، ترى بها أوضح وتحس معها أكثر، في سيارات وكأنها جزء منك،التنقل الذكي من نيسان يدفع بك إلى األمام فقط
ً
ً
 ينقلنا-  يهدف التنقل الذكي من نيســان إلى مســتقبل أفضل.بدال عنك
وأحيانــا تقــوم هي بكل ذلك
،تتفاعــل معــك
ً
.إلى عالم أكثر أمانا واستدامة وإثارة

A LT I M A

Nissan Intelligent Mobility moves you one step ahead. In cars that feel like an extension of
you, helping you see more and sense more, reacting with you, and sometimes even for you.
Nissan Intelligent Mobility is about a better future – moving us to a world that’s safer, more
sustainable, and exciting.

مركز إتصال العمالء اإلقليمي

،عزيزي العميل
ً
: الرجاء إتباع ما يلي.مركزا لإلتصال وتلقي الشكاوى
 أسسنا،من أجل تحقيق رضى العمالء
. إتصل بموزع نيسان المحلي الذي سيتعامل مع شكواك:1 الخطوة
: البريد اإللكتروني،+971 4 600546666  هاتف، يمكنك التواصل مع مركز نيسان اإلقليمي لخدمة إتصال العمالء، إذا لم يستطع الموزع المحلي الرد على الشكوى:2 الخطوة
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, who 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

/NissanME

/NissanME

/NissanMiddleEast

@nissanmiddleeast

nissan-me.com
2020

تصوُّ ر جديد لسيارة سيدان

ً
كليا هي أحدث
هذه أكثر من مجرد سيارة سيدان ،فسيارة نيسان ألتيما الجديدة
تكنولوجيا توصلنا إليها ،ومصممة لتمنحك متعة القيادة الصافية ،وذلك بمحركها
األول من نوعه في العالم بقوة محركين في محرك واحد ،ونظام التنقل الذكي من
نيسان الذي يستجيب لكل ما هو حولك في الوقت الحقيقي .نيسان ألتيما 2019
ً
كليا .تصوُّ ر جديد لسيارة سيدان.
الجديدة

THE SEDAN REIMAGINED
This is more than a sedan. The all-new Nissan Altima is our latest
technology, built to unlock the pure joy of driving. With the world’s
first engine that feels like two in one. And Nissan Intelligent
Mobility that responds to the world around you in real time.
The all-new 2019 Nissan Altima. The Sedan Reimagined.
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قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبع ًا لمتطلــــبات الســــوق .الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.
Features and specifications are subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer.

دقة الخطوط وانسيابية الحواف
تخطف األنظار
IMPRESS WITH SHARP LINES
AND SEAMLESS EDGES

العبقرية تكمن في التفاصيل
BRILLIANCE IS IN THE DETAILS
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قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبع ًا لمتطلــــبات الســــوق .الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.
Features and specifications are subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer.

يمكنك اآلن رؤية المزيد من حولك
SEE MORE AROUND YOU

ً
متصال بالعالم من حولك
كن
CONNECT TO THE WORLD AROUND YOU

استمتع بقيادة مشوقة
اإلحساس بالمزيد من حولك

ENJOY A THRILLING DRIVE

SENSE MORE AROUND YOU

انطلق في طريقك مثل المحترفين
DRIVE MORE LIKE A PRO
احصل على المساعدة في الوقت المناسب
GET A HAND WHEN YOU NEED IT

A BOLDER RIDE THROUGH LIFE شق طريق حياتك بمزيد من الجرأة
Nissan Intelligent Mobility connects you to your drive like never
before. Make every move with greater awareness and get a
little help when you need it. In some cases, it even reinvents
things – like the way you park. And have your wider world at
your fingertips. All of this makes you feel more confident, excited,
and connected, so you’re free to embrace the pure joy of being
behind the wheel – how driving was always supposed to be.

ً
متحكما في القيادة بشكل لم
نظام التنقل الذكي من نيسان يجعلك
ُ
فاخط كل خطوة بوعي أكبر واحصل على المساعدة في
.يسبق له مثيل
ً
ً
-  تخلق السيارة طرقا مبتكرة، وفي بعض الحاالت.الوقت المناسب
. فهي تجعلك تتولى زمام العالم حولك.لصف السيارة على سبيل المثال
 لذا تشعر،وكل هذا يمنحك المزيد من الثقة واإلثارة واالتصال بما حولك
 والتي من المفترض- بمزيد من الحرية لتحظى بمتعة القيادة الصافية
ً
.دائما
أن تحظى بها

. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبع ًا لمتطلــــبات الســــوق
Features and specifications are subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer.
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احصل على المساعدة في الوقت المناسب

ً
ً
متقدما بخطوة
دائما
تجعلك

ً
دائمــا اإلجابــة .فمجموعــة المزايــا التــي يوفرهــا نظــام
مــا الــذي ســيواجهك؟ ألتيمــا تعــرف
التنقــل الذكــي مــن نيســان يمكنهــا أن تحــذرك مــن المشــكلة قبــل وقوعهــا ويمكنهــا أن
تتولــى حلهــا فــي الوقــت المناســب.

