
ACCENT RB

ACCENT RB SEDAN MY21 - GL

االبعاد
الطول الكلى (مم)

العرض الكلى (مم)
االرتفاع الكلى (مم)

قاعدة العجالت (مم)
ارتفاع المركبة عن االرض (مم)

سعة صندوق االمتعة (لتر)

نظام التعليق والتوجيه
أمامي 
خلفي

نوع المساعدين
�عجلة قيادة الية المؤازرة كهربائي

القدرة و االداء
(L)  السعة اللترية

عدد الصمامات
عدد السيلندرات

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

ناقل حركة أتوماتيك ٤ سرعات
سعة خزان الوقود (لتر)

مواصفات ا�مان
نظام مانع تشغيل المحرك

أحزمة أمان أمامية قابلة للتعديل
فوانيس شبورة أمامية

التجهيزات الداخلية
زجاج كهربائي (أمامي وخلفي)

مسند يد أمامي
عجلة قيادة قابلة ل¥مالة

تعديل كرسي السائق في 6 اتجاهات
مقاعد قماش وتنجيد ل©بواب

تكييف هواء يدوي
12V مخرج كهرباء
لمبة قراءة أمامية

والعة وطفاية سجائر 

التجهيزات الخارجية
چنوط مقاس "14 (70/175)

مرايات كهربائية خارجية وبها اشارات جانبية
شبكة أمامية رياضية

وسائل الراحة
زجاج فاميه خلفي

ريموت كونترول

أنظمة الترفية
FM/ AM/ MP3 راديو 

عجلة قيادة متعددة المهام
نظام Bluetooth® للهاتف

٤ سماعات
AUX/ USB مدخل صوت

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 وا·لوان المتوفرة

تطبق شروط و احكام كتيب الضمان

ضمان 3 سنين أو 100,000  كيلو متر أيهما أقرب
موديل السنة: 2021 / السعر: L.E 204,900 / صنع في مصر

McPherson Strut

Coupled Torsion Beam Axle

Hydraulic Twin Tube Shock Absorber With Gas

MDPS (Motor Driven Power Steering)

1.6

16 Valve CVVT

4 In-Line

125/6,300

156/4,200

S

43

4,370

1,705

1,455

2,570

147

389

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

Wheel base
2,570

4,3701,705

Overall
Height
1,455Ground

Clearance
147

Overall Width Overall Length



ACCENT RB

ACCENT RB SEDAN MY21 - SR

االبعاد
الطول الكلى (مم)

العرض الكلى (مم)
االرتفاع الكلى (مم)

قاعدة العجالت (مم)
ارتفاع المركبة عن االرض (مم)

سعة صندوق االمتعة (لتر)

نظام التعليق والتوجيه
أمامي 
خلفي

نوع المساعدين
�عجلة قيادة الية المؤازرة كهربائي

القدرة و االداء
(L)  السعة اللترية

عدد الصمامات
عدد السيلندرات

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

ناقل حركة أتوماتيك ٤ سرعات
سعة خزان الوقود (لتر)

مواصفات ا�مان
نظام مانع تشغيل المحرك

أحزمة أمان أمامية قابلة للتعديل
فوانيس شبورة أمامية

التجهيزات الداخلية
زجاج كهربائي (أمامي وخلفي)

مسند يد أمامي
عجلة قيادة قابلة ل¥مالة

تعديل كرسي السائق في 6 اتجاهات
مقاعد قماش وتنجيد ل©بواب

تكييف هواء يدوي
12V مخرج كهرباء
لمبة قراءة أمامية

حافظة نظارات شمسية
والعة وطفاية سجائر

 
التجهيزات الخارجية

چنوط مقاس "14 (70/175)
مرايات كهربائية خارجية وبها اشارات جانبية

شبكة أمامية رياضية

وسائل الراحة
زجاج فاميه خلفي

فتحة سقف
ريموت كونترول

أنظمة الترفية
شاشة ٧" تعمل باللمس

عجلة قيادة متعددة المهام
نظام Bluetooth® للهاتف

٤ سماعات
AUX/ USB مدخل صوت

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 وا·لوان المتوفرة

تطبق شروط و احكام كتيب الضمان

ضمان 3 سنين أو 100,000  كيلو متر أيهما أقرب
موديل السنة: 2021 / السعر: L.E 214,900 / صنع في مصر

McPherson Strut

Coupled Torsion Beam Axle

Hydraulic Twin Tube Shock Absorber With Gas

MDPS (Motor Driven Power Steering)

1.6

16 Valve CVVT

4 In-Line

125/6,300

156/4,200

S

43

4,370

1,705

1,455

2,570

147

389

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

Wheel base
2,570

4,3701,705

Overall
Height
1,455Ground

Clearance
147

Overall Width Overall Length



ACCENT RB

ACCENT RB SEDAN MY21 - DAB ABS

االبعاد
الطول الكلى (مم)

العرض الكلى (مم)
االرتفاع الكلى (مم)

