
CALL 800 HONDA
46632

* Specifications subject to change

الأبعــاد
الطول: 4٫455 ملم

العر�ض: 1٫695 ملم
االرتفاع: 1٫475 ملم

طول قاعدة العجالت: 2٫600 ملم
بيانات الأداء

المحرك: تبريد بالماء، 4 اأ�سواط، 4 اأ�سطوانات على خط
اأق�سى قوة: 118 ح�ساًنا عند 6600 دورة بالدقيقة  

اأق�سى عزم: 14٫8 كغ - متر عند 4600 دورة بالدقيقة  
CVT )ناقل الحركة: اأوتوماتيكي )تع�سيق متغير م�ستمر

الميزات الخارجية
الم�سدات والمرايا الخارجية بلون الهيكل

عجالت معدن 15 بو�سة
شبك أمامي كروم

م�سابيح �سباب خلفية
هوائي راديو على �سكل زعنفة القر�ض

دخول بدون مفتاح

الميزات الداخلية
عمود المقود متداخل وقابل لالإمالة

مثبت �سرعة
مقود اإلكتروني

تعديل م�ستوى الم�سابيح االأمامية
مرايا االأبواب قابل للتعديل كهربائًيا

نوافذ كهربائية
راديو MP3/ م�سغل CD + مقب�ض USB/ مخرج �سوت اإ�سافي + 

�سا�سة باللم�ض مقا�ض 7 بو�سة
تكييف هواء يدوي

فتحات تكييف خلفية
�سندوق كون�سول و�سطي

بلوتوث
م�ساند اأذرع خلفية

ميزات ال�سالمة والأمان
و�سائد هوائية اأمامية لل�سائق والراكب االأمامي

نظام مكابح مانعة لالنغالق
نظام توزيع التوازن اإلكترونًيا

نظام الم�ساعدة على الكبح
نظام معطل للمحرك مانع لل�سرقة

عر�ض م�ستوى �سغط هواء االإطارات
نظام الم�ساعدة على ثبات المركبة

Dimensions 
• Length (MM): 4,455
• Width (MM): 1,695
• Height (MM): 1,475
• Wheelbase (MM): 2,600

Performance Data 
• Engine: Water-cooled 4 cycle, L4 cylinder
• Power: 118hp @ 6600rpm 
• Torque: 14.8kg-m @ 4600rpm 
• Transmission: CVT (Continuously  

Variable Transmission)

Exterior Features 
• Body-Coloured Bumpers & Door Mirrors
• 15” Steel Wheels 
• Chrome Front Grille
• Rear Fog Lights
• Shark in Antenna
• Keyless Entry

Interior Features 
• Tilt and Telescopic Steering Column
• Cruise Control
• Electronic Power Steering 
• Headlight Adjuster
• Power Adjustable Door Mirrors
• Power Windows
• Radio MP3 (WMA)/CD player + USB/AUX Jack 

+ 7” Display Audio
• Manual Air Conditioner 
• Rear AC Vents
• Center console box
• Bluetooth HFT (Hands Free Telephone)
• Rear Arm Rests

Safety Features 
• Dual Airbags (Driver & Passenger)
• Anti-Lock Braking System (ABS)
• Electronic Balance Distributor (EBD)
• Brake Assist (BA)
• Immobiliser System
• Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
• Vehicle Stability Assist (VSA)

City LX 2017٢٠١7 LX  سيتي�



CALL 800 HONDA
46632

* Specifications subject to change

الأبعــاد
الطول: 4٫455 ملم

العر�ض: 1٫695 ملم
االرتفاع: 1٫475 ملم

طول قاعدة العجالت: 2٫600 ملم
بيانات الأداء

المحرك: تبريد بالماء، 4 اأ�سواط، 4 اأ�سطوانات على خط
اأق�سى قوة: 118 ح�ساًنا عند 6600 دورة بالدقيقة  

اأق�سى عزم: 14٫8 كغ - متر عند 4600 دورة بالدقيقة  
CVT ناقل الحركة: ذو تع�سيق متغير م�ستمر

الميزات الخارجية
الم�سدات والمرايا الخارجية بلون الهيكل

عجالت األومنيوم 16 بو�سة
هوائي راديو على �سكل زعنفة القر�ض

�سبك اأمامي كروم
دخول بدون مفتاح

م�سابيح �سباب خلفية
م�سابيح �سباب

م�سابيح انعطاف على مرايا االأبواب
ح�سا�سات ل�سف ال�سيارة
الميزات الداخلية

عمود المقود متداخل وقابل لالإمالة
مثبت �سرعة

مقاب�ض تغيير �سرعة على المقود
نظام توجيه اإلكتروني

تعديل م�ستوى الم�سابيح االأمامية
مرايا االأبواب قابل للتعديل كهربائًيا

نوافذ كهربائية
راديو MP3/ م�سغل CD + مقب�ض USB/ مخرج �سوت اإ�سافي + 

�سا�سة باللم�ض مقا�ض 7 بو�سة
تكييف هواء اأوتوماتيكي

فتحات تكييف خلفية
�سندوق كون�سول و�سطي

بلوتوث
م�ساند اأذرع خلفية

ت�سغيل المحرك ب�سغطة زر
ميزات ال�سالمة والأمان

و�سائد هوائية اأمامية لل�سائق والراكب االأمامي
نظام مكابح مانعة لالنغالق

نظام توزيع التوازن اإلكترونًيا
نظام الم�ساعدة على الكبح

نظام معطل للمحرك مانع لل�سرقة
عر�ض م�ستوى �سغط هواء االإطارات

نظام الم�ساعدة على ثبات المركبة

Dimensions 
• Length (MM): 4,455
• Width (MM): 1,695
• Height (MM): 1,475
• Wheelbase (MM): 2,600