GET A HAND WHEN YOU NEED IT

EVER READY TO KEEP
YOU ONE STEP AHEAD
What’s that up ahead? Altima knows. A suite of available Nissan
Intelligent Mobility features can warn you when there’s trouble up
front, and can step in and take action when you need it.

نظـــام الفرملـــة الطارئة الذكي هنا ليســـاندك في حركة المرور الســـريعة وشـــوارع المدينة
كثيفـــة الحركـــة ،فهـــو يراقـــب ســـرعتك والمســـافة بينـــك وبيـــن الســـيارة التـــي أمامـــك كما
يُســـاعدك علـــى معرفـــة الوقـــت المناســـب لتخفيف ســـرعة ســـيارتك إذا لزم األمـــر ،حتى أنه
ً
تلقائيـــا لمســـاعدتك علـــى تفـــادي االصطـــدام أو التخفيف
يمكـــن لـــه أن يســـتخدم الفرامـــل
مـــن شـــدته ،وعندما يستشـــعر وجـــود أحد المشـــاة عنـــد ممر المشـــاة ،فيمكنه اســـتخدام
ً
بـــدال منك.
الفرامل
INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING is your ally in traffic and busy city
streets. It monitors your speed and distance between you and the
car ahead, and can let you know if you need to slow down. It can even
automatically engage the brakes to help avoid a collision or lessen
the severity of an impact. And when it detects a pedestrian in the
crosswalk, it can apply the brakes for you.

AUTOMATIC EMERGENCY
BRAKING

نظـــام التدخـــل الذكي لمنع مغادرة الحارة المرورية .يســـاعدك هـــذا النظام على أن تبقى
فـــي المســـار الـــذي تريده ،فهو يعمل ليســـاعدك علـــى العودة بتمهـــل إلى حارتـــك المرورية
إذا اكتشـــف أنـــك انحرفت عنها دون قصـــد لمدة طويلة.
INTELLIGENT LANE INTERVENTION helps keep you where you want to
be. It activates to help gently guide you back if it detects that you’re
unintentionally straying out of your lane for too long.
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INTELLIGENT LANE
INTERVENTION

قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبع ًا لمتطلــــبات الســــوق .الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.
Features and specifications are subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer.

يمكنك اآلن رؤية المزيد واإلحساس بالمزيد من حولك

ً
تماما ما تحتاجه
ألتيما تقدّ م لك

 فمع ميزات نظام التنقل الذكي من نيسان.تبقيك ألتيما على العلم بكل ما يحدث من حولك
.وقت مضى
 أصبح البعد عن المتاعب أسهل اآلن من أي،التي تراقب الطريق
ٍ

SEE MORE AND SENSE MORE

 يمكنك تغيير الحارات المرورية،مع نظام التحذير في المناطق العمياء
بكل ثقة؛ فهذا النظام يراقب المناطق العمياء وينبهك إذا استشعر
.وجود سيارة في تلك المناطق

ALTIMA CAN SEE WHAT
YOU MIGHT MISS
Stay informed about what’s happening around you. With available Nissan
Intelligent Mobility features that monitor the road, staying out of trouble
has never been easier.

BLIND SPOT
WARNING

BLIND SPOT WARNING. Change lanes with confidence.
This feature keeps an eye on the blind spot area and
gives you a heads-up if it detects a vehicle hiding there.

. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبع ًا لمتطلــــبات الســــوق
Features and specifications are subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer.
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يمكنك اآلن رؤية المزيد واإلحساس بالمزيد من حولك

SEE MORE AND SENSE MORE

سهولة الدخول إلى مكان ركن
السيارات والخروج منه

GET IN – OR OUT – OF YOUR
PARKING SPOT WITH EASE

تستخدم شاشة الرؤية الشاملة الذكية أربع كاميرات
تمنحك رؤية افتراضية لما حولك من أعلى بزاوية قدرها 360
درجة ،كما تتيح لك إمكانية تقسيم الشاشة لتقريب الرؤية
من األمام أو الخلف أو الجوانب حتى تحصل على صورة أوضح.
كما يمكن لهذه الشاشة الذكية أن تعطيك تنبيهات مرئية
ً
أجساما متحركة بالقرب من
على الشاشة عندما تستشعر
سيارتك ،حتى وإن كانت عربة تسوق.

