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NAJEEB AUTO COMPANY
Khurais Road - Al Nahda District
P.O. Box 13001 Riyadh 7104, KSA

Unified No.: +966 9200 01949
Fax : +966 11 658 6552

inquiry@najeeb-auto.com  www.suzukinajeebauto.com

... الوقت وقتك

ڤيتــارا
الجديدة كلي�

TIME TO PLAY



DIMENSIONS & BODY COLORS ا
بعاد وا
لوان
Body Colors ا
لـوان

 Available        Not Available متوفر        غير متوفر 

Some specifications & colors shown in this catalogue may 
vary according to stock availability and market requirements
 
For further information, please contact our sales staff

قد تختلف المواصفات  في هذا الكالتوج طبقًا لتوفر المخزون
ومتطلبات السوق، وال تعتمد في اتفاقية البيع و الشراء النهائية، 

لمزيد من المعلومات  يرجى مراجعة موظف المبيعات
أو ١٠٠،٠٠٠ كلم أو أيهما اسبق

Or 100,000 klmW
hich ever comes firs

t

TECHNICAL SPECS  المواصفات الفنية

Vehicle colors shown are as close as possible to the real colors but may slightly vary due to printing reasons and may also vary when seen under sunlight
األلوان المعروضة هنا هي أقرب ما يمكن لأللون الحقيقية للمركبة،  قد تختلف بشكل طفيف ألسباب الطباعة، وتختلف أيضًا عند مشاهدتها تحت ضوء الشمس

Petrol بنزين 

Drive System
Dimensions
Overall length
Overall width
Overall height
Wheelbase
Tread

Minimum turning radius
Minimum ground clearance
Capacities
Seating capacity
Luggage capacity
Fuel tank capacity
Transmission
Gear ratio

Final gear ratio
Engine
Type
Number of cylinders
Number of valves
Piston displacement
Bore×stroke
Compression ratio
Maximum output
Maximum torque
Horse Power 
Fuel distribution
Weights
Kerb weight
Gross vehicle weight
Features 
Model Type
Transmission
Panoramic sunroof   
SRS front dual airbags
SRS side airbags
SRS curtain airbags
Immobilizer & Security Alarm
ABS with EBD function,ESP®**
Hill hold & descent control
Brake assist function
TPMS (Tyre pressure monitoring system)
Parking sensors
Roof rails
Front grille & Bumper Garnish
Keyless push start system
Cruise control
Speed limiter
Air conditioner
Fog lamps

Day / night rearview mirror
Automatic wiper
Outside door mirrors

Remote-control door locks   With hazard lamp answerback function
DRL (daytime running lights)
Side impact door beams
Rear combination lamps
215/55R17 + alloy wheels

USB Port & 12V Accessory Socket

Audio - MP3/WMA compatible CD player + Bluetooth®*      

Number of doors

Engine

5

ناقل الحركة   
نسبة سرعة التروس               األول

                                            الثاني 
                                            الثالث 
                                            الرابع 

                                            الخامس 
                                            السادس 

                                            الغيار العكسي  
نهائي نسبة سرعة التروس  

 

المحرك 

عدد االبواب 

     mm
mm
mm
mm

Front                               mm
Rear                                mm

m
mm

persons
Max.volume                   litres

litres

  cm3
mm

  kW/rpm
Nm/rpm

kg
kg

1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
Reverse

السعة
عدد الركاب                                                     عدد األشخاص 

سعة األمتعة                                                                   لتر  
لتر  سعة خزان الوقود                                                            

االوزان
الوزن الصافي  

الوزن االجمالي للسيارة  
ك ج
ك ج

المحرك
نوع  

عدد االسطوانات  
عدد الصمامات  
مكبس التشريد  

التحمل x الجهد          
نسبة الضغط           م م 

االستطاعة القصوى   
الجهد االقصى   

توزيع الوقود

سم٣

كيلو واط / دورة في الدقيقة
ن/ م ـ د / د

 المواصفات
الفئة

ناقل الحركة
فتحة سقف بانورامية                         انزالق مزدوج

وسائد هوائية أمامية
وسائد هوائية جانبية                          األمام فقط

وسائد هوائية (ستارة)
جهاز مانع تشغيل الحركة مع منبه أمان

نظام التحكم أثناء المنحدرات
نظام مساعدة الفرامل

نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات
       أمامي و خلفي

نظام القيادة

الطول الكلي          م م
العرض الكلي          م م
االرتفاع الكلي          م م 
قاعدة العجالت          م م
مداس        أمام        م م
        خلف        م م

