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مظهر خارجي رائع
مظهر عصري فاخر يعّبر عن الفخامة والرقي. يعكس التصميم الخارجي 

لسيارة  أوسادو, اإلبداع في التصميم اآلسر بخطوط تصميم جانبية 
انسيابية من الوسط وتنحني إلى األعلى واألسفل لتعزز قوة الحضور 

وأناقة المظهر لتحظى برحلة مفعمة بالقوة والراحة.  

The exterior embodies luxury and modernity. A car design 
with lines that trail from the core reflects a strong and 
sophisticated aura and offers you a powerful, quiet, and 
smooth drive.

Prominent Exterior 
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The interior design distinctly balances comfort and harmony with 
nobility and luxury. The dashboard weaves like a waterfall, blending 
with the design of the front cabin to give it a sense of pride. The 
ambient lighting curates various colors, making driving a unique 
and pleasurable experience.

Exquisite Interior تصميم داخلي فاخر
يضفي التصميم الداخلي شعورًا مميزًا بالراحة واالنسجام باإلضافة 

للعراقة والفخامة، تأخذ اللوحة الرئيسية شكل شالل ليتناغم مع 
تصميم المقصورة األمامية وليعطي شعورًا من الفخر. كما تم تجهيز 

اإلنارة المحيطة بألوان متعددة لتجعل القيادة أكثر متعة وتميزًا.
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The car is powered by a high-performance aluminum 
2.0T turbo-charged engine that produces 223 horsepower 
and 340 Nm of torque. Moreover, it offers better 
combustion and lower fuel consumption. Coupled with 
an 8-speed transmission, the car accelerates from 0 to 
100 km/h in 7.8 seconds.

Power and Performance 
تم تزويد السيارة بمحرك عالي األداء مصنوع من األلمنيوم بسعة 

2.0 لتر مرتبط بشاحن توربيني، ينتج قوة حصانية قدرها 223 
حصان، ويبلغ عزم الدوران 340 نيوتن/ متر. باإلضافة الحتراق 
أفضل واستهالك أقل للوقود بمعدل 6.6 ليتر لكل 100 كم. 

متوافق مع ناقل حركة مكون من 8 سرعات اوتوماتيكية ، بتسارع 
من الثبات إلى 100 كم/ساعة في 7.8 ثانية.

القـــوة واألداء



DYNAUDIO Surround 
Sound System

Dynamic Side Posture with Perfect Proportion 
The OUSADO leads its class in spaciousness thanks to its long wheelbase measuring 
2920 mm. The seats are also finished with soft material specially designed to suit 
everyone. It sports a 12-position electronic setting for the driver's seat in the Flagship 
category and a seat massage system that contributes to a unique and enjoyable trip. 
The car is equipped with nearly 100 shock absorbers, in addition to more than 30 
acoustic technologies that mitigate road noise while driving by emitting an inverted 
sound wave to maximize the cabin's silence.

The DYNAUDIO surround sound system with 12 
loudspeakers in the Flagship category uses 
algorithms to extract spatial information and 
enhance the audio within the environment to 
achieve a realistic surround sound effect. This 
creates an immersive feeling for passengers as 
they indulge in the musical ambiance.

الديناميكية والتناسب المثالي في المظهر الجانبي
تتصدر أوسادو فئتها في المساحة الرحبة بفضل قاعدة العجالت الطويلة حيث يبلغ طول قاعدة 

العجالت 2920 مم. كما تم تجهيز المقاعد بمواد ناعمة صممت خصيصًا لتتناسب مع جميع 
األذواق، باإلضافة إلى 12 وضعية إعداد إلكتروني لمقعد السائق في فئة الـ Flagship، ونظام 

تدليك للمقاعد لالستمتاع برحلة مميزة وممتعة. السيارة مزودة بما يقرب من 100 وحدة امتصاص 
للصدمات، وأكثر من 30 تقنية صوتية لتخفيف الضوضاء الصادرة من الطريق أثناء القيادة بإصدار 

موجة صوتية معكوسة، لتحقيق أقصى قدر من الهدوء داخل المقصورة.

 نظام الصوت المحيطي
DYNAUDIO 

نظام محيطي مع 12 مكبر صوت في فئة الـ Flagship مزود 
بتقنية ذكية تعمل على استخراج المعلومات المكانية في 

الموسيقى من خالل منظومة خوارزميات، مما يعزز اإلحساس 
بالبيئة المحيطة ويجعل األجواء أكثر تناغمًا، محققًا الواقعية 

في مؤثرات الصوت المحيطي ينقل الركاب لمشهد موسيقي 
يطرب الحواس.
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1010x890 تعتبر فتحة السقف البانورامية كبيرة للغاية بأبعاد
ملم، وتعتبر األفضل في فئتها، إذ تقدم رؤية واسعة غير 

محدودة تستمتع فيها بضوء الشمس في الصباح ومشهد 
النجوم المتأللئة في المساء.

