
चिनु्नहोस् टाटाका लोचकप्रय ५ कारलाई 

काठमाड ौंको भृकुटीमण्डपमा नाडा अटो-शो चलिरहेको छ । नाडामा टाटाको स्टिमा ठूिो भीड िागेको 

देख्न सलकन्छ । केही वर्षअलिसम्म प्यासेन्जर कार सेगमेन्टमा खासै लवश्वास नलगरएको टाटा अलहिे नेपािी 

बजारमा लनकै बलियो सालवत भइसकेको छ । 

टाटाको आलिकाररक लबके्रता लसप्रदी अटो टर ेलडङका अलससे्टन्ट जनरि म्यानेजर अनुजष काकी नाडामा 

ग्राहकबाट लनकै राम्रो प्रलतलक्रया प्राप्त भइरहेको बताउँछन् । टाटािे यो वर्ष नाडामा लटगोरको इिेक्ट्र भसषन 

पलन प्रदशषनमा राखेको छैन । हाि यो लवद्युतीय कारको बुलकङ लिइएको छैन । काकी नाडामा नेक्सनप्रलत 

नै िेरै ग्राहकको ध्यान क्खलचएको बताउँछन् । त्यसै्त जेस्ट, लटगोर, लटयागो, हेक्जाको बुलकङ लिने पलन कम 

छैनन् । 

नेक्सन 

कम्प्प्याट एसयूभी नेक्सन टाटाको सबैभन्दा बढी 

रुचाइएको गाडीमधे्य एक हो । लनकै प्रलतस्पिी 

मूल्यमा नेपािी बजारमा आएको नेक्सनिे लनकै राम्रो 

प्रभाव छाड्दै गएको कम्पनी बताउँछ । 

टाटा नेक्सनमा केही भागका लडजाइनहरु ल्याण्ड 

रोभर मोडेिहरु, लवशेर् गरी रेञ्ज रोभर इभोकबाट 

पे्रररत छ । कभष लडजाइन, पृथक स्टाईि र स्माटष लिचरहरुका साथ नेक्सनिे कम्प्प्याट एसयूभी से्पसको 

वगषमा नयाँ आयाम ल्याएको छ । डुअि किरटोनमा उपिब्ध यो कार केही नवीन र चाख िाग्दो स्टाईि 

फ्याटरहरुबाट सुसक्ित छ । यसमा प्रोजेटर हेडल्याम्पस्, एिइडी डे टाइम हेडल्याम्प र एिइडी 

टेिल्याम्प तथा १६ इन्च एिोय ह्वीि महत्वपूर्ष लवशेर्ताका रुपमा छन् । 

नेक्सनको लडजाइन लनकै अब्बि लकलसमको छ । त्यसैिे यो एउटा कम्पलिट कम्प्प्याट एसयूभी भएको दावी 

लवतरक लसप्रदी टर ेलडङको छ ।  यसका अिावा डुअि टोन रुि, १६ इन्च मेलसन कट एिोय हृवीि र फे्लयडष  

हृवीि आचेजिे यसिाई स्पोटी र लप्रलमयम िुक्स लदएको छ । 



टाटा नेक्सनको इने्टररयरिाई सजाउन पलन कम्पनीिे लनकै लमलहनेत गरेको छ । उतृ्कष्ट लिलनससलहतको 

उच्चस्तरीय इने्टररयरका साथै लप्रलमयम िुक्सको ड्यासबोडषिे कारिाई थप आकर्षक बनाएको छ । 

नेक्सनमा रहेको ड्यास टप एचडी इन्फोटेने्मन्ट लडस्प्ले र मल्टी-डर ाईलभङ मोड लसस्टम पलन मजबुत पाटा हुन् 

। यसको इने्टररयर अन्यको भन्दा अिग पलन छ । 

नेक्सनमा थ्री टोन क्यालबन छ । यो एसयूभीमा ६.५ इन्चको फ्लोलटङ ड्यासबोडष  टचलक्रन िगाइएको छ । 

