
 24 hr. Roadside Assistance ผู้เชี�ยวชาญพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั�วโมง
 Customer Service ติดต่อเจ้าหน้าที�ลูกค้าสัมพันธ์ได้ตลอด 24 ชั�วโมง
 Telematic เทเลเมติกส์แอปพลิเคชัน GWM พร้อมให้บริการและดูแลรถยนต์ของคุณ
 รับประกันรถยนต์ถึง 5 ป�หรือ 150,000 กิโลเมตร
 รับประกันแบตเตอรี�รถยนต์ถึง 8 ป� โดยไม่จํากัดระยะทาง
 Courtesy Car Service บริการรถทดแทนระหว่างการซ่อม* 
 Mobile Service บริการตรวจเช็กรถยนต์และดูแลรักษารถยนต์นอกสถานที�*
 Pick up & Delivery บริการรับและขนส่งรถยนต์*

หากท่านพบป�ญหาหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ�มเติม
ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าบริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด

สอบถามรายละเอียดและเงื�อนไขการบริการได้ที�*
GWM CONTACT CENTRE 02-668-8888

GWM After Sales Service:

ดาวน์โหลด GWM แอปพลิเคชัน

A     L     L        N     E     W

S U VH Y R I D

www.gwm.co.th

GWM Thailand



HAVAL H6 HYBRID SUV นวัตกรรมยานยนต์พรีเมียมไฮบริด
ด้วยดีไซน์และเทคโนโลยีที�ออกแบบมาเพื�อตอบโจทย์ให้ทุกด้าน
ของชีวิต ตอบรับทุกไลฟ�สไตล์ของคุณ

GWM ผู้ผลิตรถยนต์ SUV และรถกระบะระดับโลก เจ้าของแบรนด์รถยนต์ชั�นนํา HAVAL, WEY, ORA

และ GWM PICKUP ด้วยประสบการณ์การผลิตรถยนต์มากกว่า 30 ป� จากฐานการผลิต 9 แห่งใน 3 ทวีป
พร้อมศูนย์วิจัยและพัฒนาใน 7 ประเทศชั�นนํา ทําให้ GWM ก้าวขึ�นมาเป�นผู้นําการผลิตและจําหน่าย
รถยนต์ในกว่า 60 ประเทศทั�วโลก

HAVAL 1  ในแบรนด์รถยนต์ SUV ชั�นนําระดับโลกด้วยยอดขายสะสมมากกว่า 6.5 ล้านคัน และรักษา
ยอดขายอันดับ 1 ในประเทศจีนได้เป�นเวลา 11 ป� โดยมี HAVAL H6 เป�นรุ่นที�ได้รับความนิยมสูงสุด
ด้วยยอดขายรวมกว่า 3 ล้านคันทั�วโลก

HAVAL H6 รุ่นล่าสุดพร้อมสร้างปรากฏการณ์ใหม่อีกครั�ง ด้วยความร่วมมือจาก Phil Simmons

ดีไซเนอร์ระดับโลกที�พร้อมรังสรรค์ให้ HAVAL H6 เป�นงานศิลป�ชิ�นใหม่ของโลกนวัตกรรมยานยนต์



สแกนเพื�อศึกษา
รายละเอียดเพิ�มเติม

Panoramic Sunroof

ออกไปแตะขอบฟ�าได้ในสัมผัสเดียวด้วย Sunroof แบบพาโนรามิค
เป�ดมุมมองใหม่ให้ชีวิตได้เดินทาง มองเห็นโลกรอบตัวแบบ
360 องศา ให้คุณได้รู้ว่าโลกกว้างกว่าที�คิด

สร้างสรรค์มาให้สมบูรณ์แบบ สวยสง่าอย่างโดดเด่น
งดงามอย่างแตกต่าง จากปรัชญาการออกแบบแห่งอนาคต
ที�ผสมผสานแนวคิดแบบตะวันออกเข้ากับนวัตกรรมเทคโนโลยี
พร้อมสะกดทุกสายตา ด้วยมุมมองใหม่ที�ลํ�าหน้ากว่าใครๆ 