Large Panorama Glass Sunroof فتحة سقف بانورامية واسعة
The one-of-a-kind panoramic sunroof measures 
1010x890mm, providing an unbelievably wide 
view to enjoy the sunlight during the day and 
the twinkling stars at night.



Enjoy the ride and extraordinary visual effects 
with a 12.3in screen display.

Extremely Comfortable
Driving Experience 

تجربة قيادة 
مريحة للغاية

رحلة ممتعة مفعمة بتأثيرات بصرية استثنائية 
رائعة. شاشة عرض بقياس 12.3 بوصة.
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CarPlay 
The 12.6in LCD central control screen facilitates an 
automatic CarPlay system with a quick connection 
to Apple and Android devices for a pleasant, 
personalized journey.

CarPlay 

t  

شاشة التحكم الرئيسية للمقصورة بقياس 12.6 بوصة، لتسهيل 
التوصيل التلقائي بين نظامي "كار بالي" واألجهزة التي تعمل 

على نظام تشغيل "أندرويد" وأجهزة "أبل" لرحلة ممتعة.



Power & Performance

Semi-Parking Assistant
The parking assistant system supports the driver 
with parking in several ways, including parallel, 
perpendicular, and oblique parking positions.

كأعين الصقر التي تراقب كل شيء.. نظام للتحكم التلقائي باإلضاءة 
األمامية والذي بدوره يقوم بتعديل شدة الضوء بسرعة تتراوح بين 

أجزاء من الثانية عند مقابلة أو تتبع عبور المشاة، ويعمل النظام أيضًا 
على تجنب مخاطر التعرض إلضاءة المركبات القادمة أمام السائق.

نظام اإلضاءة التكيفي
Like the eyes of a hawk that watches everything, 
Adaptive Driving Beam (ADB) headlights adjust light 
brightness in microseconds when detecting a pedestrian 
crossing. This also avoids the risk of glare from oncoming 
traffic and enhances safety while driving. 

Adaptive Driving Beam
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نظام مساعد ركن السيارة.لئاملاو يدومعلاو ،يزاوملا اهنم ةدع قرطب نكرلا دنع ةلوهسب لماعتلا ىلع قئاسلا ماظنلا دعاسي
يساعد النظام السائق على التعامل بسهولة عند الركن 

بطرق عدة منها الموازي، والعمودي والمائل.

The wireless charging system is 
compatible with various devices to 
ensure fast and safe charging.

Wireless Charging
نظام شحن السلكي تم تصنيعه بعناية 
لضمان شحن سريع وآمن، يتوافق مع 
العديد من أجهزة الهواتف المحمولة.

الشحن الالسلكي



The OUSADO Key is equipped with a remote start function that 
perfectly combines digital intelligence and accessibility.

مفتاح أوسادو

Ousado Key for Easy Access

يتضمن المفتاح وظيفة تشغيل المحرك عن بعد، 
ليجمع بين ذكاء التقنية المتطورة والراحة.
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Interior Colors
 األلــــوان الداخليـة

Exterior Colors / األلوان الخارجية

Quantum Silver Gray | | Ivory Whiteرمادي | Charming Night Blackأبيض  أسود

Rose Red  | أحمر Aurora Blue | أزرق

Graphite Black | أسود Ivory White - Rose Gray  | |  Soft Brown - Graphite Blackابيض عاجي -  زهري غامق  أحمر - أسود  |  Garnet Red - Graphite Black  بني ناعم - أسود

األلوان المذكورة أعاله إرشادية فقط. 
.The colors mentioned above are only indicativeبعض ألوان المنتجات والمواد خاضعة لتوفرها.

 Some of the colors and materials are subject to availability. 



The car is equipped with an innovative safety feature, 
including 9 airbags carefully distributed within the 
vehicle to ensure the safety of the family, a strong 
steel structure, and a SMART Emergency call function.

You and Your Family
are Safe with OUSADO 
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أنت وعائلتك
بأمان مع أوسادو

خاصية أمان مبتكرة تمنحها السيارة مع 9 وسائد هوائية 
موزعة بعناية داخل المركبة لضمان سالمة العائلة، وهيكل 

قوي مصنوع من الفوالذ، ونظام اتصال ذكي بالطوارئ.



