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ر إثارة للتغيير في عالم السيارات، حيث أننا مستعدون للتغيير نحو الطريقة التي تشعر وتفكر بها تجاه متعة القيادة. وحقيقة نفتخر بأننا ملتزمون دوما، وليس مجرد وعد، بأن نجعل القيادة  ا القوة األحدث واألكث تعتبر شركة كي

ا، وبتصميماتها الشبابية والحيوية وتقنياتها الحديثة والمتطورة إستطاعت أن تذهل العقول في جميع أنحاء العالم وأثبتت أن لديها القدرة على اإلدهاش  متعة حقيقية للعمالء في جميع أنحاء العالم، كما إن سيارات كي

ا بيكانتو ووصوال إلى سورينتو، أن تقدم تشكيلة كاملة من سيارات السيدان والسيارات رباعية الدفع   التي تتميز بأنها عملية إلى جانب األناقة وأنها ممتعة في القيادة، عليه  ا، بدءا من سيارة كي المستمر. إستطاعت شركة كي

ا بإستمرار ألن ما هو أفضل وأروع لم يأت بعد. يجب أن تظل متابع لسيارات وموديالت كي

ًا تبيع حوالي 3 مليون سيارة سنويًا في 190 دولة، ويعمل لديها أكثر من 52,000 موظف  ي ارات تتميز بالجودة العالمية العالية، وهي حال ـ ـ ـ تأسست شركة كيا موتورز )www.kia.com( في عام 1944م، وهي شركة مصنعة لسي

ا المفتوحة وشريك السيارات الرسمي للفيفا – الهيئة االدارية لكأس العالم لكرة  ي رال ر الراعي الرئيسي لبطولة است يار دوالر أمريكي، ولديها مرافق تصنيع في خمس دول، وتعتب حول العالم، وبعائدات سنوية تزيد على 49 مل

تزامًا من الشركة على إدهاش  القدم- والشريك الرسمي لبطولة كأس أوروبا لكرة القدم )UEFA 2019(، وهي أكبر مسابقة كرة قدم احترافية في العالم. ويمثل شعار شركة كيا موتورز وماركتها – )القدرة على اإلدهاش( – ال

رائعة والمستوحاة من واقع اإلبداع والتي تتجاوز كل التوقعات.  العالم بتقديم الخبرات المثيرة وال

نبذة عن شركة كيا موتورز



القدرة على تحدي المناطق الوعرة، هو ما نتوقعه جميًعا من سيارات الدفع الرباعي بالحجم الكامل. إن سيارة كيا تيلورايد الجديدة 

ا هي سيارة رياضية متعددة االستخدامات تتحدى جميع الطرق واألحوال الجوية وتستوعب ما يصل إلى ثمانية ركاب في جو  ًي كل

يتسم بالفخامة، كما تتيمز بالذكاء أيًضا في التنقل بين جميع أنواع الطرق واألحوال الجوية، حيث أنه يمكنها التنقل في المناطق 

الثلجية والمرتفعة بكل يسر بفضل ما تتمتع به من قوة، وإمكانية الدفع الخلفي كسيارة رياضية باستخدام وضعية “Sport”، عالوة 

إلى أن سيارة كيا تيلورايد تتغلب على الصعاب والتضاريس سواء في القيادة اليومية داخل المدن أو في المناطق الوعرة، إذا كنت 

جاهًزا لمعرفة كامل المزايا وقمة اإلدهاش، فاقرأ المزيد.

“تمتع بالمغامرات التي تنتهي بالنجاح الباهر”



تتميز بوجود باب خلفي يعمل بالكهرباء يساعد على سهولة الوصول إلى مساحة الشحن المميزة في فئتها، إلى جانب مقاعد قابلة للطي 

رياضية والفوائد اإلضافية،  ارات ال لمستوى مسطح لتحميل األغراض الكبيرة، كما إن سعة السحب الكبيرة تتيح إمكانية التمتع بالعديد من الخي

ا للحمولة للحصول على مزيد من الثبات، حيث يقوم  ًا وفًق ارة تلقائي إلى جانب أن خاصية الضبط اآللي لنظام التعليق الخلفي تقوم بضبط ارتفاع السي

تأرجح من خالل تقليل عزم الدوران أو إستخدام فرامل  النظام المساعد على تثبيت المقطورة بمعرفة مستوى تذبذبها ومن ثم تصحيح حالة ال

العجالت الفردية أو كليهما.