कम्पनीकाअनुसार यो सेगमेन्टमै आएको पलहिो सुलविा हो । कम््रिटका मालमिामा गाडी लनकै अब्बि छ । 

यसको फ्रन्ट र रेयर लसटमा पयाषप्त से्पस छ । कारको लसटमा राम्रो खािको िेदरको प्रयोग गररएको छ । 

यसमा डर ाइभर लसट हाइट एड्जस्टमेन्ट, िूल्ली अटोमेलटक क्लाइमेट कन्टर ोि िगायतका लिचसष पलन छन् । 

त्यसैिे यो लनकै आरामदायक छ । कारमा ठूिो ग्लो बक्स पलन लदइएको छ । कप होल्डर पलन छन् । नेक्सनमा 

३५० लिटरको बुट से्पस छ । रेयर लसट िोल्ड गररयो भने ६९० लिटर हुन्छ । यसमा स्माटष लक र पुस बटन 

स्टाटषको सुलविा छ । यसमा अटो तथा मेनुअि क्लाइमेट कन्टर ोि सुलविासलहतको एयर कक्िसनर, पावर 

आउटिेट िगायतका एसयूभीमा हुनुपने सबै खािमा सुलविा छन् । युएसबी चाजषर, रेयर पावर आउटिेट, 

पावर लविो िगायतका लवशेर्ताबाट पलन यो सलजएको छ । 

सुरक्षाका मालमिामा पलन कार उतृ्कष्ट भएको दावी कम्पनीको छ । यसमा डुअि एयरब्याग छ । 

आईएसओलिक्स, एबीएस र कनषर से्टलबलिटी कन्टर ोिको स्टािडष  लिचसष पलन छ । लकिेस इन्टर ीको सुलविा 

पलन नेक्सनमा छ । उतृ्कष्ट ग्राउण्ड के्लयरेन्स र क्षमताका कारर् यो गाडी नेपािी बाटोका िालग उपयुक्त छ 

। यसमा २०९ एमएमको ग्राउण्ड के्लयरेन्स छ । त्यसैिे पलन नेक्सनिे यातु्रिाई लनकै आत्मलवश्वास लदन्छ । 

गाडीमा रेयर पालकष ङ सेन्सरलहत लवशेर् सुलविासलहतको क्यामेरा पलन छ । 

नेक्सन इमे्प्रलसभ िुक्सका साथमा दमदार इलञ्जनसलहत बनेको छ । नेक्सनमा १.२ लिटरको ३ लसलिण्डरयुक्त 

रेभोटषन इलञ्जन छ । लडजेि भसषनमा भने १५ सय सीसीमा ४ लसलििरको रेभोटकष  इक्न्जन छ । पेटर ोि इक्न्जनिे 

११० पीएसको पावरका साथमा १७० एमएमको टकष  उत्पादन गछष  । लडजेि इक्न्जनिे भने १०९ पीएसमा २६० 

एनएमको टकष  लदन्छ । दुबै भसषनमा ६ स्पीड म्यानुअि टर ान्सलमसन छ । हािै अटोमेलटक टर ान्सलमसन सहज 

डर ाइलभङका िालग ४ वटा मोडको लवकल्प छ । 



जेस्ट 

 

टाटा गाडीिे आफ्नै लििोसोपीमा तयार गरेको सेडान 

कार हो, जेस्ट । अलहिे नेपािमा मध्यमवगषदेक्ख 

सेलिबे्रलटसम्मको रोजाइमा पनुषिे यसका लवशेर्तािाई 

प्रलतलबक्ित गछष  । नालयका लप्रयौंका काकी र लक्रकेटर 

ज्ञानेन्द्र मल्ल िगायतिे चलढरहेको जेस्ट सबै कोर्बाट 

नेपािमा सबैभन्दा िेरै रुचाइएको सेडान बनेको छ । 

फ्रन्ट ग्रीिको साथमा प्रोजेटर हेड ल्याम्पका कक्िनेशनिे जेस्टिाई आकर्षक बनाएको छ । १५ इन्चको 