/ Rimsاإلطارات

/ Dimensionsاألبعاد

225/55 R17225/50 R18

1875mm 4988mm

2920mm

1875mm

1470mm
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Grade Luxury 2.0T Flagship 2.0T
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2.0T Direct Injection Turbo Charging 4 Cylinder 223HP | 340 Nm

Front Wheel Drive

Emission Standard

8 Speed Automatic | Shift by Wire

Idle Stop-Start System  

Electric Powered Steering (EPS)

McPherson independent front suspension

Multi-link independent Rear suspension

Tires

Spare Tyre

Accelecration 0-100 km/h (s)

Fuel Consumption (L/100km)

Overall Length [mm]

Overall Width [mm]

Overall Height [mm]

Wheelbase [mm] 

LED headlamp

Daytime running lamp

Position lamp

Brake Lamp

Auto headlamp

Follow me home function

Front fog lamp (reflective+low speed turning auxiliary lighting)

Automatic leveling system（ALS）
Intelligent high-beam control（IHC）
Exterior ambient lighting-outside mirror

Interior ambient lighting B

Interior ambient lighting C

Front Airbags driver and passenger

Front Side Airbags

Rear Side Airbags

Curtain Airbags

Driver Knee Airbags

Anti-Lock Braking System (ABS)

Electric Brakeforce Distribution (EBD)

Traction Control (TC)

Electronic Stability Program (ESP)

Electronic Parking Brake (EPB)

Tire pressure Monitoring System (with pressure display and warning)

Hydraulic brake assist（HBA)

Hydraulic brake booster（HBB)

Hill-start assist control (HAC)

Front & rear parking sensor 

Lane departure warning (LDW) 

Lane keeping assistance (LKA) 

Blind spot detection (BSD) 

Autonomous emergency braking (AEB) 

Forward collision warning system (FCW) 

Rear collision warning system (RCW) 

Door opening anti-collision warning system

Lateral warning system for reversing

Lane change assist system

Fatigue monitoring system

E-CALL（for GCC nations）
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ن

Features and Specificationsالمزايا والمواصفات التقنية

محرك أربعة أسطوانات 2.0 تيربو تشارج يولد عزم 340 نيوتن متر، 165 كيلووات، 223 حصان

نظام دفع أمامي

معيار اإلنبعاث

ناقل الحركة إلكتروني  ثمان سرعات 

نظام اإليقاف المؤقت للمحرك

(EPS) عجلة القيادة بتحكم كهربائي

تعليق أمامي ماكفرسون مستقل

تعليق خلفي متعدد الوصالت مستقل 

اإلطارات

اإلطار اإلحتياطي

التسارع صفر - 100 كيلومتر/ساعة (ث)

معدل إستهالك الوقود (لتر/100 كيلومتر)

الطول اإلجمالي (مم)

العرض اإلجمالي (مم)

اإلرتفاع اإلجمالي (مم)

قاعدة العجالت (مم)

وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب

وسائد هوائية أمامية جانبية

وسائد هوائيةخلفية جانبية

ستائر هوائية جانبية

وسادة هوائية لركبة السائق

فرامل مانعة لإلنغالق

موزع إلكتروني لقوة الفرامل

مانع اإلنزالق

نظام الثبات اإللكتروني

 فرامل توقف إلكتروني

نظام مراقبة ضغط الكفرات

مساعد الفرامل

معزز فرامل هيدروليكي

نظام المساعدة على صعود المرتفعات

حساسات أمامية وخلفية

تنبيه مغادرة المسار

نظام المحافظة على المسار

كشف النقاط العمياء

فرامل طورائ

نظام تنبيه ماقبل اإلصطدام

نظام التنبيه للتصادم من الخلف

نظام تنبيه ماقبل اإلصطدام عند فتح األبواب

نظام تنبيه عند الرجوع للخلف

نظام المساعدة على تغيير المسار

نظام تنبيه السائق

خاصية النداء اآللي عند الطوارىء 

LED أنوار أمامية

أنوار أمامية نهارية

أنوار تحديد وضعية السيارة

أنوار فرامل

أنوار أمامية بخاصية التشغيل التلقائي

أنوار أمامية بخاصية (تأخير اإلنطفاء)

أنوار ضباب أمامية (إضاءة إنعطاف على السرعات المنخفضة)

تعديل آلي لمستوى إرتفاع األنوار األمامية

تحكم ذكي في النور العالي

إضاءىة خارجية خافتة على المرايا الخارجية

(B نموذج) إنارة محيطية داخلية

(C نموذج) إنارة محيطية داخلية

•
•
•

China VI



* إخالء المسؤولية: تخضع مواصفات المنتج والبيانات جميعها للتغيير دون إشعار.
* الميزات والمواصفات المذكورة هنا إرشادية.لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بمستشار المبيعات الخاص بك في أقرب متجر إليك.