الرؤية األمامية والعلوية
FRONT AND OVERHEAD VIEWS

الرؤية الخلفية والجانبية
REAR AND SIDE VIEWS

INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR uses four cameras
to give you a virtual composite 360° bird’s-eye view of
your Altima. It lets you select from split-screen close-ups
of the front, rear, and kerbside views, so you can get a
better look. It can even give you an on-screen heads-up
when it detects moving objects near your vehicle. We’re
looking at you, shopping trolley.

الرؤية الخلفية والعلوية
REAR AND OVERHEAD VIEWS

ً
مزيدا من الثقة عندما ترجع بسيارتك
ويمنحك نظام التحذير من االصطدام الخلفي
للخلف لتخرج من مكان إيقاف السيارة؛ فهو يراقب المنطقة المحيطة بسيارتك من
الخلف ويحذرك من السيارات التي يكتشف أنها تقترب منك من أي من الجانبين.
REAR CROSS TRAFFIC ALERT helps you back out of a space with more
confidence. It watches around the rear of your Altima, and can warn
you about cars it detects creeping up on you from either side.
REAR CROSS
TRAFFIC ALERT
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قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبع ًا لمتطلــــبات الســــوق .الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.
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WORLD’S FIRST PRODUCTION VARIABLE COMPRESSION TURBO ENGINE

NO ONE HAS DONE POWER AND
EFFICIENCY LIKE THIS BEFORE
Whether it’s turbocharged power that pushes you back in your seat or
efficiency that sips fuel, even in city streets, Altima’s all-new shape-shifting
VC-Turbo engine gives you the best of both worlds.

248
HORSEPOWER

ً
حصانا
248 قوة

محرك التيربو متغير الضغط األول من نوعه في العالم

ً
قوة
لم يوفر أي محرك آخر
وكفاءة كهذه من قبل

ً
كليا بسيارة ألتيما بقوة الشحن
 متغير الشكل والجديدVC-Turbo يمتاز محرك
التوربيني التي تدفعك إلى الوراء في مقعدك من شدتها مع الكفاءة الكبيرة في
. وبذلك فهو يجمع بين العالمين،استهالك الوقود حتى في شوارع المدينة

16.4
KMPL COMBINED المعدل المتوسط الستهالك الوقود

قوة فائقة في أي وقت عند الحاجة

الكفاءة التي تحتاجها

 وهذا يشبه ما. يتحرك المكبس لينتج نسبة انضغاط أقل،عندما تضغط على دواسة البنزين
 حيث يطلق هذا المحرك التيربو الجبار،يحدث عندما ينحني العداء لينطلق كالسهم من خط البداية
ً
ً
.V6 شبيها بأداء المحركات
فوريا
ًرباعي األسطوانات أداء

 القضبان والمكابس: تتحول المجموعة الدوارة (أي،سرعات أقل
عندما تسير بالسيارة على
ٍ
 كما أنها تحافظ على الطاقة وتزيد من ترشيد.وعمود الكرانك) لتنتج نسبة انضغاط أعلى
. مثلما يحدث مع عدائي المسافات الطويلة،استهالك الوقود

POWER THE INSTANT YOU WANT IT

EFFICIENCY BECAUSE YOU NEED IT

When you step on the gas, the piston moves to produce a lower compression
ratio. Similar to when a sprinter crouches to launch off the starting line, it results
in instant V6-like performance from this mighty 4-cylinder turbo engine.

When you cruise at lower speeds, the rotating assembly transforms to
produce a higher compression ratio. And like the more relaxed stance of a
long-distance runner, it conserves energy and increases your fuel economy.
. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبع ًا لمتطلــــبات الســــوق
Features and specifications are subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer.
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ً
كليا رباعي األسطوانات سعة  2.5لتر
محرك حقن مباشر بالبنزين جديد

مع سيارة ألتيما ،لديك عدة طرق للحركة
حقق أقصى فاعلية وكفاءة ممكنة من سيارة ألتيما مع محرك الحقن المباشر بالبنزين رباعي األسطوانات
ً
ً
ً
مذهال في استهالك الوقود
معدال
كليا .ففي جميع إصدارات سيارات ألتيما ،يطلق هذا المحرك
الجديد
يبلغ  KMPL Combined 17.6 – 16.6على الطرق السريعة ،مع السير بسرعة وهدوء وسالسة أكبر من
محركات ألتيما السابقة .وتمتاز هذه السيارة بجمعها بين هذا المحرك المذهل ونظام الدفع الكلي الذكي.