Exquisite Front Design

งดงามเหนือระดับกับกระจังหน้าที�เป�นเอกลักษณ์ด้วยดีไซน์แบบ Classic Geometric Pattern 

ให้สัมผัสที�แตกต่างด้วยรูปลักษณ์แบบ 3 มิติ บ่งบอกถึงตัวตนแห่งความเป�นผู้นํา ที�ไม่เคยต้อง
ตามใครในแบบของคุณ

LED Taillight Strip

เติมความโดดเด่นรอบตัวด้วยไฟท้าย LED Taillight Strip 
กับการออกแบบสไตล์ Horizontal ไม่เว้นขอบที�ดีไซน์ให้ไฟท้าย
เรียงตัวเป�นแนวยาวแปลกใหม่ ไม่เหมือนใครอย่างที�เป�นคุณ

19”Alloy Wheel

โฉบเฉี�ยว ปราดเปรียวได้เต็มพลัง กับล้ออัลลอยอลูมิเนียม
ขนาด 19 นิ�ว พร้อมดีไซน์สปอร์ตที�เติมความสนุกให้ทุกเส้นทาง 
พร้อมส่งมอบความปลอดภัยและการควบคุมที�เหนือชั�น
ให้ทุกการเดินทางของคุณ

Intelligent LED Headlamp

เปล่งประกายด้วยดีไซน์ที�สร้างมาเพื�อความโดดเด่น
ด้วยไฟหน้า LED ที�ให้ความสว่างแบบ Ultra-High Flow 
พร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์อีกขั�นของความมั�นใจ
และปลอดภัยในการขับขี�ยามคํ�าคืน



1.5Turbo
Hybrid  Engine

243PS

หนึ�งในเครื�องยนต์ที�ดีที�สุดของ GWM เครื�องยนต์ 1.5 ลิตรเทอร์โบ 

พร้อมเทอร์โบแปรผัน (VGT) ทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ�า
ให้กําลังสูงสุด 243 แรงม้า

530Nm.
แรงบิดสูงสุด 530 นิวตัน-เมตร

DHT
Dedicated Hybrid Transmission

ระบบเกียร์ที�สร้างขึ�นเพื�อรองรับระบบการขับเคลื�อนที�หลากหลายของรถยนต์ไฮบริด  
เมื�อทํางานร่วมกับเครื�องยนต์ สร้างการขับเคลื�อนอย่างมีพลังและประหยัดนํ�ามัน



อีกระดับของความแข็งแกร่ง High-Strength Steel 71.61% และ Hot Formed

Steel Reaches 2,000 Mpa

ความปลอดภัยรอบทิศทางด้วยโครงสร้างที�ออกแบบมาเพื�อรองรับ
แรงกระแทกทั�งด้านหน้า ด้านข้าง และด้านท้ายของตัวรถ

ระบบ Air Bag ถุงลมรอบทิศทาง 6 จุด ทํางานร่วมกับระบบรองรับ
แรงกระแทกรอบตัวรถเพื�อเพิ�มขีดความสามารถในการปกป�องผู้โดยสาร
เมื�อเกิดอุบัติเหตุ

GWM LEMON Platform 
(Lightweight, Electrification, Multi-Purpose and Omni-Protection Network)

แพลตฟอร์มเทคโนโลยีโมดูลาร์อัจฉริยะระดับโลกที�สร้างขึ�นมาเพื�อการขับขี�ของวันพรุ่งนี� ออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย และนํ�าหนักเบา สามารถใช้งาน
ได้กับเครื�องยนต์หลากหลายชนิด ทั�งเครื�องยนต์แบบเชื�อเพลิงปกติ เครื�องยนต์ไฮบริด เครื�องยนต์ไฟฟ�า และเครื�องยนต์พลังงานเซลล์ไฮโดรเจน และ HAVAL H6 คือ
รถยนต์รุ่นแรกของ GWM ที�ใช้แพลตฟอร์ม  LEMON  เพื�อพาคุณทะยานไปสู่โลกยนตรกรรมแห่งอนาคตได้อย่างมั�นใจ