एिो-हृवीििे स्पोटी िुक्स लदन्छ । ओभरअि िुक्समा यो टाटा िेलमिीको लबलु्किै िरक कारका रुपमा 

प्रसु्तत भएको छ । यसिे अलहिेको जेनेरेशनको िगाव र िारर्ािाई प्रलतलनलित्व मातै्र गदैन, प्रलतलबक्ित पलन 

गछष  । अझ यसको असिी मिा त इने्टररयरमा छ । यसको इने्टररयर एउटा फे्रस एलटटु्यडको साथमा तयार 

छ । यसको इने्टररयरको तुिना अरु कम्पनीका सेडानसँग गने हो भने यो पलछ पने अवस्प्था छैन । खासमा 

इने्टररयरमा किर कक्िनेशन लनकै सानदार छ । 

सँगै क्यालबन से्पशको मालमिामा यो अरुमालथ भारी परेको छ । जेस्टको पलछल्लो सीटमा ३ जना आरामसँग 

बस्न सलकन्छ । यो बाहेक हेडरुम रिेगरुममा पलन कुनै कमी महसुस हँुदैन । टाटाका इलञ्जलनयरिे ठूिो 

अनुसन्धान र मेहेनतका साथ जेस्टको लडजाइन तयार गरेका छन् । यसैको बिमा अटो दुलनयाँको एउटा उतृ्कष्ट 

र बलियो खेिाडीको रुपमा देक्खएको छ । हाइवेमा लसिा बाटो होस् या िुमाउरो मोड चािकको कक्न्फडेन्टमा 

कमी हँुदैन । हाइटेक मु्यलजक लसस्टम बनाउने कम्पनीिे जेस्टका िालग इन्फोटेने्मन्ट लसस्टम डेभिप गरेको 

छ । त 

बेलसक लिचसषका अिावा जेस्टमा सुरक्षाका लवलभन्न सुलविाहरु पलन छन् । सवारी चिाउँदा चािक र यातु्र 

सुरलक्षत रहनुपने माान्यतािाई महत्व लदँदै टाटािे अनुसन्धानमािष त आएका लनश्कर्षहरुिाई जेस्टमा िागु 



गरेको छ । सुरक्षामा सम्प्झ ता नगने टाटाको नीलत यहाँ पलन प्रसु्तत छ । डुअि एयर ब्याग, एबीएस लसस्टम, 

सेन्टर ि िक, पालकष ङ सेन्सर, अटो एसी, डे-नाइट रलनङ िाइट जस्ता लिचसष यसमा छन् । 

टाटा जेस्टको नयाँ पेटर ोि इलञ्जनिाई लिएर सुरुमा उत्सालहत लथयो । वाटर कुल्ड टबो चाजषर िगाइएको यो 

इञ्जीन ८९ बीएचपीको पावर र १४० एनएमको टकष  उत्पादन गछष  । इञ्जनको पावर रपीक अप दुबै उतृ्कष्ट छ 

र यसको सु्मथनेशिे पलन चािकिाई सुनु्तष्ट बनाउँछ । जेस्टको पेटर ोि भेररयन्टमा ११९३ सीसी इक्न्जन छ । 

यसमा भएको अत्यािुलनक वाटर कुल्ड टबो चाजषरिे उले्लखनीय इक्न्जन पिष मेन्स लदन्छ । 

उच्च क्षमताको यसिे प्रलतिन्टा १ सय ५४ लकिोलमटरको उच्च गलत र १७.६ लकिोलमटरको माइिेज लदन्छ । 

त्यसै्त, लडजेि १.३ लि क्वाडर ाजेटिे प्रलतिन्टा १ सय ५८ लकिोलमटर गलत र प्रलतलिटर २३ लकिोलमटर माइिेज 