توفر لك سيارة كيا تيلورايد طرًقا مختلفة ومتعددة لتوصيل أغراضك ومعداتك ورفاقك إلى الرحلة، باإلضافة إلى التكنولوجيا التي تساعدك 

على التحكم والسيطرة في األمور بعيًدا عن المشاكل. وبينما تعمل ميزات األمان واالستقرار دون توقف خلف الكواليس، نجد أن ميزات األداء 

الديناميكية تجعل القيادة نفسها مريحة وبالمتعة والنشاط الذي ترغب فيه.

يمكنك تحميل كل ما ترغب فيه للرحلة 



يساعد التصميم المتطور للسيارة في الحفاظ على سالسة القيادة وثقة السائق، كما إن نظام التعليق الرباعي المستقل، مع وجود مخمدات 

متعددة لخفض أثر الصدمات إلى جانب وجود وحدات امتصاص الصدمات “شوك أبزوربرات” الرأسية الخلفية، يساعد على عزل المقصورة تماًما 

ا بالقيادة السلسة والرشيقة، على جعل سيارة كيا  عن الصدمات واالهتزازات، كما يساعد جسم السيارة الصلب بشكل استثنائي، مقترًن

 )ADAS( تيلورايد تتمتع بالذكاء واإلدهاش، وعندما تبرز أمام السيارة أي مشاكل وتحديات أثناء القيادة، نجد أن أحدث النظم المساعدة للسائق

التي تتمتع بها السيارة إلى جانب نظم التحكم في االستقرار تساعد في التغلب عليها لحظة مواجهتها.

الهدوء التام خارج وداخل السيارة

وضعيات القيادة ونظام الدفع الرباعي
إن وضعية القيادة تحدد كيفية توزيع الطاقة أثناء القيادة العادية، حيث أن 

وضعية “Eco” و” Smart” تستخدم نظام الدفع األمامي، بينما تستخدم 

وضعية “Comfort “ و”Snow” نظام الدفع الخلفي، في حين إن وضعية 

“Sport” تستخدم المزيد من القوة عبر اإلطارات الخلفية للحصول على القيادة 

ارة، تقوم معالجات  المفعمة بالحيوية، وللحفاظ على تحكم ثابت في السي

اًدا إلى  ن رباعي بضبط تدفق عزم الدوران على كل عجلة است نظام الدفع ال

ظروف الطريق وخيارات ومدخالت السائق، بما في ذلك معدل الدوران 

وإستخدامات الفرامل.



ناقل حركة بـ 8 سرعات
انة بثمانية سرعات وإمكانية تحكم في  ز بالمت ناقل حركة أوتوماتيكي يتمي

ابية اإلنزالقية )في المنحدرات( يعمل بتناسق مع المحرك ونظام  القيادة اإلنسي

رباعي المتاح لتوفير عمليات إنتقال وتغيير تروس سلسة تتناسب  الدفع ال

بشكل أفضل مع ظروف القيادة. 

)GDI( يعمل بنظام الحقن المباشر “ LAMBDA 3.8 V6“ محرك
يتر )Atkinson-cycle V6( يولد ما يصل إلى 295 حصان،  محرك V6 سعة 3.8 ل

وأقصى عزم دوران 36.2 كجم · م، كما يتم تحقيق االقتصاد في استهالك 

لتحكم المستمر في تغيير توقيت  الوقود بشكل رائع إلحتواء النظام المزدوج ل

الصمامات )CVVT( والذي يعمل على نطاق أوسع من سرعات المحرك.