 

Auto Emergency Braking + Intersection (AEBI) 
Low Speed Emergency Braking (LSEB) 

ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติบนทางตรงและทางแยก
ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินที�ความเร็วตํ�า

Wisdom Dodge System (WDS)

ระบบช่วยเลี�ยงการเข้าใกล้รถใหญ่จากด้านข้าง 

Lane Departure Warning  (LDW)

Lane Keeping Assist (LKA)

Emergency Lane Keeping (ELK)

Lane Center Keeping (LCK)

ระบบช่วยเตือนเมื�อรถออกนอกเลน
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนในภาวะฉุกเฉิน
ระบบช่วยรักษาระยะให้อยู่กลางเลน

Blind Spot Detection (BSD)

Lane Change Assistant (LCA) 

ระบบช่วยเตือนเมื�อมีรถยนต์อยู่ในจุดอับสายตา
ระบบช่วยเตือนเมื�อต้องการเปลี�ยนเลนและมีรถยนต์
ในเลนนั�นวิ�งมาจากด้านหลัง

เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ
ปกป�องคุณและครอบครัวในทุกวินาที

Secondary Collision Mitigation (SCM) 

ระบบช่วยชะลอความรุนแรงของการชนครั�งที� 2
Vehicle Stability System (VSS) 

ระบบควบคุุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ
Traction Control System (TCS) 

ระบบป�องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื�นไถล
Anti-Rollover System (ARS) 

ระบบลดความเสี�ยงที�จะพลิกควํ�า
Brake Override System (BOS) 

ระบบลดกําลังเครื�องยนต์เพื�อช่วยเบรก
Front/ Side/ Curtain Airbags 

ถุุงลมนิรภัยคู่หน้า/ ด้านข้าง และม่านถุงลม
Driver Fatigue Monitoring (DFM)

ระบบช่วยเตือนความเมื�อยล้าขณะขับขี�
Tire Pressure Monitoring System (TPMS)

ระบบตรวจความดันลมยาง
Cornering Brake Control (CBC)

ระบบควบคุมการเบรกขณะเข้าโค้ง
Door Opening Warning (DOW)

ระบบช่วยเตือนการเป�ดประตู
Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

Rear Cross Traffic Braking (RCTB)  

ระบบช่วยเตือนและเบรกเมื�อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง

Front Collision Warning (FCW)

Rear Collision Warning (RCW)

ระบบช่วยเตือนเมื�อเสี�ยงต่อการชนด้านหน้า
ระบบช่วยเตือนเมื�อเสี�ยงต่อการถูกชนด้านหลัง
 



 

ความเรียบง่ายที�เรียบหรู
ด้วยแนวคิดการออกแบบสไตล์ Minimalist เพื�อเพิ�มความกว้างขวางให้ห้องโดยสาร 
เก็บไว้ก็แต่ความประณีตในทุกขอบโค้ง ให้คุณสัมผัสถึงความงดงามของนวัตกรรม
เทคโนโลยีตั�งแต่แรกเห็น

Wireless Charger

ชาร์จอุปกรณ์โปรดของคุณได้ง่ายดายและรวดเร็ว
เพียงแค่วางไว้บน Wireless Charger แท่นชาร์จ
โทรศัพท์ไร้สายที�ติดตั�งมาในคอนโซล สะดวกสบาย
ง่าย ไร้กังวล12”HD Touchscreen Audio Display 

หน้าจออัจฉริยะแบบ Touch screen ขนาด 12 นิ�ว สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน
ที�สะดวกสบายแม่นยํา รองรับการใช้งานผ่านการสั�งงานด้วยเสียง เติมเต็ม
ความบันเทิงให้ทุกการเดินทาง

