
CRETA

االبعاد
الطول الكلى

العرض الكلى
االرتفاع الكلى

قاعدة العجالت
ارتفاع المركبة عن االرض

السعة التخزينية لصندوق االمتعة
الوزن الصافي

الوزن ا�جمالي

نظام التعليق و المكابح
نظام التعليق االمامي
نظام التعليق الخلفي

نوع التوجيه
المكابح االمامية
المكابح الخلفية

القدرة و االداء
(CC)  السعة اللترية

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

ناقل حركه أتوماتيك

مواصفات ا�مان
مكابح مضادة لالنغالق

توزيع قوة المكابح إلكتروني�
نظام االتزان االلكتروني

برنامج التوازن عند المرتفعات
وسادة هوائية امامية

مصابيح شبورة امامية
نظام مراقبة ضغط ا�طارات

التجهيزات الداخلية
3.5" LCD عدادات مزودة بشاشة

حامل نظارات
أعتاب داخلية فاخرة

فتحات تكيف خلفية
مقعد من نسيج التريكو

عجلة قيادة قابلة ل¬مالة
تحكم في ارتفاع كرسي السائق

امكانية طي المقاعد الخلفية
جراب تخزين خلف المقاعد االمامية

تكييف هواء يدوي

4,300   
1,790   
1,620 (1,635)   
2,610   
190   
433   
1,282   
1,690

McPherson Strut   
CTBA (Coupled torsion beam axle)   
MDPS (Motor Driven Power Steering)   
16" Ventilated Discs   
14" Discs

التجهيزات الخارجية
جنوط سبور مقاس "16 (205/65)

اطار طوارئ حديد كامل الحجم
شبكة امامية كروم

حوامل سقف
سبويلر خلفي

زجاج فاميه خلفي 

تجهيزات اضاءة
مصابيح أمامية هالوجين

مصابيح LED لتحديد المواقع
فوانيس LED+Bulb خلفية
مصباح توقف عالي التثبيت

LED إشارات جانبية بالمرايات

وسائل الراحة
USB شاحن

أنظمة الترفية
نظام ترفيه ستاندرد FM/AM بشاشة "3.8

USB مدخل
عجلة قيادة متعددة المهام

نظام Bluetooth® للهاتف

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(L)
(Kg)
(Kg)

CRETA MY21 - SMART

1.5 DOHC D-CVVT   
113/ 6,300   
144/4,500   
IVT (Intelligent  Variable Transmission)

The Company reserves the right to change the specifications, colors and equipments without prior notice
تحتفظ الشركة بالحق في إجراء أية تعديالت من وقت ¼خر علي المواصفات واºلوان المتوفرة

تطبق شروط و احكام كتيب الضمان
*Optional two tone 2,900+ EGP

Overall Length

Wheel base
2,610

4,300

Overall
Height
1,620/1,635
W/ Roof Racks

Ground
Clearance

190

1,790
Overall Width

ضمان 5 سنين أو 100,000  كيلو متر أيهما أقرب
موديل السنة: 2021 / السعر: L.E *360,000 / صنع في الهند



CRETA

االبعاد
الطول الكلى

العرض الكلى
االرتفاع الكلى

قاعدة العجالت
ارتفاع المركبة عن االرض

السعة التخزينية لصندوق االمتعة
الوزن الصافي

الوزن ا�جمالي

نظام التعليق و المكابح
نظام التعليق االمامي
نظام التعليق الخلفي

نوع التوجيه
المكابح االمامية
المكابح الخلفية

القدرة و االداء
(CC)  السعة اللترية

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

ناقل حركه أتوماتيك

مواصفات ا�مان
مكابح مضادة لالنغالق

توزيع قوة المكابح إلكتروني�
نظام االتزان االلكتروني

برنامج التوازن عند المرتفعات
وسادة هوائية امامية

مصابيح شبورة امامية
نظام مراقبة ضغط ا�طارات

مكابح يد كهربائية 
تثبيت تلقائي

كاميرا للرؤية الخلفية
جهاز تحذير المسافة الخلفية

التجهيزات الداخلية
3.5" LCD عدادات مزودة بشاشة

حامل نظارات
أعتاب داخلية فاخرة

فتحات تكيف خلفية
مقعد من نسيج التريكو

عجلة قيادة قابلة ل¬مالة

4,300   
1,790   
1,620 (1,635)   
2,610   
190   
433   
1,282   
1,690

McPherson Strut   
CTBA (Coupled torsion beam axle)   
MDPS (Motor Driven Power Steering)   
16" Ventilated Discs   
14" Discs