ALL-NEW 2.5-LITRE 4-CYLINDER DIG ENGINE

ALTIMA HAS MORE THAN ONE WAY TO MOVE YOU
Get the most efficiency out of your Altima with the all-new 4-cylinder Direct Injection
Gasoline engine. Standard on every Altima, It produces an impressive 16.6 – 17.6 KMPL
Combined, while running quicker, quieter, and smoother than previous Altima engines.

16.6-17.6
المعدل المتوسط الستهالك الوقود
KMPL COMBINED

188
ً
حصانا
HORSEPOWER

يمكنك االنطالق بدفع ثنائي من أجل زيادة ترشيد الوقود ،أو
االستمتاع بالخصائص الحركية الرياضية لسيارة ألتيما على
الطرق الحرة.
Cruise with two wheels for enhanced fuel
economy or enjoy Altima’s sporty handling
in the straightaways.

17-16
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المستوى السابق لعصره في التعامل
مع االنعطافات وتغيير االتجاهات

اخرج من أجواء القيادة التقليدية،
وتجاوز المنحنيات بكل جرأة
هناك جوانب كثيرة للقيادة أكثر مما تمارسه في روتينك اليومي .تمتاز سيارة
ألتيما بسرعة استجابة فورية لتوجيه الحركة ،لذلك عندما يظهر أمامك
منحنى ،يمكنك اجتيازه بكل سهولة .كما تمتاز السيارة بهيكل معدني جديد
ونظام تعليق خلفي مستقل ومخامد خلفية للصدمات ،لذلك فالنتيجة
الطبيعية هي الثبات المميز واالستجابة الواثقة لتوجيهات الحركة عند
االنعطافات .إنها سرعة االستجابة ودقة ضبط توليف المحرك التي تخلف
ً
ً
ً
هدوءا.
رائعا وتوفر لك تجربة ركوب أكثر
انطباعا
في النفس
ً
تقدم تقنيات القيادة الديناميكية ردَّ
راحة
فعل فوري لكي يمنحك
ٍ
ً
ً
واستمتاعا أكبر في كل مرة تقود فيها سيارتك.
وثقة أعلى
أكثر
Dynamic driving technologies respond in
an instant to help make every drive feel more
comfortable, confident, and enjoyable.
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NEXT-GENERATION HANDLING

DROP OFF THE KIDS,
TAKE ON THE CURVES
There’s more to the drive than your daily routine. Altima’s
steering response is instantaneous, so when a curve appears
ahead, you can lean into it. With a new chassis, independent
rear suspension, and new monotube rear shocks, confident
handling and stability come naturally. It’s responsiveness and
tuning dialed in to impress and provide a quieter ride.

ً
تماما
نيسان ألتيما  SRالرياضية

ستشعر أنك في سباق سيارات

ً
ً
أيضا باإلطارات
كليا .واستمتع
ابدأ تشغيل المحرك مع خيار رباعي األسطوانات جديد
ذات التصميم الرياضي والمناسبة لجميع المواسم والملتفة حول عجالت مقاس 19
بوصة تجعلك تنعطف على مسار الطريق بأناقة .كل ذلك بين يديك باإلضافة إلى نظام
التوليف الخاص بالتوجيه ونظام التعليق المخصص للسيارات من مستوى التجهيز
ً
ً
دائما بالتميز في كل مرة تقود فيها سيارتك.
شعورا
 ،SRمما يمنحك

THE ALL-SPORT ALTIMA SR

WHEN EVERY DAY IS TRACK DAY
Start your engines with your choice between an all-new 4-cylinder.
Sporty all-season tires wrapped around 19" wheels get you off the line
in style. And SR-specific suspension and steering tuning make every
drive feel like something special.

