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 SLX 405خودروي پژو 
خودرويي است با مشخصات عمومي و فني  SLX 405خودروي پژو 

كه يك سري تغييرات )  XU7JP/L4با موتور (  GlX 405خودروي پژو 
بر اساس تحقيق و پرسش و همچنين در راستاي پاسخ مطلوب به استقبال 

لحاظ گرديده است و سعي  GLX 405مشتريان از پژو گسترده عموم 
جديد به يك خودروي مطلوب مشتري  405شده است تا خودرو پژو 

 .تبديل شده و همزمان تنوع و تكامل در انتخاب مشتريان اعمال گردد
 

در اين راهنما خالصه اي از تغييرات ظاهري و مشخصات خودروي مذكور 
 .عنوان گرديده است

 
 
 اي جانبي برقيآينه ه   ▓

 در طرح جديد، آينه متناسب با ظاهر
 .بيروني خودرو و هم رنگ آن مي باشد

 در ضمن كنترل حركت آن نيز برقي
 .مي باشد
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 چراغهاي جلو و مه شكن ▓
 

 تغيير چراغهاي جلو به همراه اضافه
 شدن چراغ مه شكن در زير سپر جلو 
 و زيبايي در جهت افزايش ايمني  

 باشد خودرو ميظاهري 
 
 
 
 
 
 جلو پنجره و سپرهاي جلو و عقب ▓

جهت افزايش زيبايي و افزايش تناسب ظاهري لبه زيرين سپرهاي جلو و 
در ضمن جلو پنجره و آرم شير .هم رنگ بدنه رنگ اميزي شده است عقب

 .تغييرات جزيي داشته است
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 رينگ چرخ قالپاق ▓

 براي جلب رضايت بيشتر مشتريان
 از قالپاق چرخ 405خودروي پژو  
 .استفاده شده است جديد  
 
 
 
 
 
 
 
 
 چراغ هاي عقب ▓

 چراغ هايمتناسب با تغييرات 
 جلوچراغهاي عقب نيز تغيير 
 .كرده اند 
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 اسپويلر به همراه چراغ سوم ترمز ▓
برروي درب صندوق عقب يك اسپويلرنصب شده است در  در اين خودرو

بر روي اسپويلر اضافه شده و  چراغ سوم ترمز از طاقچه عقب حذف ضمن
 .است

 
 
 
 
 
 
 
 
 )تغيير سيستم باز كردن درب صندوق عقب(قفل درب صندوق عقب  ▓

 در اين خودرو قفل درب صندوق عقب تغيير
 يافته بطوريكه  بصورت الكتريكي و از طريق 
 تعبييه كليد صندوق پران موجود برروي 
 .پنل وسط قابل باز شدن است 
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 و دستگيره درب باز كن داخلي رودري دربها ▓

 
 

 رودريهاي دربهاي جلو و
 عقب متناسب با تريم بژ 
 داخلي بر زيبايي نماي  

 .داخلي خودرو افزوده است
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 غربيلك فرمان ▓
 جهت فرم ظاهري غربيلك و همچنين تقويت

 .ساختار فرمان تغييراتي ايجاد گرديده است 
 ه اين نوع غربيلك فرمان قابليت نصب كيس

 را دارا مي باشد) AIR BAG(هواي ايمني 
 و اهرم بوق از دسته راهنما به روي فرمان 

 .منتقل شده است
 
 
 
 پنل كولر  ▓

تغييراتي در كليدهاي فالشر، شيشه گرمكن عقب و صفحه نمايش 
و جاي راديو داده   كولر و جاسيگاري –پنل تنظيم بخاري  LCDساعت 

 . شده است
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 قفل درب موتور ▓

 مكانيرم قفل درب موتور بصورت
 .اهرمي تغيير يافته است 
 
 
 
 
 
 
 
 زه هاي خارجي روي بدنه ▓

بر  برروي اين خودور استفاده از زه هاي خارجي خودروي پژو پارس
 . زيبايي اين خودرو افزوده است
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 تغيير كليد هاي شيشه باالبر و قفل برقي داخل دربها ▓
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