लदन्छ । यसको ग्राउण्ड के्लयरेन्स १७५ लमलिमलटरको छ । समग्रमा भन्दा लडजाइन, इने्टररयर, इक्न्जन तथा 

पिष मेन्समा टाटाको अन्य मोडिहरुभन्दा उतृ्कष्ट छ टाटा जेस्ट । 

चटगोर 

लटगोर टाटाको अको महत्वपूर्ष कम्प्प्याट सेडान 

गाडी हो । कम्पनीिे यसिाई ‘स्माटष, स्टाइलिस एण्ड 

सेने्सस्नि’ गाडीका रुपमा लचनाएको छ । युलनक 

कभ््रड ब्याक, ग्लामरस िुक र अल्टर ा कोजी 

इने्टररयरसलहतको यो गाडी ‘स्टाइि-ब्याक’ 

अविारर्ामा बलियो रुपमा प्रसु्तत भएको छ । 

यसमा डुअि किर बम्परसँगै टाटा लसगे्नचर ग्रीि, क्रोम र स्मोक्ड प्रोजेटर हेडल्याम्प छ । यसको अिावा 

यसको हेडिाइटमा एिईडी लटर टमेन्ट लदइएको छ । एिईडी स्टप िाइट्स र टेि ल्याम्पस् पलन लदइएको छ । 

यसिे कारिाई लनकै आकर्षक बनाएको छ । 

लटगोर रेयर र साइड िुक्स प्रोिाइिमा एकदम अिग िुक्सका साथ आएको छ । लडजाइनको मालमिामा 

अब्बि देक्खएको यो कार बजारमा नयाँ तरौंग ल्याउने गरी उलत्रएको छ । यो कारमा १५ इन्चको डुअि टोन 



एिो ह्वीि छ । फ्रन्ट प्रोिाइि टेि ल्याम्प्स, टाटा लसगे्नचर ग्रीि, क्रोम लिलनस भेन््टस र बडी किडष  बम्परिे 

यसिाई स्पोटी िुक्स लदएको छ । 

१२ सय लससीको लटगोरमा शक्क्तशािी इलञ्जन राक्खएको छ । नेपािमा लटगोरको पेटर ोि भसषन मातै्र नेपािमा 

उपिब्ध छ । पेटर ोि भसषनमा १.२ लिटरको रेबोटर ोन इलञ्जन लदइएको छ । जुन ८५ पीएसको पावर र ११४ 

एनएमको टकष  प्रदान गनष सक्षम छ । 

यसमा ५ स्पीड म्यानुअि टर ान्सलमसन छ । इम्प्प्याट लडजाइन थीममा तयार भएको यो कार १ हजार २ सय 

लससी क्षमताको हो । ग्राउण्ड के्लयरेन्सका मालमिामा पलन यो सबि छ । यसमा १७० एमएमको ग्राउण्ड 

के्लयरेन्स छ । इने्टररयरमा पलन लटयागो र अन्य कम्पनीको भन्दा अब्बि इन्फोटेने्मन्ट लसस्टम छ । यसमा 

डुअि टोन इने्टररयर लवद लप्रलमयम लिटनेश, जीपीएस नेलभगेशन, ग्लोब बक्स िगायतका लिचसष छन् । 

कार इने्टररयरिाई िरक लथममा प्रसु्तत गररएको छ । डोर पकेट, कप होल्डर, बोटि होल्डरिाई लवशेर् 

तररकाबाट सजाइएका छन् । लप्रलमयम लनटेड रुि िाइनरिे यसिाई थप आकर्षक बनाएको छ । कारमा 

लवश्वमै उतृ्कष्ट मालनने हामषनको मु्यलजक लसस्टम जडान गररएको छ ।  यसमा लवलभन्न २४ वटा युलटलिटी 

से्पशहरु लसजषना गररएका छन् । यसिे गाडीमा स-साना सामान राख्न लनतै्र सलजिो हुनेछ । 

लटगोरमा आरामिाई ध्यानमा राखेर स्पीड से्टलबलिटीको सुलविा लदइएको छ । यात्राको द रान स्पीड कन्टर ोिमा 

