

أقصى قدرة

الحد ا¼قصى للعزم

تكنولوجيا المحرك

ناقل الحركة

أقصى سرعة

معدل استهالك الوقود/١٠٠ كم (تقريبي½)

مستوى االنبعاثات

نظام التعليق

الحد ا¼قصى للقدرة بالحصان

BOSCH Version 9.0 (ABS - EBD - BA)

Brake light

Front & Rear Fog Lights

ISO FIX

Child Safety-Lock

Anti-theft Protection

Immobilizer & safety remote key

Electronic Stability Control (ESC)

Tire Pressure Monitoring System (TPMS) 

Parking distance sensors

2 Airbags for driver and co-driver

Speed sensor door locking (40 Km/h)

Electric Power Steering

SAFETY

 (ABS - EBD - BA) فرامل بوش ٩ بأنظمة التحكم و التوزيع االلكتروني 

ضوء فرامل خلفي

فوانيس شبورة أمامي و خلفي

 اماكن تثبيت كرسي االطفال

قفل أمان لالطفال

جهاز انذار 

٢ ريموت كونترول - مفتاح مشفر ( نظام مانع السرقة )

 ( ESC )نظام الثبات االلكتروني  

نظام مراقبة ضغط اÃطارات    

حساس ركن خلفي

٢ وسائد هوائية للسائق والراكب ا¼مامي

غلق مركزي ل²بواب عند سرعة ٤٠ كم

باور كهرباء

CVT StepTronic Gearbox - Snow Mood

Four doors power window

Alloy Wheel

Rear window wiper

Height Adjustable headlight 

Front LED Lights

Leather Steering Wheel

Multi-functional Steering Wheel

Adjustable steering wheel

Bluetooth

Radio - USB - AUX

MP5 & IPod

Screen 7 Inch

Speakers 

Cruise control

5 Leather seats

Adjustable Driver seat

Rear window defroager

Airconditioning

Door courtsy Lights (Red Reflectors)

Back Doors Courtesy lights

Electric adjustable Door mirrors 

Door mirrors lights

Legible instrument board

Back Doors courtesy Lights (Red Reflectors)

Roof Luggage Rack

Electric sunroof

4 6

Manual           Automatic

Optional


