
BORGWARD, SINCE 1919
German, Wide-Body, Intelligent SUVBX7





Hallmark of Striking Design

BORGWARD BX7

Nearly a Century of Progression

German Design and Elegance

Natural Proportions and Sculpted Design

Apex of German Automotive Design

Next Generation of Aesthetically-Pleasing,

German-Crafted SUV's

رمز التصميم المبتكر

BX7 من بورغوارد

حوالي مئة سنة من التقّدم
تصميم وأناقة ألمانية

أبعاد طبيعية وتصميم مصقول
قمة تصميم السيارات األلماني

الجيل الجديد من سيارات الدفع الرباعي الرياضية

الجذابة من صناعة ألمانيا

Design التصميم





مزّودة بنظام بي-لينك الجديد 
متصلة بواسطة نظام بي-لينك

اختبر هذه التجربة من خالل البصر واللمس والصوت مصّممة

وفق تفضيلك الشخصي، ودقيقة، ومتقدمة

Equipped with Completely-New B-Link System

Experience through Sight, Touch and Voice

Personalized, Precise and Progressive

Bright 4.2"Cluster Display
لوحة عرض شاملة وواضحة ٤٫٢ بوصة

10-WayMulti-function Control Knob
مسكة سيطرة متعددة الوظائف تتيح عشرة خيارات

12.3" high-light anti-dazzling touch screen
شاشة تعمل باللمس ١٢٫٣ بوصة مضادة للوهج

Intelligent
B-LinkConnectivity

سيارة ذكية



Space
السيارة األولى في فئتها التي تحتوي على ستّة مقاعد

المساحة
First-in-class to offer optional 6-seats

ECS (Electronic StabilityControl
نظام الثبات اإللكتروني

Available in 5,6 and 7 seats

Width of 1911 mm: widest-in-class
الخيارات المتوافرة: ٥، و٦، و٧ مقاعد

العرض ١٩١١ مم: األوسع في فئتها

Safety
Premium Safety: Active Safety-Highest 
Marks with Driver / Passenger
Safety Mechanisms

Passive Safety -All dimensional Passenger protection

Intelligent-Safety -Comfortable parking maneuverst

All-RoundSRS Airbags
وسائد هوائية مزّودة بنظام تقييد الحركة اإلضافي الشامل

360° Panoramic parking 

خاصية الركن البانورامي ٣٦٠

Spectacularly Spacious المساحة المريحة

Safety is ubiquitous

في مقّدمة أولوياتنا

آليات السالمة
نظام السالمة السلبية- سالمة الركاب من األبعاد كافة

نظام السالمة الذكية- حركات الركن المريحة

مستوى السالمة األعلى: نظام السالمة النشطة-المستوى
األعلى للسائق والركاب

السالمة 



Speed is our Passion!

I-AWD Borgward  Intelligent AWD 2.0 TGDI Direct Injection Turbo Engine High Strength Steel Body

Latest German Engine Technology

Powerful Turbo Engine with low Fuel Consumption

Borgward AWD System

Electronic Stability Control

Electric Power-Assisted Steering

أندرز وورمينغ- بورغوارد نظام أندرز وورمينغ الذكيهيكل من الصلب فائق القوة محّرك الحقن المباشر للوقود محّرك توربو

Performance األداء
تكنولوجيا المحركات األلمانية األحدث

محّرك توربو قوي بنسبة استهالك وقود منخفضة

نظام بورغوارد - أندرز وورمينغ

نظام الثبات اإللكتروني

نظام الطاقة التوجيهية اإللكتروني

شغف السرعة!



These vehicles specifications may differ per country 
Product improvement maybe introduced at any time, specifications are subject to change without prior noticeDisclaimer
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AL TALEB MOTORS Co. W.L.L  
New Salata Jadeed Al Muntazah Area, C-Ring Road (Beside Turkish Hospital) P.O.Box:300, Doha-Qatar.  
T +974 4463 7400  E taleb@qatar.net.qa ; marketing@talebgroup.com  W www.talebgroup.com

German Quality