राख्दा गाडीमा झड्का िागे्न छैन । यसको ससे्पन्सन उच्च स्तरीय तवरिे बनाइएको छ । यो गाडीमा ५ जनािे 

आरामसँग यात्रा गनष सक्छन् । िामो यात्रामा लनसँ्कदा िेरै सामान िैजान कुनै समस्या पलन हुने छैन । लकनभने 

यसमा ४१९ लिटरको बूट से्पश छ । 

खराब बाटोमा पलन यसको परिरमेन्स स्माटष हुने कम्पनीको दावी छ । िक्जररयस लसटिे यातु्रिाई आनक्न्दत 

र रोमालित बनाइराख्छ । डर ाइभर एडजेसे्टबि डर ाइलभङ लसट र से्टयररङिे यसिाई थप कम्प्िटेबि बनाएको 

छ । सेफ्टीको मालमिमा पलन यो कार सबि देक्खएको छ । यसमा एयरब्याग, एबीएसका साथमा इबीडी लवद 

सीएससी र कनषर से्टलबलिटी िगायतका लिचसष छन् । यसमा डुअि एयर ब्याग सुलविा छ भने फ्रन्ट लडस्क 



बे्रकिे पलन यात्रािाई सुरलक्षत बनाउन सहयोग गछष  । सेन्टर ि िलकङ, अटो डोर िक, इम्मोक्िजर िगायतका 

लिचसषिे यातु्र लनलिन्त भएर यत्रामा रमाउन सक्छन । 

हेक्जा 

 

टाटािे स्पोट्षस युलटलिटी भेलहकि (एसयूभी) हो 

‘हेक्जा’। गत वर्षको नाडामा सावषजलनक गररएको 

हेक्जा यलतबेिा लप्रलमयम गाडी रुचाउनेहरुको 

आँखामा परेको छ । टाटािे प्यासेन्जर कार 

सेगेमेन्टमा बलियो उपक्स्प्थलत जनाउन हेक्जािाई 

बजारमा ल्याएको हो । 

कमलसषयि सवारीमा अग्रर्ी टाटािे पलछल्ला 

वर्षहरुमा प्यासेन्जर कार सेगमेन्टमा आˆनो ध्यान केक्न्द्रत गरररहेको छ । लप्रलमयम स्तरका एसयूभी चढ्नका 

िालग अलत नै ठूिो बजेट चालहन्छ भने्न भ्रमिाई लचने गाडी हो, हेक्जा । यसमा नेपािमा लसलिबे्रटीहरुको नै 

आँखा परेको छ । 

६ स्पीड लगयरबक्स भएको यो कारमा २.२ लिटरको भेररकोर लडजेि इन्जन छ । यसमा १५६ पीएस पावरमा 

४ सय एनएम टकष  उत्सजषन गछष  । हेक्जा २२०० सीसीमा उपिब्ध छ । यो अटोमेलटक र म्यानुअि दुबै लगयरमा 

उपिब्ध छ । त्यसैिे यो यो लनकै शक्क्तशािी गाडी बनेको छ । साथै हेक्जामा चार थरीका अटो, कम््रिट 

डाइनालमक र रि रोड डर ाइभ मोड छन् । 

लय चार मोडमधे्य अटो मोडमा कारको लसस्टम आिैं िे सडकको अवस्प्था आँकिन गरी एक्सन बदल्छ । त्यसै्त 

कम््रिटमा भने आरामदायी रुपमा गाडी िगातार एकै लदशामा द लडरहन्छ । डाइनालमक मोडमा भने लसिा 

बाटोको िालग प्रयोग हुन्छ । रि रोड मोड भने कार चिेको अवस्प्था मूल्याौंकन गदै बे्रकिाई िक अप गनष 

