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مركز اتصال العمالء اإلقليمي
عزيزي العميل،

من أجل حتقيق رضى العمالء، أسسنا مركزًا لالتصال وتلقي الشكاوى. الرجاء اتباع ما يلي:
اخلطوة 1: اتصل مبوزع نيسان احمللي الذي سيتعامل مع شكواك.

customercare@nissan-me.ae :971+, الربيد اإللكرتوين  4 6 0 اخلطوة 2: إذا مل يستطع املوزع احمللي الرد على الشكوى، ميكنك التواصل مع مركز نيسان اإلقليمي خلدمة اتصال العمالء، هاتف 0546666

Regional Customer Communication Centre
Dear Customer,
To ensure customer satisfaction, we have set up a Customer Communication Centre to address your complaints. Please follow these steps:
Step 1: Contact your local Nissan distributor, which will handle your complaints.
Step 2: If your local Nissan distributor is unable to address your complaints, please contact the Nissan Regional Customer Communication Centre. 
Tel: +9714 600 54 6666, E-mail: customercare@nissan-me.ae
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Your “someday” car is here, today. Sentra completely 
redefines what an affordable car can be. With tasteful 
stylings you’ll love inside and out, and advanced features 
like a huge interior, Dual Zone Automatic Temperature 
Control and Push Button Ignition, it proves the good life is 
well within reach. The drive’s special too, with a super 
smooth Xtronic CVT® transmission and class-leading fuel 
economy. You’ve arrived, and well ahead of schedule. 

Nissan. Innovation that excites.™

INTRODUCING 
THE SENTRA®

إليـَك سـنـرتا
تعرف إىل سنرتا األكرث إبداعًا على اإلطالق.

سيارة أحالمك قد وصلت إليك. وهاهي سنرتا اليوم ترسي معايري جديدة يف فخامة السيارات التي تناسب ميزانيتك. ستسرق قلبك بتصميمها البديع ومقصورتها الرائعة التي تتضمن مزايا متطورة 
مثل رحابتها الداخلية، ونظامها األوتوماتيكي للتحكم باحلرارة ثنائي املناطق، وخاصية تشغيل احملرك بلمسة زر، إنها جتعل رفاهية احلياة ضمن حدود إمكانياتك. وقيادة سنرتا جتربة متفوقة بحد 
ذاتها بفضل ناقل احلركة ®Xtronic CVT بتقنية التغيري املستمر والذي مينحك سالسة فائقة مع أفضل استهالك للوقود يف فئتها. واآلن ُكن السّباق يف اختيار سيارتك ويف الوصول إىل مواعيدك.

نيسان. إبداٌع ُيثري احلماس.

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.  0 3 - 0 2
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.



WHAT IF YOUR CAR HAD 
A PURPOSE IN LIFE?
More than just a pretty face, Sentra’s design was perfected in the 
wind tunnel, to create a ride that’s as quiet as it is fuel efficient. As 
enticing as each detail is, Sentra was designed as a whole, complete 
vision of what a modern sedan should be.

ما رأيك بسيارة تشاركك هدفك يف احلياة؟ 
إىل جانب مظهرها اجلذاب، مت تطوير تصميم سنرتا يف نفق الهواء لتوفر لك الهدوء أثناء القيادة 

واالقتصاد برتشيد استهالك الوقود. وبجاذبية تغمر أدق التفاصيل، صممت سنرتا برمتها 
لرتسم الوجه األمثل لسيارة السيدان احلديثة كما ينبغي أن تكون.
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INNOVATION THAT KEEPS 
YOUR WORLD WITHIN REACH. 

NISSANCONNECT™

NissanConnect™ is a smart technology that keeps your world within reach. And with NissanConnect™ Apps, your Sentra 
becomes your smartphone’s best friend. Music, information and the apps that keep you connected to your world, all work 
seamlessly together through Sentra’s audio system. And it keeps getting better: the app alerts you with updates to the 
latest version, and the basic app package is free for the first three years.

