
ACCENT HCI

ACCENT-HCI MY21 - SMART

االبعاد
الطول الكلى

العرض الكلى
االرتفاع الكلى

قاعدة العجالت
ارتفاع المركبة عن االرض

السعة التخزينية لصندوق االمتعة
سعة خزان الوقود

الوزن الصافي
الوزن ا�جمالي

نظام التعليق و المكابح
نظام التعليق االمامي
نظام التعليق الخلفي

نوع التوجيه
المكابح االمامية

القدرة و االداء
(L)  السعة اللترية

(Hp/Rpm)  اقصى قوة حصانيه
(Nm /Rpm) اقصى عزم

ناقل حركه أتوماتيك 6 سرعات

مواصفات ا�مان
خاصية منع تشغيل المحرك

فوانيس شبورة أمامية

4,440   

1,729   

1,460   

2,600   

150   

480   

45   

1,161   

1,570   

McPherson Strut   

CTBA (Coupled Torsion Beam Axle)   

MDPS (Motor-Driven Power Steering)   

Ventilated Discs 

التجهيزات الداخلية
3.5" LCD عدادات مزودة بشاشة

تحكم بضغطه واحدة في زجاج السائق
حامل نظارات

مقاعد قماش
مساحة تخزين خلف كرسي الراكب االمامي

مسند يد خلفي مع حامل اكواب
طفاية ووالعة سجائر

تكييف هواء يدوي
مزيل للضباب من الزجاج الخلفي

التجهيزات الخارجية
جنوط "15 مع غطاء كامل الحجم (185/65)

مصابيح أمامية بإضاءة الهالوجين
LED إشارات جانبية بالمرايات

اطار طوارئ كامل الحجم
شبكة امامية سوداء مطلية كروم

زجاج فاميه خلفي 
مرايات كهربائية الضبط وبها سخانات

وسائل الراحة
مفتاح ريموت

أنظمة الترفية
نظام ترفيه ستاندرد FM/AM بشاشة "3.8

نظام Bluetooth® للهاتف
عجلة قيادة متعددة المهام

4 سماعات
12V مخرج

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(L)

(L)

(Kg)

(Kg)

The Company reserves the right to change the specifications, colors and equipments without prior notice
تحتفظ الشركة بالحق في إجراء أية تعديالت من وقت «خر علي المواصفات واºلوان المتوفرة

تطبق شروط و احكام كتيب الضمان

1.4L MPI-DOHC   

99 / 6,000   

132 / 4,000   

6SP-AT

ضمان 5 سنين أو 100,000  كيلو متر أيهما أقرب
موديل السنة: 2021 / السعر: EGP 255,000 / صنع في الهند

Wheel base
2,600

4,440

Overall
Height
1,460

Ground
Clearance

1,729
Overall WidthOverall Length

150



ACCENT HCI

ACCENT-HCI MY21 - SMART FUN

االبعاد
الطول الكلى

العرض الكلى
االرتفاع الكلى

قاعدة العجالت
ارتفاع المركبة عن االرض

السعة التخزينية لصندوق االمتعة
سعة خزان الوقود

الوزن الصافي
الوزن ا�جمالي

نظام التعليق و المكابح
نظام التعليق االمامي
نظام التعليق الخلفي

نوع التوجيه
المكابح االمامية

القدرة و االداء
(L)  السعة اللترية

(Hp/Rpm)  اقصى قوة حصانيه
(Nm /Rpm) اقصى عزم

ناقل حركه أتوماتيك 6 سرعات

مواصفات ا�مان
خاصية منع تشغيل المحرك

فوانيس شبورة أمامية
جهاز تحذير المسافة الخلفية

4,440   

1,729   

1,460   

2,600   

150   

480   

45   

1,161   

1,570   

McPherson Strut   

CTBA (Coupled Torsion Beam Axle)   

MDPS (Motor-Driven Power Steering)   

Ventilated Discs 

التجهيزات الداخلية
3.5" LCD عدادات مزودة بشاشة

تحكم بضغطه واحدة في زجاج السائق
حامل نظارات

مقاعد قماش
مساحة تخزين خلف كرسي الراكب االمامي

مسند يد خلفي مع حامل اكواب
طفاية ووالعة سجائر

تكييف هواء يدوي
مزيل للضباب من الزجاج الخلفي

التجهيزات الخارجية
جنوط سبور مقاس "15 (185/65)

مصابيح أمامية بإضاءة الهالوجين
LED إشارات جانبية بالمرايات

اطار طوارئ كامل الحجم
شبكة امامية سوداء مطلية كروم

زجاج فاميه خلفي 
مرايات كهربائية الضبط وبها سخانات

وسائل الراحة
مفتاح ريموت

مثبت سرعة
فتحة سقف كهربائية

أنظمة الترفية
نظام ترفيه ستاندرد FM/AM بشاشة "3.8

نظام Bluetooth® للهاتف
عجلة قيادة متعددة المهام

4 سماعات
12V مخرج

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(L)

(L)

(Kg)

(Kg)

The Company reserves the right to change the specifications, colors and equipments without prior notice
تحتفظ الشركة بالحق في إجراء أية تعديالت من وقت «خر علي المواصفات واºلوان المتوفرة

تطبق شروط و احكام كتيب الضمان

1.4L MPI-DOHC   

99 / 6,000   

132 / 4,000   

6SP-AT

Wheel base
2,600

4,440

Overall
Height
1,460

Ground
Clearance

1,729
Overall Width

ضمان 5 سنين أو 100,000  كيلو متر أيهما أقرب
موديل السنة: 2021 / السعر: EGP 275,000 / صنع في الهند

Overall Length

150



ACCENT HCI

ACCENT-HCI MY21 - SMART SAFETY

االبعاد
الطول الكلى

العرض الكلى
االرتفاع الكلى

قاعدة العجالت
ارتفاع المركبة عن االرض

السعة التخزينية لصندوق االمتعة
سعة خزان الوقود

الوزن الصافي
الوزن ا�جمالي

نظام التعليق و المكابح
نظام التعليق االمامي
نظام التعليق الخلفي

نوع التوجيه
المكابح االمامية

القدرة و االداء
(L)  السعة اللترية

(Hp/Rpm)  اقصى قوة حصانيه
(Nm /Rpm) اقصى عزم

ناقل حركه أتوماتيك 6 سرعات

مواصفات ا�مان
خاصية منع تشغيل المحرك

فوانيس شبورة أمامية
مكابح مضادة لالنغالق

Áتوزيع قوة المكابح إلكتروني
فرامل دسكات خلفية

وسادة هوائية للسائق والراكب االمامي

4,440   

1,729   

1,460   

2,600   

150   

480   

45   

1,161   

1,570   

McPherson Strut   

CTBA (Coupled Torsion Beam Axle)   

MDPS (Motor-Driven Power Steering)   

Ventilated Discs 

التجهيزات الداخلية
3.5" LCD عدادات مزودة بشاشة

تحكم بضغطه واحدة في زجاج السائق
حامل نظارات

مقاعد قماش
مساحة تخزين خلف كرسي الراكب االمامي

مسند يد خلفي مع حامل اكواب
طفاية ووالعة سجائر

تكييف هواء يدوي
مزيل للضباب من الزجاج الخلفي

التجهيزات الخارجية
جنوط "15 مع غطاء كامل الحجم (185/65)

مصابيح أمامية بإضاءة الهالوجين
LED إشارات جانبية بالمرايات

اطار طوارئ كامل الحجم
شبكة امامية سوداء مطلية كروم

زجاج فاميه خلفي 
مرايات كهربائية الضبط وبها سخانات

وسائل الراحة
مفتاح ريموت

أنظمة الترفية
نظام ترفيه ستاندرد FM/AM بشاشة "3.8

نظام Bluetooth® للهاتف
عجلة قيادة متعددة المهام

4 سماعات
12V مخرج

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(L)