تحكم في ارتفاع كرسي السائق
امكانية طي المقاعد الخلفية

جراب تخزين خلف المقاعد االمامية
تكييف هواء يدوي

التجهيزات الخارجية
جنوط سبور مقاس "16 (205/65)

اطار طوارئ حديد كامل الحجم
شبكة امامية كروم

حوامل سقف
سبويلر خلفي

زجاج فاميه خلفي 
مرايات كهربائية الطى

تجهيزات اضاءة
مصابيح أمامية هالوجين

مصابيح LED لتحديد المواقع
فوانيس LED+Bulb خلفية
مصباح توقف عالي التثبيت

LED إشارات جانبية بالمرايات

وسائل الراحة
إمكانية اختيار نوعية القيادة

إمكانية اختيار نوعية الجر
حساس اضاءة أتوماتيك

شاحن ويرلس
USB شاحن

أنظمة الترفية
شاشة "8 تعمل باللمس

دعم ºجهزة االيفون و االندرويد
USB مدخل

عجلة قيادة متعددة المهام
نظام Bluetooth® للهاتف

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(L)
(Kg)
(Kg)

CRETA MY21 - SMART PLUS

1.5 DOHC D-CVVT   
113/ 6,300   
144/4,500   
IVT (Intelligent  Variable Transmission)

The Company reserves the right to change the specifications, colors and equipments without prior notice
تحتفظ الشركة بالحق في إجراء أية تعديالت من وقت ¼خر علي المواصفات واºلوان المتوفرة

تطبق شروط و احكام كتيب الضمان
*Optional two tone 2,900+ EGP

Overall Length

Wheel base
2,610

4,300

Overall
Height
1,620/1,635
W/ Roof Racks

Ground
Clearance

190

1,790
Overall Width

ضمان 5 سنين أو 100,000  كيلو متر أيهما أقرب
موديل السنة: 2021 / السعر: L.E *375,000 / صنع في الهند



االبعاد
الطول الكلى

العرض الكلى
االرتفاع الكلى

قاعدة العجالت
ارتفاع المركبة عن االرض

السعة التخزينية لصندوق االمتعة
الوزن الصافي

الوزن ا�جمالي

نظام التعليق و المكابح
نظام التعليق االمامي
نظام التعليق الخلفي

نوع التوجيه
المكابح االمامية
المكابح الخلفية

القدرة و االداء
(CC)  السعة اللترية

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

ناقل حركه أتوماتيك

مواصفات ا�مان
مكابح مضادة لالنغالق

توزيع قوة المكابح إلكتروني�
نظام االتزان االلكتروني

برنامج التوازن عند المرتفعات
وسادة هوائية امامية

مصابيح شبورة امامية
نظام مراقبة ضغط ا�طارات

مكابح يد كهربائية 
تثبيت تلقائي

كاميرا للرؤية الخلفية
جهاز تحذير المسافة الخلفية

التجهيزات الداخلية
3.5" LCD عدادات مزودة بشاشة

حامل نظارات
أعتاب داخلية فاخرة

فتحات تكيف خلفية
مقعد من القماش المنسوج

عجلة قيادة قابلة ل¬مالة

4,300   
1,790   
1,620 (1,635)   
2,610   
190   
433   
1,282   
1,690

McPherson Strut   
CTBA (Coupled torsion beam axle)   
MDPS (Motor Driven Power Steering)   
16" Ventilated Discs   
14" Discs

تحكم في ارتفاع كرسي السائق
امكانية طي المقاعد الخلفية

جراب تخزين خلف المقاعد االمامية
تكييف هواء يدوي

مقود و ناقل حركة مكسو بالجلد
شفتات بالطارة

التجهيزات الخارجية
جنوط سبور مقاس "16 (205/65)

اطار طوارئ حديد كامل الحجم
شبكة امامية كروم

عتبة جانبية مطلية فضي
حوامل سقف
سبويلر خلفي

زجاج فاميه خلفي 
مرايات كهربائية الطى

تجهيزات اضاءة
مصابيح أمامية هالوجين

مصابيح LED لتحديد المواقع
فوانيس LED+Bulb خلفية

اضاءة بالمرايات الخارجية
مصباح توقف عالي التثبيت

LED إشارات جانبية بالمرايات

وسائل الراحة
إمكانية اختيار نوعية القيادة

إمكانية اختيار نوعية الجر
مثبت سرعة

حساس اضاءة أتوماتيك
شاحن ويرلس

USB شاحن
فتحة سقف بانوراما

مفتاح ذكي و امكانية ادارة المحرك بدون مفتاح

أنظمة الترفية
شاشة "8 تعمل باللمس

دعم ºجهزة االيفون و االندرويد
USB مدخل

عجلة قيادة متعددة المهام
نظام Bluetooth® للهاتف

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(L)
(Kg)
(Kg)