NissanConnect™ Apps: Imagine the choices you have for the music you love. And it couldn’t be easier – download the app, and 
depending on your type of smartphone, you can stream the music wirelessly via Bluetooth®.

Everything that matters at your fingertips. Sentra lets you safely keep track of Facebook® so you are wired to your world with the 
NissanConnect™ Apps.

NISSANCONNECT™

إبـداع يـبـقــي عـالـمـك
فـي مـتـنـاول يـدك.

يعتـــر ™NISSANCONNECT تقنيـــة ذكية تبقـــي عاملك يف متنـــاول يدك. ومع تطبيقات ™NISSANCONNECT ســـتصبح ســـيارتك ســـنرتا وهاتفك الذكـــي صديقان مقربان. وســـتأتيك 
 املوســـيقى، واملعلومـــات، والتطبيقـــات التي تبقيك علـــى تواصل مع عاملـــك عر النظام الصوتي يف ســـنرتا. كمـــا أن التطبيق ســـينبهك تلقائيًا إىل وجـــود حتديثات لإلصـــدار األخري منه،

فضاًل عن أن النسخة األساسية من التطبيق تتوفر جمانًا ألول 3 سنوات.

تطبيقـــات ™NISSANCONNECT : اســـتمتع باملوســـيقى التي حتب وتنعـــم بروائع اخليـــارات. األمر بغاية البســـاطة – ما عليك ســـوى حتميل التطبيـــق، واعتمادًا علـــى مزايا هاتفك الذكي ميكنك تشـــغيل 
املوســـيقى عرب النظام الصوتي للســـيارة بتقنيـــة البلوتوث.

كل ما حتب يف متناول يدك حني تكون متصاًل بعاملك من خالل تطبيقات ™NISSANCONNECT، إذ توفر لك سنرتا أسلوبًا آمنًا لتكون مّطلعًا على ما يدور على فيس بوك.

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.  0 7 - 0 6
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.



محرك MRA8DE سعة 1٫8 لرت
 CVTC  تفوقًا يف األداء. وبفضل الشوط األكرث طواًل، ونظام MRA8DE مينحك احملرك

املزدوج للتحكم املستمر بالتوقيت املتباين لصمامات اإلدخال والعادم، يضمن محرك 
سنرتا احرتاقًا أشد فعالية وأكرث ترشيدًا للوقود. كما يتمتع حمرك سنرتا بقدرة فائقة على 

الرغم من وزنه اخلفيف، مما يوفر للسيارة أداًء عاليًا دون أن يكون عبئًا عليها.

محرك HR16DE سعة 1٫6 لرت
متّلك الصدارة  بأداء احملرك HR16DE املزود بنظام حقن ثنائي وبنظام CVTC  مزدوج 
للتحكم املستمر بالتوقيت املتباين للصمامات، مينحك هذا احملرك سالسة القيادة مع دقة 
التحكم وسرعة االستجابة، ترافقًا مع التفوق املذهل يف ترشيد استهالك الوقود، ما يجعله 

رفيق الدرب األمثل يف كافة ظروف القيادة.

ال تعتمــد زيــادة الكفاءة على التقنية وحدها فحســب، بل تعتمد بصورة أساســية 
على أســلوب قيادتك. يف ســنرتا لن تكون دواســة الوقود بعيدة عن عيون الرقابة 
بعد اآلن، فاملؤشــر الصديق للبيئة يف لوحة التجهيزات سيزودك مبالحظات فورية 
حول قيادتك، ما يســاعدك على أن تصبح ســائقًا أشــد براعًة وفطنة. أما بالنسبة 
للموديالت املزودة بناقل حركة يدوي فإن ضوء املؤشــر ســيعلمك بالوقت املناسب 
لتغيــري ناقل احلركة إىل ســرعة أعلى، األمر الذي يضمن أقصــى درجات التوفري يف 

استهالك الوقود.

The biggest change in efficiency doesn’t come from 
technology; it comes from how you drive. In the Sentra, 
that extra quick start won’t go unnoticed – an Eco Pedal 
Indicator in the instrument cluster gives you instant 
feedback on how you’re driving – helping you become a 
smarter, more efficient driver. And on models equipped 
with manual transmission, an indicator light will tell you 
when to upshift for maximum fuel efficiency.

FEARLESSLY PASS BY THE 
PUMP WITH BEST-IN-CLASS 
FUEL EFFICIENCY.
From the Sentra’s 130-hp, 1.8-litre, 4-cylinder engine with 
advanced valve timing to its next-generation Xtronic CVT® 
transmission, Sentra is a technical tour de force aimed at providing 
the best of both worlds – efficiency and performance. The result? 
Best-in-class fuel economy that sets the standard – and if you’re 
wondering how it handles on the road, one smile-inducing test 
drive is all you’ll need. 

HR16DE 1.6L ENGINE.
Take the lead with the performance of the HR16DE engine. 
Equipped with a Dual Injector System and Twin CVTC (Continuously 
Variable Valve Timing Control), it provides a smoother ride with great 
control and responsiveness, along with superior fuel economy – 
making it an ideal road companion for all types of driving conditions.

MRA8DE 1.8L ENGINE.
The MRA8DE engine was designed to excel. With its longer stroke 
and Twin CVTC (Continuously Variable Valve Timing Control) System 
on intake and exhaust valves, it offers greater combustion efficiency 
and maximum fuel economy. Sentra’s engine is very durable but 
lightweight, giving great performance and power without being a 
burden to the car.

The Sentra 1.8 wears the PURE DRIVE™ badge, meaning it 
meets, or exceeds, Nissan’s global criteria for environment 
friendliness. The PURE DRIVE™ initiative is just one aspect of 
Nissan’s commitment to developing more environmentally friendly 
transportation for all of us.

Xtronic CVT® (Continuously Variable 
Transmission). Say goodbye to fixed gear 
ratios and hello to CVT. With infinitely variable 
ratios, CVT keeps the engine in the sweet spot 
for what you need, from instant acceleration to 
efficient and quiet cruising. Reduced friction and 
increased ratio coverage mean Sentra’s incredibly 
smooth CVT is better than ever.

نيسان سنرتا سعة 1.8 لرت حتمل شعار ™PURE DRIVE، هذا يعني أّنها مطابقة ملعايري نيسان 
العاملية للحفاظ على البيئة. مبادرة ™PURE DRIVE تعكس فلسفة نيسان التي تسعى من 

خاللها حتقيق أهدافها يف ابتكار سيارات للجميع صديقة للبيئة. 

ناقل حركة ®Xtronic CVT بتقنية التغيري املستمر. وّلت أيام 
املستويات الثابتة يف ناقل احلركة وجاء عهد ناقل احلركة بتقنية التغيري املستمر. 
ومع نسب متغرية غري حمدودة، تضمن تقنية التغيري املستمر أن يكون أداء 
احملرك بأفضل حاالته على الدوام، من التسارع املذهل إىل الكفاءة والهدوء خالل 
القيادة على سرعة ثابتة. وبفضل تقليل االحتكاك وزيادة نسب النقل، مينحك 
ناقل احلركة بتقنية التغيري املستمر سالسة أكرث من أي عهد مضى.

 انعم براحة البال مع أفضل استهالك
للوقود في الفئـة.

زودت سنرتا مبحرك رباعي األسطوانات بسعة 1.8 لرتًا وقوة 130 حصانًا، فضاًل عن ميزة 
 Xtronic CVT® متطورة للتحكم بتوقيت الصمامات، وتقنية اجليل اجلديد من ناقل حركة

بتقنية التغيري املستمر، ما يجعلها متنحك أقصى درجات األداء مع االستهالك االقتصادي 
للوقود. واحلصيلة؟ أفضل استهالك للوقود يف فئتها- وإن كان لديك أدنى شك، فكل ما 

حتتاجه هو جتربة أداء ترسم على وجهك االبتسامة.

Eco PEDAL Indicator
مؤشر صديق للبيئة
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ABS EBD Immobiliser

MOVING WITH CONFIDENCE.
We bring a holistic approach to safety and security. 
Agility combined with advanced technology can help the 
driver easily avoid a situation. And if an accident does 
occur, an advanced Airbag System combined with Zone 
Body construction, helps reduce injury.

A.  Anti-lock Braking System (ABS). The standard ABS pumps the 
brakes faster than you possibly can in panic-braking situations, to help 
prevent wheel lockup and allow you to maintain steering control around 
obstacles, while braking heavily.

B.  Electronic Brakeforce Distribution (EBD). Designed to send 
extra force to the rear brakes when there’s additional weight in 
the back. 

C. Immobiliser. Rest easy knowing the Immobiliser system only allows 
ignition with a particular code key.

Zone Body Concept. World-class safety, thanks to a super strong 
chassis structure, reduces shock impact and protects passengers.

Brake Assist. If you need to slam on the brakes, Brake Assist detects 
how hard you’re braking, and if it senses you are in an emergency, it will 
automatically help to apply maximum braking force.

Six Airbags. Supplemental front airbags adjust their inflation rate, 
depending on the severity of impact and seat belt usage. If your front 
passenger seat is empty, an occupant-classification sensor deactivates 
that airbag. Front seat-mounted side-impact supplemental airbags are 
built into the seats, so they move with you as you adjust your seat. 
Above, roof-mounted curtain side-impact supplemental airbags help 
provide head protection, for front and rear outboard seat occupants.

6
AIRBAGS
وسائد هوائية

Bأ ب Aج C

انطلق بثقة
مننحك أكمل أوجه األمن واألمان. رشــاقة ممزوجة بالتقنية تساعدك على نيل 
مبتغاك. ويف حالة احلوادث ســينطلق النظام املتطور للوســائد الهوائية مصحوبًا 

ببنية الهيكل ذات املناطق املنضغطة للمساعدة يف دفع الضرر.

أ. نظــام املكابح املانعة لالنغالق (ABS). يعمل نظام املكابح املانعة لالنغالق القياســي على 
اســتخدام املكابح وحتريرها بســرعة ال تســتطيع جماراتها يف حاالت التوقف الطارئة، ما يساعدك 

على منع العجالت من اإلقفال، ومينحك القدرة على املناورة يف هذه احلاالت.

ب. نظــام التوزيع اإللكرتوين لقوة الفرملــة (EBD). ُصمم نظام التوزيــع اإللكرتوين لقوة 
الفرملة لريسل قوة إضافية إىل املكابح اخللفية حني يتم الكشف عن وجود حمولة زائدة يف اخللف. 

ج. نظام منع تشــغيل احملرك. اشــعر باألمان مع نظام منع تشــغيل احملرك الذي لن يسمح 
بتشغيل احملرك إال باستخدام املفتاح املشّفر اخلاص.

مفهوم املنطقة الهيكلية. مستوى عاملي للسالمة بفضل هيكل فائق املتانة قادر على امتصاص 
قوة االصطدام حلماية الركاب.

نظــام تعزيز الفرملة. حني تســتخدم املكابح، يقيس نظام تعزيز الفرملة شــدة ضغطك على 
املكابح، فإذا كشف وجود حالة طارئة، سيقوم تلقائيًا باستخدام القوة القصوى للمكابح.

6 وســائد هوائية. وســائد هوائية أمامية إضافية تعتمد درجة انتفاخها على شدة االصطدام 
واستخدام أحزمة األمان. فإذا كان مقعد الراكب األمامي خاليًا، سوف مينع مستشعر تصنيف 
الركاب انتفاخ الوســادة الهوائية اخملصصة لذلك املقعد. فضاًل عن وسائد هوائية إضافية جانبية 
ومثبتــة باملقعد األمامــي وتتواجد يف املقاعد، وبذلك فهي تتحــرك معك حني تعدل وضعية 
مقعدك. ويف األعلى، ثمة وســائد هوائية إضافية ستارية جانبية، مثبتة بالسقف حلماية رؤوس 

الركاب اجلالسني يف األمام واخللف قرب املقاعد.
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سياسة نيسان يف احلفاظ على اجلودة.
حتمل نيســان على عاتقها مســؤولية تقدمي أعلى مستويات اجلودة إىل جميع 

عمالئهــا، فالتزمت بتطبيق أرقى املعايري يف خمتلف أنحاء العامل، كي يحظى 

جميع مالكي سيارات نيسان براحة البال واالطمئنان إىل دميومة سياراتهم.

Nissan Product Quality Policy.
To provide each of our customers with a consistently 

high level of quality, we apply the same high-quality 

standards worldwide — ensuring that all Nissan 

owners enjoy peace of mind when it comes to the 

durability of their vehicles.Nissan’s environmental philosophy can be described as a symbiosis of people, 
vehicles and nature. It is our ideal for a sustainable mobile society now, and our 
goal for the future. We launched the Nissan Green Program with specific 
objectives to realise this goal, and we are diligently making concerted efforts to 
reduce environmental impact at every stage of the vehicle life cycle and our 
corporate activities.

Seeking a symbiosis of people, vehicles and nature.

هذه  تعكس  إذ  واإلنسان«.  واآللة  الطبيعة  بني  »االنسجام  بشعارها:  البيئة  جتاه  نيسان  التزام شركة  يتلخص 
وقد  السيارات.  لعامل  أفضل  أجل مستقبل  من  املستدامة  باملوارد  االرتقاء  وهدفها يف  الشركة  فلسفة  الكلمات 
البيئة،  أهدافها يف حماية  لتحقيق  من خالله  تسعى  الذي  األخضر 2010«  نيسان  »برنامج  الشركة  أطلقت 
تعززه جهود الشركة احلثيثة لتقليص  اآلثار الضارة بالبيئة يف كل مرحلة من عمر السيارة خالل تنفيذ أنشطة 

الشركة اخملتلفة. 

سيارات نيسان.. انسجام بني الطبيعة واآللة واإلنسان.

ENVIRONMENT

 وللبيئة اعتبار

Body Colours ألوان الهيكل Upholstery خامة الفرش

TRICOT تريكو

SUEDE-LIKE TRICOT قماش تريكو ـ سويد

LEATHER جلد

QM1 أبيض
Solid White QM1

KBD رمادي غامق
Phantom Grey KBD

QAB أبيض لؤلؤي
Pearl White QAB

G42 أسود
Black G42

KAC رمادي بني
Brownish Grey KAC

K23 فضي
Silver K23

NAH أحمر
Red NAH

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.  1 3 - 1 2
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.



كلمة بلوتوث وشعارها هي عالمات جتارية مسجلة لشركة بلوتوث إس آي جي, وكل استخدام ألي عالمة جتارية من قبل نيسان يتم وفق ترخيص رسمي.
The Bluetooth® word mark and logos are owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Nissan is under license.

Models 1.6موديالت Models1.6 1.8موديالت 1.8

1.6 S
• Body-coloured, electrically operated mirrors

• Halogen headlamps

• Rear LED combination lamps

• Drive computer with switch on steering wheel

• Keyless entry
• Front/rear power windows with one-touch up/down and 

anti-pinch on driver side

• Headrest in rear seats

• Driver seat manual height adjustment

• Double DIN face audio system with CD player and AM/FM, MP3, 
AUX, RDS and 2 speakers, iPod® (USB)

• 15” steel wheels

• Dual airbags, ABS, EBD, BA, Immobiliser

• Shift indicator in metre (for CVT version)

1.6 S
مرايا األبواب من نفس لون الهيكل وقابلة للتعديل آليًا	•
مصابيح هالوجني  أمامية	•
•	  LED مصابيح خلفية
مفاتيح مدجمة بعجلة القيادة للتحكم بحاسوب القيادة	•
نظام دخول السيارة دون مفتاح	•
 النوافذ األمامية واخللفية تتمتع بخاصية الفتح أو اإلغالق الكامل آليًا بلمسة زر،	•

وكذلك بخاصية الرجوع آليًا كإجراء وقائي عندما يعرتضها شيء من ناحية السائق
مساند للرؤوس يف املقاعد اخللفية	•
خاصية التعديل اليدوي الرتفاع مقعد السائق	•
•	،MP3 قراءة ملفات ،AM/FM نظام ترفيه صوتي مزدوج مع مشغل أقراص مدجمة وراديو باستقبال ملوجات 

(USB) iPod® ،مقبس لتوصيل جتهيزات إضافية، نظام بث البيانات اإلذاعية، مكربان للصوت
عجالت من الفوالذ مقاس 15 بوصة	•
وسائد هوائية مزدوجة مع أنظمة املكابح املانعة لالنغالق، التوزيع اإللكرتوين لقوة الفرملة، تعزيز الفرملة ونظام منع تشغيل احملرك.	•
•	)CVT  مؤشر لنقل احلركة يف لوحة العدادات )لطراز

1.6 SV 

Includes S features, plus

• Intelligent key with push button engine start (for CVT version)

•  Steering switch for audio and drive computer

• Total 4 speakers

1.6 SV
تشمل مواصفات طراز S، باإلضافة إىل:

•	)CVT  مفتاح ذكي مع خاصية تشغيل احملرك بلمسة زر )لطراز
مفاتيح للتحكم بنظام الرتفيه الصوتي وحاسوب القيادة مدجمة بعجلة القيادة	•
4 مكربات صوت	•

1.6 SL
Includes SV features, plus

• Front fog lamps

• Leather steering

• 16” alloy wheels

• Rear parking distance sensor

• Integrated side-turn lamp

• Front headlamp with LED

SL 1.6 مع اجملموعة الرياضية
تشمل مواصفات طراز SV، باإلضافة إىل:

كشافات ضباب أمامية	•
عجلة قيادة مكسوة باجللد	•
عجالت مسبوكة من خالئط األملنيوم قياس 16 بوصة	•
حساسات ركن خلفية	•
مؤشرات انعطاف جانبية مدجمة	•
•	LED مصابيح أمامية مع ملسات بتقنية

1.8 S
• Body-coloured, electrically operated mirrors

• Halogen headlamps

• Rear LED combination lamps

• Drive computer with switch on steering wheel

• Keyless entry

• Front/rear power windows with one-touch up/down and anti-pinch 
on driver side

• Headrest in rear seats

• Driver seat manual height adjustment

• Double DIN face with AM/FM, MP3, AUX, 
RDS and 4 speakers

• 15” steel wheels

• Dual airbags, ABS, EBD, BA, Immobiliser

• Cruise control

1.8 S
مرايا األبواب من نفس لون الهيكل وقابلة للتعديل آليًا	•
مصابيح هالوجني  أمامية	•
•	  LED مصابيح خلفية
مفاتيح مدجمة بعجلة القيادة للتحكم بحاسوب القيادة	•
نظام دخول السيارة دون مفتاح	•
 النوافذ األمامية واخللفية تتمتع بخاصية الفتح أو اإلغالق الكامل آليًا بلمسة زر، وكذلك	•

بخاصية الرجوع آليًا كإجراء وقائي عندما يعرتضها شيء من ناحية السائق
مساند للرؤوس يف املقاعد اخللفية	•
خاصية التعديل اليدوي الرتفاع مقعد السائق	•
•	،MP3 قراءة ملفات ،FM/AM مشغل أقراص مدجمة مزدوج مع راديو باستقبال ملوجات 

نظام بث البيانات اإلذاعية، 4 مكربات للصوت
عجالت من الفوالذ مقاس 15 بوصة	•
وسائد هوائية مزدوجة مع أنظمة املكابح املانعة لالنغالق، التوزيع اإللكرتوين لقوة الفرملة، تعزيز الفرملة ونظام منع تشغيل احملرك	•
تقنية تثبيت السرعة	•

1.8 SV

Includes S features, plus

• Parking distance sensor

•  Steering switch for audio, drive computer

• Bluetooth® (optional)

• Intelligent key with push button engine start

1.8 SV
تشمل مواصفات طراز S، باإلضافة إىل:

 حساسات ركن	•
مفاتيح للتحكم بنظام الرتفيه الصوتي وحاسوب القيادة 	•
نظام هاتف بتقنية بلوتوث )اختياري(	•
مفتاح ذكي مع خاصية تشغيل احملرك بلمسة زر	•

1.8 SL
Includes SV features, plus

• Sun roof

• Leather seats

• Dual zone A/c - Indepandent temp. control

• Side mirrors: electric folding with integrated side-turn lamp

• Fog lamps

• Front headlamp with LED accent lamp

• Leather steering wheel

• Double DIN display audio

• Nissan Connect

• 6 speakers

• 16” alloy wheels

 OPTIONS: Navigation, 5.8” display, rear view camera, 
2 DIN face audio system with CD player

1.8 SL
تشمل مواصفات طراز SV، باإلضافة إىل:

فتحة سقف	•
مقاعد جلدية	•
نظام التحكم بدرجة احلرارة واملناخ ثنائي املناطق	•
مرايا األبواب: قابلة للطي آليًا مع مؤشرات انعطاف جانبية مدجمة	•
كشافات ضباب	•
•	LED مصابيح أمامية مع ملسات بتقنية
عجلة القيادة مكسوة باجللد	•
نظام ترفيه صوتي مزدوج 	•
•	Nissan Connect

6 مكربات للصوت	•
عجالت مسبوكة من خالئط األملنيوم مقاس 16 بوصة	•

مزايا اختيارية: نظام مالحة بشاشة عرض قياس 5.8 بوصة، شاشة الرؤية اخللفية,   
نظام ترفيه صوتي DIN 2 مع مشغل أقراص مدجمة

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.  1 5 - 1 4
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.
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1.6S 1.6SV 1.6L SL 1.8S 1.8SV 1.8SL

5MT CVT 5MT CVT 5MT CVT CVT

Code HR16 MRA8 الرمز
Type 4-cylinder DOHC 16V Twin CVTC 4-cylinder DOHC 16V Twin CVTC النوع
Displacement cc 1,598 1,798 سم3 السعة
Bore x stroke mm 78.0x83.6 79.7x90.1 ملم القطر x الشوط
Max. power hp/rpm (Net)* 113/5600 130/6000 حصان/د.د. )صايف(* القوة القصوى
Max. torque Nm/rpm (Net)* 154/4000 174/3600 نيوتن مرت/د.د. )صايف(* العزم األقصى
Compression ratio 9.8 : 1 9.9 : 1 معدل الضغط
Fuel system Petrol بنزين Petrol بنزين نظام الوقود
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is
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Type MT XTRONIC CVT MT XTRONIC CVT MT XTRONIC CVT XTRONIC CVT النوع

كة
حلر

ل ا
ناق

Gear ratios

1st 3.727

4.006-0.550

3.727

4.006-0.550

3.727

4.006-0.550 4.006-0.550

األول

مستويات ناقل احلركة

2nd 2.048 2.048 2.048 الثاين
3rd 1.393 1.393 1.393 الثالث
4th 1.029 1.029 1.029 الرابع
5th 0.821 0.821 0.821 اخلامس
6th - - - السادس
Reverse 3.546 3.771 3.546 3.771 3.546 3.771 3.771 الرجوع للخلف

Final gear ratio (hypoid final gear) 4.214 3.754 4.214 3.754 4.214 3.754 3.517 مستوى ناقل احلركة األخري )هايبويد(
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/B
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k
e
s Steering Rack & Pinion with Electric control (EPS) (EPS) نظام توجيه يعتمد جريدة مسننة وترسًا مع نظام التحكم اإللكرتوين Rack & Pinion with Electric control (EPS) (EPS) نظام عجلة القيادة نظام توجيه يعتمد جريدة مسننة وترسًا مع نظام التحكم اإللكرتوين
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ياد
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/

Min. turning radius (curb to curb) m 5.2 5.2 مرت احلد األدنىلنصف قطر الدوران )قطر االلتفاف(

Suspension
front MacPherson Strut with stabiliser دعامة ماكفريسون مع موازن MacPherson Strut with stabiliser األمامي دعامة ماكفريسون مع موازن نظام التعليق
rear Torsion beam with stabiliser قضيب التوائي مع موازن Torsion beam with stabiliser اخللفي قضيب التوائي مع موازن

Brakes

system 10” Tie-Rod Booster 10” Tie-Rod Booster النظام

frontاملكابح Ventilated Disc أقراص مهواة Ventilated Disc األمامية أقراص مهواة
rear Drum أقراص مكابح Drum أقراص مكابح اخللفية
parking Manual Handbrake Control حتكم يدوي بفرامل اليد Manual Handbrake Control حتكم يدوي بفرامل اليد التوقف

Tyres & 
wheels

Wheels STEEL 15x5.5J فوالذ ALLOY 16x6.5J أملنيوم STEEL 15x5.5J فوالذ ALLOY 16x6.5J أملنيوم العجالت اإلطارات 
Tyresوالعجالت 195/65R15 195/60R16 195/65R15 195/60R16 اإلطارات
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h
t Overall length mm 4,615 4,615 ملم الطول اإلجمايل

ان
وز
األ
د و
بعا
األ

Overall width mm 1,760 1,760 ملم العرض اإلجمايل
Overall height mm 1,495 1,495 ملم االرتفاع اإلجمايل
Wheelbase mm 2,700 2,700 ملم قاعدة العجالت

Tread
front                  mm 1,545 1,545 ملم أمامي مداس اإلطارات
rear mm 1,540 1,540 ملم خلفي

Min. ground clearance mm 165 165 ملم االرتفاع األدنى عن األرض
Gross vehicle weight kg 1600 1620 1600 1620 1600 1620 1675 كج وزن السيارة اإلجمايل
Curb weight kg 1184 1205 1187 1209 1195 1218 1235 1239 1249 كج وزن الهيكل

Capacities
Seating persons 5 5 أشخاص سعة اجللوس

Fuel tankالسعة L 52 52 لرت خزان الوقود
Trunk L (VDA) 510 510 لرت صندوق التحميل

Specificationsاملواصفات

* The net figures include the horsepower/torque of an engine with the muffler, radiator and other components needed for actual operation on a vehicle.
Nissan Motor Co. Ltd. reserves the right to make any changes without notice concerning colours, equipment or specifications detailed in this brochure, or to discontinue individual models. The colours of vehicles delivered may 
differ slightly from those in this brochure. The specifications vary for different countries depending on local market conditions. Please consult your local dealer to ensure that the vehicle delivered accords with your expectations.

* تتضمن األرقام الصافية القوة احلصانية و العزم للمحرك مع العادم والرادياتور وبقية األجزاء األساسية التي حتتاجها املركبة للحركة.
حتتفظ شركة نيسان موتور احملدودة بحقها يف إجراء أية تعديالت بدون إشعار وذلك فيما يتعلق باأللوان واملعدات والتجهيزات أو املواصفات املوضحة يف هذا الكتيب أو يف إيقاف إنتاج طرازات حمددة. قد تختلف ألوان السيارات احلقيقية قلياًل عن األلوان املبينة يف هذا الكتيب. تختلف املواصفات من بلد آلخر طبقًا لظروف 

السوق احمللي. الرجاء مراجعة املوزع أو الوكيل احمللي لكي تضمن أن السيارة املسلمة تتوافق مع احتياجاتك ومتطلباتك وتوقعاتك.