सिाउ पुर्याउँछ । 



यसको ग्राउि क्क्लयरेन्स २०० लमलिलमटर रहेको छ । ग्राउण्ड के्लयरेन्समा अब्बि रहेका कारर् पलन यो 

नेपािी माटो र बाटो सहाउँदो देक्खएको छ । यसको बुट से्पस ६७१ लिटरको छ । यसको पयाषप्त बुट से्पशिे 

पररवाररक यात्रा सहज गराउँछ । 

यसको एक्सटेररयरिाई आकर्षक तवरिे बनाइएको छ । हेक्जाको अगालड र पछालडको भाग स्पोटी 

बनाइएको छ । यसको हेड र टेि िाइट आकर्षक लडजाइनमा छ । यसको अलि र पलछ एिईडी ल्याम्प्स छ 

। हेक्जामा लबिासी यात्राको आभास लदिाउन डर ाइभर लसटिाई ८ वे एडजस्टको सुलविा लदइएको छ । 

आकर्षक लकिायती बडी र शक्क्तशािी इलञ्जनसलहतको चिाउन आरामदायी हेक्जािे एसयुभीको बढ्दो 

बजारमा आˆनो अिगै्ग पलहचान स्प्थालपत गने दावी कम्पनीको छ । 

‘इम्प्प्याट लडजाइन लििोसोिी’ मा आिाररत हेक्जािे उपभोक्ताको आराम, सुरक्षा र स्टाइिमा कुनै सम्प्झ ता 

गरेको छैन । उतृ्कष्ट ग्राण्ड क्क्लयरेन्स, िेरै से्पस र डर ाइभरका िालग उतृ्कष्ट लभलजलबलिटीिे यसिाई अब्बि 

एसयूभी बनाएको छ । यसमा टाटा लसगे्नचर ग्रीि छ । जसिे गाडीिाई स्पोटी िुक्स लदन्छ । यसमा स्मोक्ड 

प्रोजेटर हेडिाइट छ । यसमा स्टर ाइलकङ डे-टाइम रलनङ िाइटको पलन सुलविा छ । 

गाडीलभत्रको इने्टररयर पलन आकर्षक छ । हेक्जाको क्यालबन कम्पनीिे लनकै आकर्षक र व्यावहाररक ढौंगिे 

बनाएको देेेक्खन्छ । यसमा िूल्ली अटोमेलटक क्लाइमेट कन्टर ोि लवद डुअि एचभी एसी, िरालकिा लसट, 

आिुलनक हामषन इन्फोटेनमेन्ट मु्यलजक लसष्टम िगायतका सुलविाहरु राक्खएका छन् । हेक्जा सुरक्षाका 

मालमिामा अन्यभन्दा उतृ्कष्ट छ । यसका सबै भेररयन्टमा डुअि एयरब्याग छ भने भेररयन्टअनुससार 

प्यासेन्जरका िालग पलन एयर ब्याग छ । अन्य लिचसष पलन छन् । 

चटयागो 

भारतीय अटोमोबाइि कम्पनी टाटा मोटसषको 

लटयागो स््रपोटी ह्याचब्याक हो लटयागो । उतृ्कष्ट 

लडजाइनसलहत लवलभन्न लिचसषका कारर् लटगोरिे 

िेरैको ध्यान तानेको छ । 



टाटा मोटसषको नेपािको आलिकाररक लवके्रता लसप्रदी टर ेलडङ प्रालििे यसिाई नेपािी बजारमा यसिाई सिि 

बनाइसकेको छ । लवलभन्न लिचसषहरु समावेश भएको यो १२ सय सीसीको कार मोटरसाइकिको लवकल्प 

खोजे्नहरुका िालग एउटा राम्रो ‘असन’ हो । यो कारको बनोट आकर्षक छ भने सापष िाइन, लसगे्नचर हेग्जागन 

ग्रीिसलहत प्रसु्तत गररएको छ । कारमा लसटी र इकोसलहत मक्ल्ट डर ाइभ मोड राक्खएकािे फु्यि इलिलसयन्सी 