Electronic Shifter 
เติมความโดดเด่นให้ทุกการขับเคลื�อน ด้วยชุดเกียร์
ดีไซน์ลํ�าสมัย พร้อมสีพิเศษแบบ High-gloss เติม
สีสันให้ห้องโดยสาร ได้ทุกจังหวะการขับขี�

10”HD Multi-Information Display 

เข้าถึงทุกข้อมูลการขับขี�ได้ง่ายๆ ด้วยหน้าจอ HD Multi Information Display 
ขนาด 10 นิ�ว ที�หลังพวงมาลัย ให้คุณควบคุมการเดินทางได้แม่นยํากว่าที�เคย

Two-Tone Design

ห้องโดยสารดีไซน์เฉียบ ด้วยชุดคู่สีสไตล์ Futuristic 

ที�โดดเด่นสะดุดตาด้วยโทนสีดํา-เทา ผสานความ
สะดวกสบายกับความสง่างามให้เป�นหนึ�งเดียว



เทคโนโลยีแห่งความสะดวกสบาย ที�สร้างมาสําหรับคุณและครอบครัว

Adaptive Cruise Control (ACC)

Traffic Jam Assist (TJA) 

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติที�ความเร็วตํ�า

Integration Auto Parking (IAP) 

ระบบช่วยจอดรถอัตโนมัติ 3 รูปแบบ
ช่วยการถอยจอดรถในแนวตรง แนวเอียง
และจอดเทียบด้านข้าง

Auto Reversing Assistance (ARA) 

ระบบช่วยถอยหลังอัตโนมัติ

360 °Surrounding Camera 

กล้องแสดงภาพรอบทิศทาง 360 องศา

Hill Start Assist (HSA)

Hill Descent Control (HDC)

ระบบช่วยออกตัวบนทางชันและลงทางลาดชัน



 

VOICE COMMAND

INTELLIGENT APPLICATION 
VEHICLE MONITORING & CONTROL 

ระบบตรวจสอบสถานะประตู
ห้องโดยสาร
    ระบบล็อกประตู

เชื�อมต่อทุกด้านของชีวิตให้เป�นหนึ�งเดียว ด้วยระบบ Intelligent

Connectivity ที�ชาญฉลาด รองรับหลากหลายรูปแบบของการสั�งงาน
ทั�งการสั�งการด้วยเสียง สั�งการผ่านแอปพลิเคชัน สะดวกสบายยิ�งกว่า
ด้วยฟ�เจอร์การอัพเกรดเฟ�ร์มแวร์ผ่านระบบออนไลน์แบบอัตโนมัติ
ผสานความสะดวกสบายและเทคโนโลยีให้ชีวิตคุณ

ระบบตรวจสอบสถานะประตูท้าย
    ระบบเป�ดและป�ดประตูท้าย

ระบบตรวจสอบสถานะ
เบาะระบายความร้อน
    ระบบเป�ดและป�ดเบาะระบายความร้อน

ระบบตรวจสอบสถานะระบบปรับอากาศ 
และฟอกอากาศ
    ระบบเป�ดและป�ดระบบปรับอากาศ
    ระบบเป�ดระบบปรับอากาศอัจฉริยะ
    ระบบเป�ดและป�ดระบบฟอกอากาศ

ระบบตรวจสอบสถานะหลังคาซันรูฟ
    ระบบป�ดหลังคาซันรูฟ

ระบบค้นหาตําแหน่งรถยนต์
    ระบบค้นหารถยนต์

ระบบตรวจสอบสถานะ
ระบบไฟนําทางและไฟสัญญาณ

ระบบขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์

ระบบตรวจสอบระดับ
นํ�ามันเชื�อเพลิง

ระบบตรวจสอบแรงดันและ
อุณหภูมิลมยาง

ระบบตรวจสอบสถานะหน้าต่าง
ห้องโดยสาร
    ระบบป�ดกระจก

Air ConditionPhone Call Music and Radio

Navigation Weather

Seat Ventilation

Panoramic Sunroof 
Windows



 

1,886 มม.