تمنحك سيارة كيا تيلورايد القدرة على مواكبة حركة المرور السريعة، أو الهروب من المناطق العمرانية والحضرية تماًما وتحدي الطرق البرية الوعرة، 

وتقوم بذلك بكفاءة عالية ومدهشة بحيث يمكنك أن تقطع مسافات طويلة قبل أن تتوقف للتزود بالوقود، كما تتميز السيارة بقوة كافية 

لسحب مقطورة قارب بثقة، لذلك يمكن أن تستمر المغامرات من ساحل البحر.

المزيج الصحيح من القوة والدقة واألداء



سوف يتمتع السائق بالتصميم الدقيق والمصقول والتحكم في قمرة القيادة في جو مريح 

ومفعم بالحيوية، حيث أن الترتيب األفقي لألجهزة وعناصر التصميم، بما في ذلك شاشة التقنيات 

السمعية والبصرية البارزة تتميز باألناقة والتنسيق التام، كما إن الحواف الزخرفية الخشبية تمنحك 

إحساًسا بالفخامة، في حين توحي المقابض المنحوتة بجمال التي توجد في منطقة الكونسول 

بالقيادة الممتعة التي في إنتظارك.

أجهزة بسيطة تعمل بسالسة

شاشة “TFT LCD” مقاس 10.25 بوصة
توجد أعلى وحدة التحكم المركزية )الكونسول األوسط(، شاشة عالية الدقة 

لرؤية  بيانات الخاصة بالتنقل والصوت وشاشة ل مقاس 10.25 بوصة تعرض ال

الخلفية وتوجيه السيارة عند دخول المواقف، كما يمكن تقسيم الشاشة القابلة 

ر الخرائط.  للتخصيص إلى جزئين في وقت واحد، وتكبير وتصغي

منافذ “USB” للشحن في كل صف من المقاعد
ا تيلورايد بوجود ستة منافذ USB، مع وجود منفذين في كل صف  تتميز سيارة كي

من المقاعد. 

شاحن هواتف ذكية يعمل السلكيًا
تسمح لك لوحة شحن الهاتف المحمول التي توجد في مقدمة وحدة التحكم 

ا، كما يوجد  المركزية )الكونوسول األوسط( بشحن هاتفك المحمول السلكًي

ارة.  جهاز تنبيه صوتي ينبهك في حال تركك للهاتف في السي

المتانة والفخامة في التصميم
ا تيلورايد بالمتانة والرحابة وبوجود عناصر  ز التصميم الداخلي في سيارة كي يتمي

ا  ا رائًع ًن اي زخرفية متينة وعناصر معدنية وخشبية مطلية ومصقولة والمعة توفر تب

ر المباشرة من  ا الراقي والناعم، كما تضفي اإلضاءة الخافتة غي اب مع التنجيد بجلد ن

ا أثناء ساعات الليل. ي ال أسفل لوحة الطبلون أجواًء مث



إن سيارة كيا تيلوريد بمقاعدها الرحبة والفسيحة يمكنها إستيعاب سبعة أو ثمانية أشخاص بشكل مريح في ثالثة صفوف من المقاعد التي 

يمكن إمالتها إلى جانب وجود مساحة رحبة لألرجل ال مثيل لها، كما إن هذه المقاعد الثابتة والمريحة مزينة بتنجيد من جلد نابا ومبطنة ومزخرفة 

على نحو رائع ومدهش، باإلضافة إلى ذلك توجد فتحة سقف مزدوجة، مع قسم أمامي منزلق، تضفي إضاءة جميلة ومنعشة على كل مقعد.

وضعية تحدث السائق / وضعية الهدوءالرحابة المدهشة في التصميم الداخلي
ر النظام الصوتي الداخلي المدمج للسائق إمكانية  تتيح وضعية )DRIVER TALK( عب

التحدث مع ركاب المقاعد الخلفية دون الحاجة إلى رفع الصوت أو الدوران إلى 

الخلف، ولتسهيل إمكانية أخذ غفوة أو إجراء المناقشات في الصفوف الخلفية، 

تقوم وضعية الهدوء )Quiet Mode( بخفض نظام الصوت الداخلي الكامل 

وتحويله إلى وضعية الصوت في المقعد األمامي فقط.