الحد األدنى لنصف قطر االنعطاف        م
الحد األدنى لالرتفاع عن االرض        م م

  Manual                       Automatic

double sliding function

Front

OptionalOptional

Optional Optional

6AT

Front & Rear

Front
Rear

Silver
Chrome

LED

LED

(polished surface)

Body colored

Manual dimming

Power adjust

Power fold

 ESP نظام التوازن االلكتروني ABS نظام مكابح مانع االنغالق

كشافات ضباب أمامية وخلفية             أمامي
       خلفي

مرآة الرؤية الخلفية مع خاصية التعتيم التلقائي
مساحات أتوماتيك

المرايا الخارجية      نفس لون الهيكل
       تحكم كهربائي

       قابلة للطي
نظام قفل مركزي ألبواب عن بعد

عوارض لألبواب الجانبية
LED     مصباح اإلضاءة الخلفي

يو إس بي مع مأخذ ١٢ فولت
الصوت ام بي ٣ مع مشغل سي دي و بلوتوث 

مثبت السرعة
محدد السرعة  

LED                                     أضواء نهارية

زر تشغيل المحرك بدون مفتاح

مكيف هواء

قضبان للتحميل على السقف             فضي
شبك أمامي & ممتص للصدمات       كروم

حساسات اماميه وخلفيه

االبعاد

+ 215/55R17عجالت ألمنيوم

مع  تنبيه  صوتي من الخلف

        مع سطح مصقول

عدد األحصنة

1.6L VVT
2WD                                 ALLGRIP

4,175
1,775
1,610
2,500
1,535
1,505
5.2
185

5
1,120

47

4.666
2.533
1.555
1.135
0.859
0.685
3.393
3.683

M16A
4
16

1,586
78.0×83.0

11.0
86/6,000
156/4,400

115
Multipoint injection

1.120                            1.185
1.730

 
  GL                               GLX

   

Galactic Gray Metallic / 
Cosmic Black Pearl Metallic (A9G)

Bright Red 5 / Cosmic 
Black Pearl Metallic (A9H)

Atlantis Turquoise Pearl 
Metallic / Cosmic Black Pearl 

Metallic (A9L)

Atlantis Turquoise Pearl Metallic / 
Superior White (A6H)

Solar Yellow Pearl Metallic / 
Cosmic Black Pearl Metallic (DBH)

Solar Yellow Pearl Metallic / 
Superior White (DBG)

Ice Grayish Blue Metallic /
Cosmic Black Pearl Metallic (DBF)

Savanna Ivory Metallic / Cosmic 
Black Pearl Metallic (A9N)

Atlantis Turquoise Pearl Metallic (ZQN)

Galactic Gray Metallic (ZCD) Cosmic Black Pearl Metallic (ZCE)

Cool White Pearl (ZNL) Silky Silver Metallic 2 (ZCC)

Bright Red 5 (ZCF)

Superior White (26U)

D U A L T O N E M E T A L L I C S O L I D

لؤلؤة صفراء شمسية المعةلؤلؤة فيروزية المعة أتالنتيس لؤلؤة فيروزية المعة أتالنتيس

أزرق رمادي معدني جليدي لؤلؤة صفراء شمسية المعة رمادي المجرات أبيض بارد فضة حريريي المع أبيض ممّيز 

عاج المع عشبي  لؤلؤة فيروزية المعة أتالنتيس أحمر فاتح ٥   رمادي المجرات المعة أحمر فاتح ٥

لؤلؤة سوداء كونية أبيض ممّيز

لؤلؤة سوداء كونية أبيض ممّيز لؤلؤة سوداء كونية المعة

لؤلؤة سوداء كونية المعة لؤلؤة سوداء كونيةلؤلؤة سوداء كونية المعة
لؤلؤة سوداء كونية المعة

Dimensions ا
بـعـاد  GLX

GL