(L)

(Kg)

(Kg)

The Company reserves the right to change the specifications, colors and equipments without prior notice
تحتفظ الشركة بالحق في إجراء أية تعديالت من وقت «خر علي المواصفات واºلوان المتوفرة

تطبق شروط و احكام كتيب الضمان

1.4L MPI-DOHC   

99 / 6,000   

132 / 4,000   

6SP-AT

Wheel base
2,600

4,440

Overall
Height
1,460

Ground
Clearance

1,729
Overall Width

ضمان 5 سنين أو 100,000  كيلو متر أيهما أقرب
موديل السنة: 2021 / السعر: EGP 275,000 / صنع في الهند

Overall Length

150



ACCENT HCI

ACCENT-HCI MY21 - SMART PLUS

االبعاد
الطول الكلى

العرض الكلى
االرتفاع الكلى

قاعدة العجالت
ارتفاع المركبة عن االرض

السعة التخزينية لصندوق االمتعة
سعة خزان الوقود

الوزن الصافي
الوزن ا�جمالي

نظام التعليق و المكابح
نظام التعليق االمامي
نظام التعليق الخلفي

نوع التوجيه
المكابح االمامية

القدرة و االداء
(L)  السعة اللترية

(Hp/Rpm)  اقصى قوة حصانيه
(Nm /Rpm) اقصى عزم

ناقل حركه أتوماتيك 6 سرعات

مواصفات ا�مان
خاصية منع تشغيل المحرك

فوانيس شبورة أمامية
مكابح مضادة لالنغالق

Áتوزيع قوة المكابح إلكتروني
فرامل دسكات خلفية

وسائد هوائية للسائق والراكب االمامي
جهاز تحذير المسافة الخلفية

4,440   

1,729   

1,460   

2,600   

150   

480   

45   

1,161   

1,570   

McPherson Strut   

CTBA (Coupled Torsion Beam Axle)   

MDPS (Motor-Driven Power Steering)   

Ventilated Discs

1.4L MPI-DOHC   

99 / 6,000   

132 / 4,000   

6SP-AT

التجهيزات الداخلية
3.5" LCD عدادات مزودة بشاشة

تحكم بضغطه واحدة في زجاج السائق
حامل نظارات

مقاعد قماش
مساحة تخزين خلف كرسي الراكب االمامي

مسند يد خلفي مع حامل اكواب
طفاية ووالعة سجائر

تكييف هواء يدوي
مزيل للضباب من الزجاج الخلفي

التجهيزات الخارجية
جنوط سبور مقاس "15 (185/65)

مصابيح أمامية بإضاءة الهالوجين
LED إشارات جانبية بالمرايات

اطار طوارئ كامل الحجم
شبكة امامية سوداء مطلية كروم

زجاج فاميه خلفي 
مرايات كهربائية الضبط وبها سخانات

مرايات كهربائية الطى

وسائل الراحة
مفتاح ريموت

مثبت سرعة
فتحة سقف كهربائية

أنظمة الترفية
نظام ترفيه ستاندرد FM/AM بشاشة "3.8

نظام Bluetooth® للهاتف
عجلة قيادة متعددة المهام

4 سماعات
12V مخرج

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(L)

(L)

(Kg)

(Kg)

The Company reserves the right to change the specifications, colors and equipments without prior notice
تحتفظ الشركة بالحق في إجراء أية تعديالت من وقت «خر علي المواصفات واºلوان المتوفرة

تطبق شروط و احكام كتيب الضمان

Wheel base
2,600

4,440

Overall
Height
1,460

Ground
Clearance

1,729
Overall Width

ضمان 5 سنين أو 100,000  كيلو متر أيهما أقرب
موديل السنة: 2021 / السعر: EGP 295,000 / صنع في الهند

Overall Length

150