سهولة الوصول إلى المقاعد الخلفية
ا تيلورايد والخروج  ارة كي ثالث في سي إن من السهل الدخول إلى مقاعد الصف ال

منها، ويمكن التحكم في الدخول والخروج بشكل خاص بفضل مقاعد الصف 

ثاني )كما هو موضح( التي يمكن طيها وإنزالقها لألمام بضغطة زر، وفي الواقع،  ال

يمكن طي كل من صفي المقاعد الخلفية على نحو مسطح، وحتى إمالتهما معًا 

بلمسة زر، كما يوجد أيًضا ُمثبتات أيزوفيكس لما يصل إلى مقعدين لألطفال.



ا وأقل إجهاًدا من خالل استخدام أحدث  إن تقنيات )DRiVE WISE( التي طورتها شركة كيا عبارة عن منصة تقنية قوية تجعل القيادة أكثر أماًن

تقنيات االستشعار والمعالجة والعرض لتحسين كيفية تفاعلك مع سيارتك وحركة المرور مع العالم من حولك، وتتميز سيارة كيا تيلورايد 

بوجود هذه التقنيات، مع ميزات تساعدك على البقاء على دراية بمحيط السيارة، بل وتتخذ إجراءات حاسمة لحمايتك.

تقنيات يمكن ألي شخص إستخدامها بسهولة 

نظام الخروج اآلمن من السيارة
رادار، بالكشف  يقوم نظام الخروج اآلمن من السيارة )SEA(، وباستخدام ال

ارة تقترب من الخلف ويحذر الركاب الذين قد يعتزمون الخروج من  عن أي سي

ارة، كما يمكن لنظام “SEA” تجاوز إعدادات القفل اإللكتروني ألمان  السي

الطفل من قبل السائق للحفاظ على األبواب الخلفية مغلقة حتى مرور 

ارة المقتربة. السي

:)HUD( شاشة الزجاج األمامي
للسماح للسائق برؤية المعلومات األساسية أثناء متابعة الطريق باستمرار، 

تقوم شاشة الزجاج األمامي HUD بعرض المعلومات على الزجاج األمامي 

نفسه، وذلك على مساحة تعادل مساحة شاشة مقاس 9.7 بوصة، حيث 

ارة، وتنبيهات القيادة والسالمة، وإشارات التنقل بوضوح  تظهر سرعة السي

.LCD يضاهي وضوح شاشة

)FCA( نظام المساعدة في عدم االصطدام األمامي
عند اكتشاف خطر االصطدام األمامي، يتم تحذير السائق، وإذا لزم األمر، فإن 

نظام المساعدة في عدم االصطدام األمامي )FCA( وفي حال الكشف عن 

وجود أي من المشاة يستخدم الفرامل بالفعل للمساعدة في تقليل أو منع 

الضرر أو اإلصابة بسبب اإلصطدام.

تقنيات إستشعار الوضع المحيط بالسيارة 
عند تشغيل إشارات االنعطاف، فإن شاشة مراقبة النقطة العمياء )BVM( توفر لك مشاهد مباشرة لما يوجد في دائرة 

النقاط العمياء بالنسبة لسيارتك على شاشة مجموعة أدوات التحكم، كما إنها تحتوي على تنبيهات مرئية، وإذا بدأت في 

ر المسار أثناء اكتشاف النظام لكائن ما في النقطة العمياء، فإن نظام التحذير من التصادم بسبب النقطة العمياء  تغيي

)BCA-R( يساعد في الحفاظ على مسارك السابق لتفادي التصادم، كما توفر شاشة الرؤية المحيطة الشاملة )SVM( التي 

توجد في الوسط عرضًا شاماًل أمامك لسيارتك ومحيطها، يمكن تكبيره وتصغيره.



الفرامل اإللكترونية وفرملة اليد اآللية )األوتوهولد(: يتم تشغيلها بواسطة زر على وحدة التحكم المركزية )الكونسول األوسط( 

ار السرعات، ويستفاد من خاصية األوتوهولد بشكل خاص عند االنتظار على منحدر حاد، حيث تمنع السيارة من  خلف ذراع اختي

التدحرج إلى الخلف وتسهيل متابعة القيادة. 