पलन राम्रो छ । यसैका कारर् गाडी चढ्नेबारे योजना बनाएकाहरुिे यसिाई लवकल्पका रुपमा राख्न सक्छन् 

। 

यसअलिको इन्टर ी िेभि हृयाचब्याक इक्ण्डकािाई ररलेस गनेगरी ल्याइएको हो लटयागो । यसअलिका 

कुनैपलन कारमा नभएको लडजाइन दशषनअनुसार यो कारिाई तयार पाररएको छ । अग्रभाग र पछाडीलतरको 

लडजाइनमा लनकै मेहेनत गरेको देक्खन्छ । इन्टर ी िेभि हृयाचब्याक भएपलन लडजाइनका कारर् लप्रलमयम 

ह्याचब्याकको झल्को लदन्छ । यसिे टाटाका उत्पादनहरुमा नयाँ लडजाइन टर ेि सेट गरेको छ । यो मोडि 

टाटाका अन्य मोडिभन्दा योङ र फे्रस िाग्छ । इने्टररयर लडजाइनमा पलन लटयागोमा िेरै िरकपन देख्न 

सलकन्छ । कािो र खैरो लमश्रलत ड्यासबोडष  र आकष र्क क्यालबन लडजाइन झट्ट आँखा तान्छ । सेन्टर कन्सोिमा 

बोल्टकै जस्तो इन्फोटेने्मन्ट लसस्टम रहेको छ । जुन यो सेगमेन्टका अन्य प्रलतस्पिीभन्दा िेरै उन्नत हो । 

से्टयररङ र इनु्स्ट्रमेन्ट कन्टर ोिमा िेरैजसो लप्रलमयम ह्याचब्याक बोल्टकै लिचर राखेर टाटािे प्रलतस्पिाषमा 

अगाडी देक्खन खोजेको छ । लभत्री भाग से्पलशयस छ, इने्टररयर अलिल्ला कारभन्दा लनकै लभन्न छ । टाटािे 

लटयागोिाई पेटर ोि र लडजेि दुवै इक्न्जनमा ल्याएको छ । १२ सय सीसी क्षमताको तीन लसलिण्डरयुक्त इक्न्जन 

अन्य इन्टर ी िेभि ह्याचब्याकभन्दा लनकै पावरिुि छ । यसमा १.२ लिटरको पटर ोि इलञ्जन छ ।  

हुण्डाईको ग्राण्ड आईटेन र सुजुकी सेिेररयोभन्दा पलन इक्न्जन शक्क्तशािी रहेको कम्पनीको दावी छ । यसमा 

इको र सीटी गरी दुई मोडमा इक्न्जन चिाउन सलकन्छ । बोल्टमा जस्तो स्पोटष मोड भने छैन् । तीन वटा 

भेररयन्टमा उपिब्ध हुने कार ६ वटा किरमा रहेको छ । एक्सइ, एक्स एम र एक्सजेड भरेलयन्टकाम कार 

नेपाि आएको छ । यो गाडीमा १७० लमलिलमटरको ग्राउण्ड के्लयरेन्स लदइएको छ । लप्रलमयम इने्टररयर 

लडजाइन भएको लटयागोमा क्रोम ह्याण्डि, लनटेड फ्यालब्रक, किर हामेनी, डु्यि टोि इने्टररयर िगायतिे 

गाडी सुसक्ित छ । 



यसैगरी सुरक्षाका िालग फ्रन्ट एयर ब्याग, अत्यािुलनक एबीएस, इबीडी कनषर से्टलिलबलिटी कन्टर ोि छ । यो 

कार डुअि किर लथममा पलन आएको छ । यो सलहत इन्फोटेने्मन्ट लडस्प्ले, ररयर पालकष ङ सेन्सर, इनजी 

अब््रजलभङ बडी पलन यसमा छ । यसिे प्रलतलिटर २३.८४ लकिोलमटर माइिेज लदने कम्पनीको दावी छ । 

 

 