1,
7

2
4

 ม
ม.

4,653 มม.

2,738 มม. ล้ออัลลอย 19”รุ่น ULTRAล้ออัลลอย 18”รุ่น PRO 

Ayers Gray (สีเทา) Swarovski Blue (สีนํ�าเงิน) 

Hamilton White (สีขาว) Burgundy Red (สีแดง)*
*ส่งมอบรถเดือนกันยายน 

Sun Black (สีดํา) 

สี Black-Gray : สําหรับรุ่น ULTRA

สี All Black : สําหรับรุ่น PRO 

SPECIFICATIONS CAR DIMENSION

COLOR CHART INTERIOR

WHEEL

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงข้อมูลเรื�องรายละเอียด, สเปค, และรุ่น ณ เวลาใดๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ภาพ ข้อมูล และอุปกรณ์ที�ปรากฏในเอกสารนี�อาจแตกต่างจากที�จําหน่ายจริง และอาจไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐาน โปรดตรวจสอบรายละเอียดและ
  ส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ จากช่องทางสื�อสารด้านล่าง เพื�อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน กรุณาศึกษาคู่มือก่อนการใช้งานและไม่จัดอยู่ในความรับผิดชอบในกรณีที�มีการผิดพลาดทางการพิมพ์ *รองรับนํ�ามัน E20
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• ความยาวและความกว้าง 4,653 x 1,886 มม.
 ความสูง 1,724 มม.
• ระยะฐานล้อ 2,738 มม.
• ระยะห่างของล้อคู่หน้าและหลัง 1,631 / 1,640 มม.
• ความสูงใต้ท้องรถ 175 มม.
• ความจุถังเชื�อเพลิง 61 ลิตร 

เครื�องยนต์
• DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว พร้อมระบบเทอร์โบ
• ระบบจ่ายเชื�อเพลิง Gasoline Direct Injection

• ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก 75 x 84.9  มม.
• ปริมาตรกระบอกสูบ 1,499 ซีซี
• กําลังรวมสูงสุด 179 (243) กิโลวัตต์ (พีเอส)
• แรงบิดรวมสูงสุด 530 นิวตัน-เมตร
• กําลังเครื�องยนต์สูงสุด 110 (150) / 5,500 – 6,000 กิโลวัตต์ 
 (พีเอส) / รอบต่อนาที
• แรงบิดเครื�องยนต์สูงสุด 230 / 1,500 – 4,000 นิวตัน-เมตร
 / รอบต่อนาที
• กําลังมอเตอร์ไฟฟ�าสูงสุด 130 (177) กิโลวัตต์ (พีเอส)
• แรงบิดมอเตอร์ไฟฟ�าสูงสุด 300 นิวตัน-เมตร

ระบบส่งกําลัง
• ระบบเกียร์ DHT
• ระบบช่วงล่างด้านหน้า อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท 
 พร้อมเหล็กกันโคลง
• ระบบช่วงล่างด้านหลัง มัลติลิงค์ พร้อมเหล็กกันโคลง
• ระบบพวงมาลัยไฟฟ�า
• ระบบเบรกด้านหน้าดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน
• ระบบเบรกด้านหลังดิสก์เบรก
• ล้ออัลลอย 18" พร้อมยางขนาด 225/60 R18

 พร้อมชุดซ่อมยางฉุกเฉิน

อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก
• กระจังหน้าสีดํา
• ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ
 -  พร้อมระบบเป�ด-ป�ดไฟหน้าอัตโนมัติ 
  และไฟส่องนําทางหลังดับเครื�องยนต์
 -  พร้อมระบบปรับไฟสูง-ตํ�าอัตโนมัติ
• ระบบไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (DRL)

• ระบบไฟท้ายแบบ LED Light Strip

• ระบบไฟตัดหมอกท้าย LED

• กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ�าพร้อมไฟเลี�ยว
• ระบบป�ดนํ�าฝนอัตโนมัติ
• เสาอากาศแบบครีบฉลาม
• ราวหลังคา
• ประตูท้ายเป�ด-ป�ดไฟฟ�า

