


Brand : Suzuki
Model : Dzire 2021
Categories : ZXI
Manufacturer : India

Burning Red Pearl Metallic

On behalf of everyone at El-Tarek Automotive, we would like to 
thank you for choosing our showrooms for your purchase. Our 
customer service guarantees the satisfaction of our clients.

In line with this strategy. we offer you this brochure with accu-
rate information about suzuki Dzire including car specifications 
and colors, prices, real life picture, service centers locations, 
phone number and spare parts prices.

For any further inquiries please call our hotline 19850.

بالنيابة عن جميع موظفي شركة الطارق للسيارات, نود أن نشكركم علي 
إختبار معارضنا. إن فريق خدمة العمالء لدينا هدفهم األول هو إرضاء 

جميع عمالء الطارق.

وتماشيا مع هذه السياسة نقدم لكم هذا الكتيب الذي يحتوى علي 
معلومات دقيقة عن السيارة Suzuki Dzire وذلك يتضمن المواصفات, 
األلوان, األسعار, صور واقعية, عناوين وأرقام تليفونات مراكز الخدمة 

وأسعار بعض قطع الغيار.

للمعلومات واألستفسارات برجاء اإلتصال بالخط الساخن 19850.

PAINT AND COLOURS



Engine المحـرك
Liter capacity 1200 السعة اللترية
Tranmission ِ5AT ناقل الحركة
Horsepower 87 القدرة الحصانية
Turque 113 N.M / 4400 RPM العزم
maximum speed 170 السرعة القصوي
Number of valves 16 عدد الصبابات

Consumption rate 5 L معدل األستهالك
Acceleration 13.2 التسارع

Dimensions األبعاد
Length 3995 طول
Width 1735 عرض
Height 1515 ارتفاع
Wheelbase mm 2450 قاعدة العجالت
Minimum ground clearance 145 الخلوص

Weights                                                                                                                                                                                                                                                    األوزان
Empty weight 895 وزن فارغ
Gross vehicle weight Kg 1315 وزن الحمولة
Fuel tank capacity litres 37 خزان الوقود
Luggage box 378 صندوق األمتعة
Seating capacity persons 5 عدد الركاب

Safety                                                                                                                                                                                                                                                عوامل األمان
Brake systems ABS + EBD +ESP +HLA انظمة الفرامل 
Three-way safety belts 4 احزمة امان ثالثية  التثبيت
Two-seat safety belts 1 احزمة أمان ثنائية التثبيت
Child Lock قفل األطفال
Iso Fix نظام تثبيت مقاعد األطفال
Engine Immobilizer مانع أدارة المحرك
Rear Parking Sensors حساس ركن خلفي

Exterior Features الشكل الخارجي
Halogen Headlights مصابيح هالوجين
Front & Rear fog Lights مصابيح ضباب
Rear LED system LED  مصابيح خلفية
Chrome Molded Front Grille & side Glass + Luggage compartment التطعيمات الخارجية الالمعة ) الشبكة األمامية - الزجاج الجانبي - صندوق األمتعة(
Black Front Grille الشبكة األمامية باللون األسود
Door Handles in body color المقابض الخارجية بلون السيارة
Front wipper مساحات أمامية
Wheels (Aluminum) 15 العجالت )ألومنيوم(

Interior Features الشكل الداخلي
Electric Windows 1A+3 التحكم بالزجاج كهرباء 
Leather Steering Wheel عجلة القيادة جلد
Electronic Power Steering نوع عجلة القيادة كهرباء
Sun Visors شماسة للسائق والراكب
Manual front seat adjustment ضبط المقاعد األمامية يدوى 
Side Mirrors Adjustable & folding with signal ضبط  وضم المرايات الجانبية كهرباء
Signals in the side mirrors اشارات بالمرايات الجانبية
Manual Rear Lights ضبط األضاءة الخارجية مانيوال
Front Cabin Light اضاءة الصالون أمامي
Trip computer كمبيوتر رحالت



Start / Stop Engine Button تشغيل وايقاف السيارة
Smart KEY المفتاح الذكي
Keyless Entry فتح السيارة وصندوق األمتعة بدون استخدام المفتاح
Opening Tank & Luggage compartment فتح صندوق األمتعة وخزان الوقود من الداخل
Cup Holder حامل األكواب
Standard Screen الشاشة عادية 
Radio راديو
Bluetooth بلوتوث
AUX / USB AUX / USB 
Digital / Automatice air-condition تكييف أوتوماتيك ديجيتال
Rear air-condition مخرج تكييف خلفي
Front/ Rear window demister تسخين للزجاج األمامي والخلفي
2Accessory socket 12 V 2 مخرج كهرباء
Speakers 4 عدد السماعات 
Steering Wheel with audio controls امكانية التحكم بوظائف الترفية من عجلة القيادة

P2
Touch Screan 8 inch شاشة تاتش 8 بوصة
Mirror Screen شاشة عاكسة
App connect + Android Auto األتصال بنظام األندرويد
Rear camera كاميرا خلفية



Addresses service 
centers

عناوين مراكز الخدمة

Alexandria 3 El Naqeb Sherif Ramzy st.El Hadara El Qebleya 3 ش النقيب شريف رمزي و الحضرة القبلية اإلسكندرية
03-4283435

Cairo 217 Gawazef Teto st,behaind El Nozha airport, Elhayk-
steb

217 ش جوزيف تيتوو, خلف المطار القديم النزهه القاهرة

02-26247893

Giza 18 Hussein Kamel St, El Dokki 18 ش حسين كامل, الدقي الجيزة
02-37605364

28K, Cairo Alexandria Desert Road ك 28 طريق القاهرة - األسكندرية الصحراوي
02-35390085/55

Menoufia 1 Masaken El Zeraen, Gamal abd el naser St in front of 
collage of Engineering

1 مساكن الزراعيين , شارع جمال عبد الناصر أمام كلية هندسة المنوفية

04-82327194
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Branches Address عناوين الفروع

Alexandria

Land A1 El Tarek Building Desert Road Entrance next to Alexandria 
City Center, Alexandria

قطعة أرض أ1 مبني طارق الطريق الصحراوي, مدخل األسكندرية, سيتب سنتر, 
األسكندرية

اإلسكندرية

03 - 36811111

VW Branch: 241 El-Horria Road, Sporting Alexandria فرع VW : عقار رقم 241 طريق الحرية سبورتينج - األسكندرية

03 - 3970170

Chevrolet branch: 380 Horreia street Mostafa Kamel Alexandria فرع Chevrolet : عقار رقم 380 طريق الحرية مصطفي كامل - األسكندرية

03 - 5454180

Hyundai branch: Amin Shoheib Street from el Horreya road Mostafa 
Kamel Alexandria

فرع Hyundai : شارع أمين شهيب متفرع من طريق الحرية مصطفي كامل 
- األسكندرية

                                        03 - 5439087 

Peugeot branch: 476 El Gaish Road, Sidi Beshr - Alexandria فرع Peugeot 431: طريق الجيش - سيدي بشر األسكندرية

03 - 5360149

Cairo
The 2nd gate of Mall of Arabia. Johayna Square - 6 October مول العرب البوابة الثانية ميدان جهينة السادس من أكتوبر القاهرة

02 - 38260555

Opel Branch: 6 Moahmed Roshdy Street , Agoza Cairo 6 شارع محمد رشدي العجوزة القاهرة 

02 - 33033888

Tanta Al Oroba Mall Tanta - El Mahala Road العروبة مول أول طريق المحلة طنطا
04 - 03564044

19850www.eltarekautomotive.com