CRETA

CRETA MY21 - MODERN

1.5 DOHC D-CVVT   
113/ 6,300   
144/4,500   
IVT (Intelligent  Variable Transmission)

The Company reserves the right to change the specifications, colors and equipments without prior notice
تحتفظ الشركة بالحق في إجراء أية تعديالت من وقت ¼خر علي المواصفات واºلوان المتوفرة

تطبق شروط و احكام كتيب الضمان
*Optional two tone 2,900+ EGP

Overall Length

Wheel base
2,610

4,300

Overall
Height
1,620/1,635
W/ Roof Racks

Ground
Clearance

190

1,790
Overall Width

ضمان 5 سنين أو 100,000  كيلو متر أيهما أقرب
موديل السنة: 2021 / السعر: L.E *400,000 / صنع في الهند



االبعاد
الطول الكلى

العرض الكلى
االرتفاع الكلى

قاعدة العجالت
ارتفاع المركبة عن االرض

السعة التخزينية لصندوق االمتعة
الوزن الصافي

الوزن ا�جمالي

نظام التعليق و المكابح
نظام التعليق االمامي
نظام التعليق الخلفي

نوع التوجيه
المكابح االمامية
المكابح الخلفية

القدرة و االداء
(CC)  السعة اللترية

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

ناقل حركه أتوماتيك

مواصفات ا�مان
مكابح مضادة لالنغالق

توزيع قوة المكابح إلكتروني�
نظام االتزان االلكتروني

برنامج التوازن عند المرتفعات
وسادة هوائية امامية

مصابيح شبورة امامية
نظام مراقبة ضغط ا�طارات

مكابح يد كهربائية 
تثبيت تلقائي

كاميرا للرؤية الخلفية
جهاز تحذير المسافة الخلفية

مراَه داخلية ذاتية التعتيم

التجهيزات الداخلية
3.5" LCD عدادات مزودة بشاشة

حامل نظارات
أعتاب داخلية فاخرة

فتحات تكيف خلفية
مقعد من القماش المنسوج

4,300   
1,790   
1,620 (1,635)   
2,610   
190   
433   
1,282   
1,690

McPherson Strut   
CTBA (Coupled torsion beam axle)   
MDPS (Motor Driven Power Steering)   
16" Ventilated Discs   
14" Discs

1.5 DOHC D-CVVT   
113/ 6,300   
144/4,500   
IVT (Intelligent  Variable Transmission)

عجلة قيادة قابلة ل¬مالة
تحكم في ارتفاع كرسي السائق

امكانية طي المقاعد الخلفية
جراب تخزين خلف المقاعد االمامية

تكييف هواء أتوماتيك
مقود و ناقل حركة مكسو بالجلد

شفتات بالطارة

التجهيزات الخارجية
چنوط سبور مقاس "17 (215/60)
اطار طوارئ حديد كامل الحجم

شبكة امامية كروم
عتبة جانبية مطلية فضي

حوامل سقف
سبويلر خلفي

زجاج فاميه خلفي 
مرايات كهربائية الطى

تجهيزات اضاءة
LED مصابيح أمامية بإضاءة

مصابيح LED لتحديد المواقع
LED اضاءة اماميه خالل النهار
 فوانيس LED خلفية بالكامل

اضاءة بالمرايات الخارجية
مصباح توقف عالي التثبيت

LED إشارات جانبية بالمرايات

وسائل الراحة
إمكانية اختيار نوعية القيادة

إمكانية اختيار نوعية الجر
مثبت سرعة

حساس اضاءة أتوماتيك
شاحن ويرلس

USB شاحن
فتحة سقف بانوراما

مفتاح ذكي و امكانية ادارة المحرك بدون مفتاح

أنظمة الترفية
شاشة "8 تعمل باللمس

دعم ºجهزة االيفون و االندرويد
USB مدخل

عجلة قيادة متعددة المهام
نظام Bluetooth® للهاتف

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(L)
(Kg)
(Kg)

CRETA

CRETA MY21 - ADVANCED

The Company reserves the right to change the specifications, colors and equipments without prior notice
تحتفظ الشركة بالحق في إجراء أية تعديالت من وقت ¼خر علي المواصفات واºلوان المتوفرة

تطبق شروط و احكام كتيب الضمان
*Optional two tone 2,900+ EGP

Overall Length

Wheel base
2,610

4,300

Overall
Height
1,620/1,635
W/ Roof Racks

Ground
Clearance

190

1,790
Overall Width

ضمان 5 سنين أو 100,000  كيلو متر أيهما أقرب
موديل السنة: 2021 / السعر: L.E *425,000 / صنع في الهند