อุปกรณ์มาตรฐานภายใน
• สีภายใน สีดํา
• อุปกรณ์ตกแต่ง สีเงิน
• ไฟ Ambient Light

• กระจกมองหลังปรับแสงอัตโนมัติ
• ระบบเบรกมือไฟฟ�า พร้อมฟ�งก์ชั�นหยุดอัตโนมัติ
 ขณะรถหยุุดนิ�่ง
• เกียร์แบบ Electronic Shifter

• โหมดการขับขี�แบบมาตรฐาน / สปอร์ต / ประหยัด
 / สภาพถนนลื�น
• กุณแจ Smart Key และระบบ Push Start

• พวงมาลัยหุ้มหนัง พร้อมระบบควบคุมเครื�องเสียง
 และจอแสดงข้อมูลการขับขี�
• คอนโซลกลางสองชั�น พร้อมพักแขนและที�วางแก้วนํ�า
• แผงบังสัมภาระท้ายรถ
• วัสดุหุ้มเบาะหนังสังเคราะห์
• เบาะคนขับด้านหน้าปรับไฟฟ�า 6 ทิศทาง
 พร้อมดันหลังไฟฟ�า
• เบาะผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ�า 4 ทิศทาง
• ระบบระบายความร้อนในเบาะนั�งด้านหน้า
• พนักพิงเบาะนั�งด้านหลังพับได้แบบ 60:40

• เบาะนั�งด้านหลังมีพนักพิงศีรษะตอนกลาง
• เบาะนั�งด้านหลังมีที�พักแขนตอนกลาง
 พร้อมที�วางแก้วนํ�า
• ช่องต่อ USB สําหรับผู้โดยสารด้านหน้าและหลัง
• ช่องต่อ USB สําหรับกล่องบันทึกภาพ

ระบบความสะดวกสบาย
• หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะขนาด 10"

• ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ
• ระบบนําทาง
• ระบบ Wi-Fi

• รีโมทควบคุมการป�ดกระจก
• ระบบปรับอากาศแยกซ้าย-ขวาอัตโนมัติ
 พร้อม CN95 Filter

• ช่องปรับอากาศผู้โดยสารด้านหลัง
• ระบบสั�งการด้วยเสียง (Voice Command)

• ระบบอัพเกรดระบบผ่านออนไลน์ (FOTA)

ระบบความบันเทิง
• หน้าจอเครื�องเสียงแบบสัมผัสขนาด 10"

• ระบบปรับระดับเสียงอัตโนมัติตามความเร็วรถ
• ลําโพง 8 ตัวพร้อม Treble Woofer และระบบ DTS

• รองรับ Bluetooth, MP3

แอปพลิเคชันอัจฉริยะ 
• ระบบตรวจสอบสถานะประตูห้องโดยสารและประตูท้าย
• ระบบตรวจสอบสถานะหน้าต่างห้องโดยสาร
• ระบบตรวจสอบสถานะระบบไฟนําทาง
 และไฟสัญญาณ
• ระบบตรวจสอบระดับนํ�ามันเชื�อเพลิง
• ระบบตรวจสอบแรงดันและอุณหภูมิลมยาง
• ระบบตรวจสอบสถานะเบาะระบายความร้อน
• ระบบค้นหาตําแหน่งรถยนต์
• ระบบขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์
• ระบบตรวจสอบสถานะระบบปรับอากาศและฟอกอากาศ
• ระบบล็อกประตู
• ระบบป�ดกระจก
• ระบบเป�ดและป�ดประตูท้าย
• ระบบเป�ดและป�ดเบาะระบายความร้อน
• ระบบเป�ดและป�ดระบบปรับอากาศ
• ระบบเป�ดระบบปรับอากาศอัจฉริยะ
• ระบบเป�ดและป�ดระบบฟอกอากาศ
• ระบบค้นหารถยนต์

ระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ
• ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC)

• ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติที�ความเร็วตํ�า (TJA)

• กล้องแสดงภาพรอบทิศทาง 360 องศา
• ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติบนทางตรงและทางแยก (AEBI)

• ระบบช่วยเตือนเมื�อเสี�ยงต่อการชนด้านหน้า (FCW)

• ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินที�ความเร็วตํ�า (LSEB)

• ระบบช่วยเตือนเมื�อรถออกนอกเลน (LDW)

• ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน (LKA)

• ระบบช่วยรักษาระยะให้อยู่กลางเลน (LCK)

• ระบบช่วยเตือนเมื�อต้องการเปลี�ยนเลน (LCA)

• ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา (BSD)

• ระบบช่วยชะลอความรุนแรงของการชนครั�งที� 2 (SCM)

• ถุุงลมนิรภัยคู่หน้า / ด้านข้าง และม่านถุงลม
• ระบบควบคุุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (VSS)

• ระบบป�องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื�นไถล (TCS)

• ระบบควบคุมการเบรกขณะเข้าโค้ง (CBC)

• ระบบลดความเสี�ยงที�จะพลิกควํ�า (ARS)

• ระบบช่วยออกตัวบนทางชัน และลงทางลาดชัน (HSA / HDC)

• ระบบลดกําลังเครื�องยนต์เพื�อช่วยเบรก (BOS)

• ระบบตรวจความดันลมยาง (TPMS)

• เรดาร์กะระยะด้านหน้า และด้านหลัง
• ระบบช่วยเตือนความเมื�อยล้าขณะขับขี� (DFM)

• ระบบช่วยเตือนเมื�อความเร็วสูงเกินค่ากําหนด
• จุดยึดเบาะนั�งเด็กแบบ ISOFIX

อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก
+ กระจังหน้าสีโครเมียม 
+ ล้ออัลลอยขนาด 19”พร้อมยางขนาด 225/55 R19

 พร้อมชุดซ่อมยางฉุกเฉิน
+ ระบบไฟตัดหมอกหน้า LED

+ กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ�าพร้อมไฟเลี�ยว
 พับอัตโนมัติเมื�อล็อกรถ 
+ หลังคาซันรูฟแบบ Panoramic

 เป�ด-ป�ดด้วยระบบไฟฟ�า 

อุปกรณ์มาตรฐานภายใน
+ สีภายในสีดํา-เทา
+ อุปกรณ์ตกแต่งสีโรสโกลด์
+ หน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี�บนกระจกด้านหน้า
+ เบาะผู้โดยสารด้านหน้าระบบปรับไฟฟ�า 4 ทิศทาง
 พร้อมปุ�มปรับตําแหน่งด้านคนขับ

ระบบความสะดวกสบาย
+ ระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย
+ ระบบปรับอากาศแยกซ้าย-ขวาอัตโนมัติ 
 พร้อม CN95 Filter พร้อมระบบ Ionizer

ระบบความบันเทิง
+ หน้าจอเครื�องเสียงแบบสัมผัสขนาด 12" นิ�ว

แอปพลิเคชันอัจฉริยะ
+ ระบบตรวจสอบสถานะหลังคาซันรูฟ
+ ระบบป�ดหลังคาซันรูฟ

ระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ
+ ระบบช่วยจอดรถอัตโนมัติ 3 รูปแบบ (IAP)

+ ระบบช่วยถอยหลังอัตโนมัติ (ARA)

+ ระบบช่วยเลี�ยงการเข้าใกล้รถใหญ่จากด้านข้าง (WDS)

+ ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ในภาวะฉุกเฉิน (ELK)

+ ระบบช่วยเตือนเมื�อเสี�ยงต่อการถูกชนด้านหลัง (RCW)

+ ระบบช่วยเตือนเมื�อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง
 (RCTA)

+ ระบบช่วยเบรกเมื�อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง
 (RCTB)

+ ระบบช่วยเตือนการเป�ดประตู (DOW)