Performance Data 
• Engine: Water-cooled 4 cycle, L4 cylinder
• Power: 118hp @ 6600rpm 
• Torque: 14.8kg-m @ 4600rpm 
• Transmission: CVT (Continuously  

Variable Transmission) 

Exterior Features 
• Body Coloured Bumpers & Door Mirrors
• 16” Alloy Wheels 
• Shark in Antenna
• Chrome Front Grille
• Keyless Entry
• Fog Lights
• Rear Fog Lights
• Side Turn Lamp on Door Mirrors
• Parking Sensors

Interior Features 
• Tilt and Telescopic Steering Column
• Cruise Control
• Paddle Shift
• Electronic Power Steering 
• Headlight Adjuster
• Power Adjustable Door Mirrors
• Power Windows
• Radio MP3 (WMA)/CD player + USB/AUX Jack 

+ 7” Display Audio 
• Automatic Air Conditioner 
• Rear AC Vents
• Center Console Box
• Bluetooth HFT (Hands Free Telephone)
• Rear Arm Rests
• Push & Drive Button

Safety Features 
• Dual Airbags (Driver & Passenger)
• Anti-Lock Braking System (ABS)
• Electronic Balance Distributor (EBD)
• Brake Assist (BA)
• Immobiliser System
• Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
• Vehicle Stability Assist (VSA)

City EX 2017٢٠١7 EX  سيتي�



CALL 800 HONDA
46632

* Specifications subject to change

الأبعــاد
الطول: 4٫455 ملم

العر�ض: 1٫695 ملم
االرتفاع: 1٫475 ملم

طول قاعدة العجالت: 2٫600 ملم

بيانات الأداء
المحرك: تبريد بالماء، 4 اأ�سواط، 4 اأ�سطوانات على خط

اأق�سى قوة: 118 ح�ساًنا عند 6600 دورة بالدقيقة  
اأق�سى عزم: 14٫8 كغ - متر عند 4600 دورة بالدقيقة  

CVT ناقل الحركة: ذو تع�سيق متغير م�ستمر

الميزات الخارجية
الم�سدات والمرايا الخارجية بلون الهيكل

عجالت معدن 15 بو�سة
م�سابيح �سباب خلفية

هوائي راديو خلفي
دخول بدون مفتاح

الميزات الداخلية
عمود المقود متداخل وقابل لالإمالة

مثبت �سرعة
نظام توجيه اإلكتروني

تعديل م�ستوى الم�سابيح االأمامية
مرايا االأبواب قابل للتعديل كهربائًيا

نوافذ كهربائية
راديو MP3/ م�سغل CD + مقب�ض USB/ مخرج �سوت اإ�سافي

بلوتوث
تكييف هواء يدوي

�سندوق كون�سول و�سطي
�سندوق كون�سول خلفي

ميزات ال�سالمة والأمان
و�سائد هوائية اأمامية لل�سائق والراكب االأمامي

نظام مكابح مانعة لالنغالق
نظام توزيع التوازن اإلكترونًيا

نظام الم�ساعدة على الكبح
نظام معطل للمحرك مانع لل�سرقة

عر�ض م�ستوى �سغط هواء االإطارات
نظام الم�ساعدة على ثبات المركبة

Dimensions 
• Length (MM): 4,455
• Width (MM): 1,695
• Height (MM): 1,475
• Wheelbase (MM): 2,600

Performance Data 
• Engine: Water-cooled 4 cycle, L4 cylinder
• Power: 118hp @ 6600rpm 
• Torque: 14.8kg-m @ 4600rpm 
• Transmission: CVT (Continuously  

Variable Transmission)

Exterior Features 
• Body Coloured Bumpers & Door Mirrors
• 15” Steel Wheels 
• Rear Fog Lights
• Rear Antenna
• Keyless Entry

Interior Features 
• Tilt and Telescopic Steering Column
• Cruise Control
• Electronic Power Steering 
• Headlight Adjuster
• Power Adjustable Door Mirrors
• Power Windows
• Radio MP3 (WMA)/CD player + USB/AUX Jack 
• Bluetooth HFT (Hands Free Telephone)
• Manual Air Conditioner 
• Center Console Box
• Rear Console Box

Safety Features 
• Dual Airbags (Driver & Passenger)
• Anti-Lock Braking System (ABS)
• Electronic Balance Distributor (EBD)
• Brake Assist (BA)
• Immobiliser System
• Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
• Vehicle Stability Assist (VSA)

City DX 2017٢٠١7 DX  سيتي�


