
مركز  اتصال العمالء اإلقليمي
عزيزي العميل،

من أجل تحقيق رضى العمالء، أسسنا مركزاً لالتصال وتلقي الشكاوى. الرجاء اتباع ما يلي:

الخطوة 1: اتصل بموزع نيسان المحلي الذي سيتعامل مع شكواك.

الخطــوة 2: إذا لــم يســتطع المــوزع المحلــي الرد على الشــكوى، يمكنــك التواصل مع مركــز  نيســان اإلقليمي لخدمة اتصــال العمــالء، هاتــف 600546666 4 971+, البريــد اإللكتروني: 

customercare@nissan-me.ae

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 to 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

2017
nissan-me.com

/NissanME @nissanmiddleeast/NissanMiddleEast/NissanME

نيسان سيفيليان
NISSAN CIVILIAN



ZD30 Diesel Engine

MINIMUM TURNING RADIUS

Long Body

الحد األدنى لنصف قطر الدوران

جسم طويل
6.6m
٦٫٦ متر

Standard Body
جسم عادي

6.0m
٦٫٠ متر

Front Suspension
تعليق خلفيتعليق أمامي

Taper-type leaf spring suspension complements the long wheelbase and wide 
tread for riding with comfort and stability.

نظام تعليق ذو نوابض صفائحية متناقصة تدريجيًا، متكامل مع القاعدة الطويلة ومع الدواسة العريضة 

لتوفير الراحة والثبات.

Every road met with power and durability. 
Wherever your destination, the durable Nissan Civilian will get you there — time after time. It has the manoeuvrability 
you need to navigate city streets as well as the power to cruise comfortably on highways and byways.

Rear Suspension

Max. power: 
Net: 177hp/4400rpm*

Max. torque: 
Net: 322 Nm/3600rpm*

Catalytic converter (opt.)

Max. power: 
Net: 114.2hp/3400rpm*

Max. torque: 
Net: 284Nm/2000rpm*

 القوة القصوى:

صافي: 114.2 حصان/٣400 د.د.*

 العزم األقصى:

صافي: 284 ن.م ــ م/2000 د.د.*

 القوة القصوى:

صافي: 177 حصان/4400 د.د.*

 العزم األقصى:

صافي: ٣22 ن.م ــ م/٣600 د.د.*

مخفض انبعاث الغازات )اختياري(

*The net figures include the horsepower/torque of an engine with the muffler, radiator, and other 
components needed for actual operation on a vehicle.

* تتضمن األرقام الصافية القوة الحصانية والعزم للمحرك مع العادم والرادياتور وبقية األجزاء 

األساسية التي تحتاجها المركبة للحركة.

قوة ومتانة تناسب مختلف الطرق.
ى. حيث يتمتع بالقدرة على المناورة التي تحتاجها للتجول في شوارع   أينما كانت وجهتك، فإن نيسان سيفيليان المتين سيأخذك إلى هناك مرة تلو األخر

المدينة والقوة لالندفاع على الطرق السريعة والفرعية.

TB45E Gasoline Engine TB45E ZD30محرك بنزين محرك ديزل
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DX GRADE
Front glass green 
Rear glass defogger 
Front under mirror 
Halogen headlamps 
Power steering
Driver side sun visor
ABS 
Driver air bag 
High back seats 
3 Point seat belt 
Front & rear A/C 
Front heater
4 Speakers 
Front & rear mud guard

STD GRADE
Includes DX grade plus: 
Middle class cloth finish

GL GRADE
Includes STD grade plus: 
Fog lamp built-in headlamp
Parking return warning
Double horn 
Body coating
High class cloth finish

AVAILABLE OPTIONS 
Raised brake light
Rear under mirror
Headlamp with levelizer
Roof clock
Window curtain
Assistant side sunvisor
Microphone
Highpower 4 speakers
2Din AM/FM CD AUX
2DIN face AM/FM/CD AUX MP3
Air-duct (snorkel)
Rear heater

DX  طراز

زجاج أمامي مظّلل باألخضر

زجاج خلفي مزيل للضباب

مرآة أمامية سفلية

مصابيح هالوجين أمامية

عجلة قيادة أوتوماتيكية

حاجب للشمس من جهة السائق

نظام المكابح المانعة لالنغالق

وسادة هوائية للسائق

مقاعد خلفية مرتفعة

حزام أمان ثالثي النقاط

مكّيف هواء خلفي وأمامي

تدفئة أمامية

4 مكبرات للصوت

واقيات طين أمامية وخلفية

STD  طراز

يشمل مواصفات طراز  DX باإلضافة إلى: 

تطريز بالقماش متوّسط المستوى

GL  طراز

يشمل مواصفات طراز  STD باإلضافة إلى: 

مصباح ضباب مدمج في المصباح األمامي

نظام تحذير خلفي أثناء الركن

بوق تنبيه مزدوج

واقي طالء للهيكل

تطريز قماش عالي المستوى

الخيارات المتوّفرة

مصباح كبح مرتفع

مرآة خلفية سفلية

مصباح أمامي قابل لتعديل المستوى

ساعة في السقف

وسائد للنوافذ

حامية من الشمس جانبية مساعدة

ميكروفون

4 مكبرات صوت مرتفعة القوة

AUX 2 مشغل أقراص مدمجة مع مدخلDIN AM/FM
MP3 ومشغل AUX 2 مشغل أقراص مدمجة مع مدخلDIN AM/FM

مخرج هواء موجه لألعلى )نوع سنوركل(

تدفئة خلفية

CHOOSE YOUR TRIM LEVEL اختر  طرازك المفضل

Vehicle shown may vary from actual features and specifications, which are subject to market and grade. Please consult your local dealer.
قد تختلف المزايا والمواصفات عن الطراز  المعروض، خاضعة لمتطلبات السوق والفئة. يرجى التحقق من وكيلك المحلي.



GL

KX6
(TM) فضي شامبين

Champagne Silver (TM)

K33
(M) فضي مائل إلى األزرق

Blueish Silver (M)

E34
(M) بيج فاتح

Light Beige (M)

B13
QV1: أبيض

B35: أزرق مائل إلى الرمادي
QV1: White

B35: Greyish Blue

QV1
أبيض

White

/ Metallic :(M)(M): معدني / Titanium Metallic :(TM)(TM): معدني تيتانيوم / .Colour scheme is subject to changeاأللوان عرضة للتغيير.

SX DXGRADES الدرجات
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MODEL GASOLINE  TB45  DIESEL ZD30 الرمز

GRADE
 

DX STD DX STD GL STD GL DX STD DX STD

STD 
 مع ثالجة

with 
fridge

GL STD GL الطراز 

Engine

Type
 بنزين، 6 أسطوانات علىخط مستقيم،

صمام علوي 

Gasoline, 6-cylinder in-line, O.H.V

ديزل، 4 أسطوانات علىخط مستقيم

Diesel, 4-Cylinder in-line, DOHC
النوع

المحرك
Displacement      CC 4479 2953 السعة  سم٣

Bore x Stroke mm 99.5 x 96.0 96.0 x 102.0 ملم القطر  x الشوط 

Max. Power hp/rpm 177/4,400 114.2/3,400 حصان/د.د. القوة القصوى 

Max. Torque  Nm/rpm 322/3,600 284/2,000 العزم األقصى       نيوتن-م/د.د.

Compression Ratio 8.5 to 1 16.9 to 1 معدل الضغط

Fuel System 
ECCS ، نظام التحكم اإللكتروني بحقن الوقود

ECCS, Electronic Fuel Injection 
Control

سكة مشتركة

Common Rail 
نظام الوقود

Tank Capacity L 107 لتر سعة خزان الوقود 

Transmission

Type 5 MT  يدوي بخمس سرعات النوع

ناقل الحركة

G
ea

r r
at

io
s

1st 5.099 5.846  األول

ة
رك

ح
ال

ل 
ق

نا
ت 

يا
و

ست
م

2nd 2.863 3.062 الثاني

3rd 1.588 1.676 الثالث

4th 1 1 الرابع

5th 0.752 0.781 الخامس

Reverse 4.862 5.448 الرجوع للخلف

Door Type
باب قابل للطي

Folding Door

باب قابل 

لإلنزالق

Sliding 
Door

باب قابل للطي

Folding Door

باب قابل 

لإلنزالق

Sliding 
Door

عدد األبواب

Wheel Base 
قصير

Short
طويل

Long
قصير

Short
طويل

Long
قاعدة العجالت 

Seats 19 22 19 22 21 22 سعة الجلوس

Overall Length mm 6,265 6,985 6,265 6,985 ملم الطول اإلجمالي 

Overall Width mm 2,075 ملم العرض اإلجمالي 

Overall Height mm 2,620 ملم االرتفاع اإلجمالي 

Wheel Base Length 3,310 3,690 3,310 3,690 قاعدة العجالت 

Passenger room
Length mm 5,540 6,260 5,540 6,260 ملم الطول 

Width mmمقصورة الركاب 1,900 ملم العرض 

Height mm      1,820 ملم االرتفاع 

Brakes
Front 

أقراص مهواة

Ventilated discs 
األمامية 

المكابح

Rear 
أسطوانة مزدوجة متقدمة مع معدل تلقائي

Drum, Dual-2leading with auto adjuster 
الخلفية 

Suspension
Front 

نوابض صفائحية مع قضيب مثبت، مخمدات المتصاص الصدمات من نوع تلسكوبي

Taper type leaf spring with anti-roll bar, telescopic type shock absorbers 
األمامي

نظام التعليق

Rear 
نوابض صفائحية، مخمدات المتصاص الصدمات من نوع تلسكوبي

 Taper type leaf spring, Telescopic type shock absorbers
الخلفي

Steering Wheel 
عجلة قيادة هيدروليكية

Hydraulic power steering
نظام عجلة القيادة

Wheels 
i16 x 5.50Fعجالت ذات تصميم فوالذي
5.50F x 16 Styled steel wheels 

العجالت

Tyres 7.50R16 اإلطارات

Turning radius
(curb to curb) mm 4.1 4.4 4.1 4.4 ملم    )من الرصيف إلى الرصيف( 

قطر الدوران
(wall to wall) mm 6 6.6 6 6.6 ملم     )من الحائط إلى الحائط( 

Front brake size: (diameter x thickness) mm 40×293 ملم حجم المكابح األمامية )القطر x السماكة( 

Rear brake size: (diameter x thickness) mm 320 ملم حجم المكابح الخلفية )القطر x السماكة( 

Ground clearance mm 180 ملم االرتفاع عن األرض 

Gross vehicle weight  kg 5580 كج وزن السيارة اإلجمالي 

SPECIFICATIONS  المواصفات BODY COLOURS  ألوان الهيكل

Vehicle shown may vary from actual features and specifications, which are subject to market and grade. Please consult your local dealer.
قد تختلف المزايا والمواصفات عن الطراز  المعروض، خاضعة لمتطلبات السوق والفئة. يرجى التحقق من وكيلك المحلي.