قاعدة العجالت (مم)
ارتفاع المركبة عن االرض (مم)

سعة صندوق االمتعة (لتر)

نظام التعليق والتوجيه
أمامي 
خلفي

نوع المساعدين
�عجلة قيادة الية المؤازرة كهربائي

القدرة و االداء
(L)  السعة اللترية

عدد الصمامات
عدد السيلندرات

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

ناقل حركة أتوماتيك ٤ سرعات
سعة خزان الوقود (لتر)

مواصفات ا�مان
نظام مانع تشغيل المحرك

أحزمة أمان أمامية قابلة للتعديل
وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب ا·مامي

مكابح مضادة لالنغالق
ديسكات للمكابح الخلفية

فوانيس شبورة أمامية

التجهيزات الداخلية
زجاج كهربائي (أمامي وخلفي)

مسند يد أمامي
عجلة قيادة قابلة ل¥مالة

تعديل كرسي السائق في 6 اتجاهات
مقاعد قماش وتنجيد ل©بواب

تكييف هواء يدوي
12V مخرج كهرباء
لمبة قراءة أمامية

والعة وطفاية سجائر
 

التجهيزات الخارجية
چنوط مقاس "14 (70/175)

مرايات كهربائية خارجية وبها اشارات جانبية
شبكة أمامية رياضية

وسائل الراحة
زجاج فاميه خلفي

ريموت كونترول

أنظمة الترفية
FM/ AM/ MP3 راديو 

عجلة قيادة متعددة المهام
نظام Bluetooth® للهاتف

٤ سماعات
AUX/ USB مدخل صوت

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 وا·لوان المتوفرة

تطبق شروط و احكام كتيب الضمان

ضمان 3 سنين أو 100,000  كيلو متر أيهما أقرب
موديل السنة: 2021 / السعر: L.E 219,900 / صنع في مصر

McPherson Strut

Coupled Torsion Beam Axle

Hydraulic Twin Tube Shock Absorber With Gas

MDPS (Motor Driven Power Steering)

1.6

16 Valve CVVT

4 In-Line

125/6,300

156/4,200

S

43

4,370

1,705

1,455

2,570

147

389

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

Wheel base
2,570

4,3701,705

Overall
Height
1,455Ground

Clearance
147

Overall Width Overall Length



ACCENT RB

ACCENT RB SEDAN MY21 - HIGHLINE

االبعاد
الطول الكلى (مم)

العرض الكلى (مم)
االرتفاع الكلى (مم)

قاعدة العجالت (مم)
ارتفاع المركبة عن االرض (مم)

سعة صندوق االمتعة (لتر)

نظام التعليق والتوجيه
أمامي 
خلفي

نوع المساعدين
�عجلة قيادة الية المؤازرة كهربائي

القدرة و االداء
(L)  السعة اللترية

عدد الصمامات
عدد السيلندرات

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

ناقل حركة أتوماتيك ٤ سرعات
سعة خزان الوقود (لتر)

مواصفات ا�مان
نظام مانع تشغيل المحرك

أحزمة أمان أمامية قابلة للتعديل
وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب ا·مامي

مكابح مضادة لالنغالق
ديسكات للمكابح الخلفية

فوانيس شبورة أمامية
جهاز تحذير المسافة الخلفية

التجهيزات الداخلية
زجاج كهربائي (أمامي وخلفي)

عجلة قيادة وناقل حركة مكسو جلد
مسند يد أمامي

عجلة قيادة قابلة ل¥مالة
تعديل كرسي السائق في 6 اتجاهات

مقاعد قماش وتنجيد ل©بواب
تكييف هواء يدوي
12V مخرج كهرباء
لمبة قراءة أمامية

حافظة نظارات شمسية
والعة وطفاية سجائر 

مقابض داخلية بطالء الكروم

التجهيزات الخارجية
چنوط ألومنيوم مقاس "16 (50/195)

مرايات كهربائية خارجية وبها اشارات جانبية
شبكة أمامية رياضية

حلية خارجية بطالء كروم

وسائل الراحة
زجاج فاميه خلفي

فتحة سقف
مثبت سرعة

ريموت كونترول

أنظمة الترفية
شاشة ٧" تعمل باللمس

عجلة قيادة متعددة المهام
نظام Bluetooth® للهاتف

٤ سماعات
AUX/ USB مدخل صوت

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 وا·لوان المتوفرة

تطبق شروط و احكام كتيب الضمان

ضمان 3 سنين أو 100,000  كيلو متر أيهما أقرب
موديل السنة: 2021 / السعر: L.E 239,900 / صنع في مصر
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McPherson Strut

Coupled Torsion Beam Axle

Hydraulic Twin Tube Shock Absorber With Gas

MDPS (Motor Driven Power Steering)

1.6

16 Valve CVVT

4 In-Line

125/6,300

156/4,200

S

43

(mm)
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(mm)

(mm)

Wheel base
2,570

4,3701,705

Overall
Height
1,455Ground

Clearance
147

Overall Width Overall Length