نظام خلفي للتحكم في الجو مثبت في السقف بفتحات تهوية شاملة التوزيع )360 درجة(: - عبارة عن نظام من الفئة األولى 

ثاني من المقاعد ضبط درجة الحرارة وقوة واتجاه ووضع تدفق  ألدوات التحكم في جو السيارة مثبت في السقف يتيح لركاب الصف ال

لركاب  لتوزيع بشكل شامل )360 درجة( تتيح ل الهواء الذي يصل إليهم، كما إن فتحات التهوية الموجودة في السقف والقابلة ل

في الخلف إيقاف أو تقليل أو إعادة توجيه تدفق الهواء.

ارة تيلورايد الواسعة إلى عالم  نظام هارمان كاردون الصوتي:  يحول نظام الصوت المتطور من ماركة هارمان كاردون كابينة سي

من المتعة الصوتية، حيث يعمل مضخم الصوت الخارجي على تشغيل 12 سماعة تم وضعها بشكل مناسب ودقيق، بما في ذلك 

مضخم صوت من النوع OCS ينتج عنه صوت جهير عالي بشكل ملحوظ مقارنة بمضخم الصوت التقليدي المغلق.

المقاعد ذات التهوية: - تستخدم المقاعد األمامية ذات التهوية المراوح وعناصر التسخين والثقوب الصغيرة لمساعدة السائق 

ثاني أيضًا بأنها ذات تهوية ومدفأة، وهي  راحة المستمرة طوال الرحلة، كما تتميز مقاعد الصف ال والراكب األمامي في الحصول على ال

رباعي في هذه الفئة التي تتمتع بهذه الخاصية. ارات الدفع ال األولى بين سي

“إن الهدف األساسي واألهم هو توصيل الجميع والعودة بهم سالمين أصحاء”
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36.2/5,200

ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات:

طابترالا ددعتم / نوسرفكام ةماعد
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األبعاد

المحرك

ناقل الحركة

نظام التعليق

خزان الوقود )لتر( 

اإلطارات 

الطول الكلي × العرض × االرتفاع 

المسافة بين محوري العجالت األمامية والخلفية

الخارجية

حيز الرأس

حيز األرجل ]  [: األقصى

حيز الكتف

نوع المحرك

قوة الدفع )سنتمر مكعب(

أقصى قوة )حصان/دورة في الدقيقة(

أقصى عزم دوران )كلغ · م / دورة في الدقيقة(

أمامي/خلفي

الخارجية )مم(

الداخلية )مم( 

األمامي

الخلفي

الصف األول

الصف الثاني

الصف الثالث

الصف األول

الصف الثاني

الصف الثالث

الصف األول

الصف الثاني

الصف الثالث

ارة ومعلومات  ا ومواصفات السي ا موتورز تسعى، من وقت آلخر، إلى تحديث أو إجراء تغييرات على مزاي تالي فإن شركة كي ال ا موتورز كل جهد ممكن لضمان الدقة، ولكن ال يمكن ضمان الدقة، وب ا فإن المواصفات والمزايا صحيحة، وتبذل شركة كي ا إلى أحدث المعلومات المتاحة في وقت الطباعة، وحسب إعتقادن تستند جميع المعلومات الواردة هن
ا موتورز ال تشكل أي ضمانات، سواء صريحة أو  ارية التي قد ال تكون متاحة في بعض المناطق، كما إن جميع شاشات الفيديو والكاميرات المعروضة تعتبر صورية فقط، وإن طباعة ونشر هذه المواد من قبل شركة كي ي ارات المعروضة تشتمل على بعض المعدات واألجهزة االخت ارات األخرى الموجودة في هذا الكتيب، كما إن بعض السي السي

ا المحلي للحصول على أحدث المعلومات. الي يرجى اإلتصال بوكيل كي ت ال ا، وب ضمنية، ألي من منتجات كي

ا موتورز ا موتورز. يحظر إعادة إنتاج محتويات هذه الوثيقة دون الحصول على إذن مسبق بذلك من شركة كي ⓒ 2019 شركة كي

المواصفات الفنية:

األبعاد )مم(

ألوان جسم السيارة