*Disclaimer: Product specifications, configurations and data are all subject to change without notice.
*The features and specifications listed here are indicative. For more information, please contact your sales consultant at the nearest stores.
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Imitation leather seats 

Premium Leather seats 

Driver's seat electrical adjustments (8-way)

Driver's seat electrical adjustments (12-way) with position memory function

Front passenger's seat electrical adjustments (4-way) 

Front seats with ventilation function 

Driver's seat with message function 

LCD screen instrument 

Engine keyless Start/Stop 

Remote key to start the engine

Front door keyless entry 

Leather multi-function steering wheel 

Steering wheel 4 ways manual adjustment

HUD 

120km/h speed limit warning 

USB sockets, front 2 （typeA+typeC） , Rear 2 （typeA+typeC）
USB socket, topceiling 1

Wireless phone charging 

Drive Mode ( Eco, Comfort, Sport, Custom ) 

Adaptive cruise control (ACC)

AUTOHOLD 

Controlled deceleration for parking brake(CDP)

Carplay+Android auto

Multimedia infotainment system

LCD multimedia screen

Dynaudio audio system with 8 speakers

Dynaudio audio system with 12 speakers

Digital audio broadcasting(DAB)

Automatic A/C  (2 Zone)

Negative oxygen ion generator 

Air quality system(AQS)

PM2.5 air cleaning system

Visual display of air cleaning process

Reversing view

Around view monitor(AVM) 

Rain conductive front windshield wiper 

Non privacy glass-Rear side windows 

Electrical adjustment outside mirrors with electrical folding

Electrical adjustment outside mirrors heating function 

Outside mirrors reverse automatic rolling down function 

Outside Mirror memory

Automatic anti-glare interior mirror 

Panorama glass sunroof 
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المقاعد

الدرجه 

20242024موديل

Equipped متوفر

Non-equipped غير متوفر

ظام التهوئية والرؤية
ن

ظام الترفيه
ن

ت الراحة
صفا

موا

مكيف بتحكم إلكتروني ثنائي المناطق

مولد أيونات األكسجين السالبة

نظام تنقية جودة الهواء داخل المقصورة

PM2.5 نظام تنظيف الهواء الداخلي

عرض مرئي لعملية تنظيف الهواء الداخلي

كاميرا خلفية

كاميرا رؤية محيطية

مساحات زجاج أمامية بخاصية إستشعار المطر

زجاج خلفية جانبي نافذ للرؤية

مرايا خارجية قابلة للطي بتحكم كهربائي 

مرايا خارجية بخاصية التسخين

مرايا خارجية بخاصية اإلنخفاض التلقائي عند الرجوع للخلف 

ذاكرة لوضعيات المرايا الخارحية

مرايا داخلية بخاصية التعتيم التلقائي

فتحة سقف بانوراما

النظام الترفيه متعدد الوسائط

شاشة متعددة الوسائط

نظام سمعي 8 سماعات

نظام سمعي 12 سماعات

راديو بخاصية البث اإللكتروني عالي الوضوح

لوحة عدادات إلكترونية

زر تشغيل وإيقاف المحرك

نظام تشغيل المحرك عن بعد

نظام الدخول الذكي (الباب األمامي)

عجلة قيادة مكسوة بالجلد

تحكم يدوي بحركة مقود القيادة بأ ربعة إتجاهات

شاشة عرض على الزجاج األمامي

تنبيه عند تجاوز المركبة سرعة 120 كيلومتر/بالساعة

 ( Type A + TypeC أثنين خلفي )   ( Type A + TypeC أثنين أمامي )  USB منقذ

منفذ USB علوي 

شاحن جوال السلكي

نظام وضعيات القيادة (الوضعية اإلقتصادية، الوصعية المريحة، الوضعية الرياضية, الوضعية الخاصة)

مثبت سرعة ذكي تكيفيي

 فرامل توقف مؤقت

التحكم في تباطؤ فرامل التوقف

كار بالي + أندوريد أوتو

مقاعد جلد

مقاعد جلد فاخر

تحكم كهربائي بكرسي السائق 8 حركات

تحكم كهربائي بكرسي السائق 12 حركة مع ذاكرة 

تحكم كهربائي بكرسي الراكب 4 حركات

تهوئية المقاعد األمامية

كرسي السائق بخاصية المساج

Features and Specificationsالمزايا والمواصفات التقنية
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7 سنوات ضمان المصنع بعدد كيلومترات غير محدود، 
يعتبر األفضل في أسوق الشرق األوسط. 

الضمان
7-year/unlimited km factory warranty 
which is the best in the Middle East.

Ultimate Warranty



8002442020 hongqi-ksa.com

مستقبل الفخـامة