SR

مع مفاتيح نقل الحركة ،القوة بين يديك .فبفضل مفاتيح نقل الحركة المستوحاة من سيارات السباق ،يمكنك
ً
خصيصا.
إضافة أو إسقاط أي ترس سرعة حسب رغبتك ،من أجل تجربة قيادة على الطريق تتناسب معك
PADDLE SHIFTERS put power at your fingertips. With track-inspired paddle shifters, drop
or add a gear at your command, for a custom-tuned road experience.
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قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبع ًا لمتطلــــبات الســــوق .الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.
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ستمنحك سيارة ألتيما الثبات في مكانك ،بفضل المقاعد المزودة
ً
دعما أكثر من ذي قبل بفضل
بخاصية انعدام الجاذبية والتي توفر لك
الدعامات الجانبية والخلفية .كما أن هذه المقاعد المزودة بخاصية انعدام
ً
شعورا أفضل بالتحكم من
الجاذبية تمتاز بتصميمها الجديد وتمنحك
دون التخلي عن الراحة .وفي القيادة لمسافات طويلة ،سوف تشعر
بالراحة واالسترخاء بفضل مقعد السائق الكهربائي المدفأ الذي يتحرك
بثمان وضعيات.
Zero Gravity Seats. With increased side and back
bolster support, Altima holds on tight. Redesigned Zero
Gravity seats give you a better sense of control, without
sacrificing on comfort. On long drives, you’ll feel relaxed
with an 8-way heated power driver’s seat.
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ّ
ٌ
يمكنك من إضافة لمستك الخاصة
تصميم
تصميم فاخر من الداخل يوفر لك نقاط اتصال تتفاعل معك في جميع أنحاء مقصورة القيادة.
ً
بدءا من ناقل
استمتع بمظهر معدن الكروم المات األنيق ،الذي تجده حولك في العديد من المعدات
ً
أيضا على عجلة القيادة التي تمتاز بمقبضها الجديد
الحركة إلى عناصر التحكم المركزية  -ستجده
المريح من ناحية الهندسة البشرية .كل ذلك بجانب نظام حجب الضجيج الفعال الذي يساعدك على
عزل األصوات التي حولك ،لدرجة ستتمكن معها من االستماع إلى خلجات نفسك.

CRAFTED FOR YOUR TOUCH
Premium interior design. Premium touchpoints greet you throughout the
cabin. You’ll enjoy stylish matte chrome from the shifter to the centre controls
– it’s even on the steering wheel, with its new ergonomic grip. And Active Noise
Cancellation helps keep out the outside, so you can use your inside voice.

الشاشة المتطورة لمساعدة السائق

المعلومات التي تختارها،
ً
فورا
ستجدها أمامك
ADVANCED DRIVE-ASSIST DISPLAY

THE INFO YOU
CHOOSE, RIGHT
IN FRONT OF YOU

ســتتاح أمامــك معلومــات عــن خــواص الســامة والتوجيهــات ،ومــدى
ترشــيد اســتهالك الوقــود وغيــر هــا .ســوف تتمتــع بالحصــول علــى
ـت مضــى مباشــرة
مجموعــة واســعة مــن المعلومــات أكثــر مــن أي وقـ ٍ
أمــام عينيــك علــى شاشــة مســاعدة الســائق المتطــورة كاملــة األلــوان
مقــاس  178ملــم ( 7بوصــات) .ويمكنــك التبديــل بيــن الشاشــات
الفرعيــة عــن طريــق مفاتيــح التحكــم ســهلة االســتخدام الموجــودة علــى
عجلــة القيــادة.
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نظام التنبيه الذكي للسائق

وسائل المساعدة على القيادة

الصفحة الرئيسية

INTELLIGENT DRIVER ALERTNESS

DRIVING AIDS

HOME

Safety features, directions, fuel economy, and more.
You’ll enjoy a wider selection of information than ever,
directly in your line of sight, on the full-colour 178 mm
(7") Advanced Drive-Assist Display. Toggle through
your screens with easy-to-use steering wheel controls.

 لن تبحث عن الراحة مرة أخرى في أي سيارة غيرها،مع ألتيما
 فإن نظام تشغيل المحرك، مهما كانت درجة حرارة الجو.نظام تشغيل المحرّك عن بُعد مع النظام الذكي للتحكم في المناخ
ً
 ففي األيام ذات.دائما الدخول إلى سيارتك براحة فائقة
 يضمن لك،عن بُعد في سيارة ألتيما بمساعدة النظام الذكي للتحكم بالمناخ
. يمكن لهذا النظام أن يضبط درجة الحرارة وتدفق الهواء من أجل سرعة التبريد،الطقس الحار
 تمتاز هذه السيارة بمقعد السائق المزود بميزة الحفاظ على الوضعية،مقعد السائق المزود بميزة الحفاظ على الوضعية السابقة
ً
ً
.جاهزا لالنطالق بسيارتك وقتما تدخلها على الفور
تلقائيا حتى تكون
السابقة والذي يعمل بمفتاح نيسان الذكي ويتخذها

NEVER SEARCH FOR COMFORT AGAIN
Remote Engine Start System with Intelligent Climate Control. No matter what the temperature,
Altima’s Remote Engine Start System with Intelligent Climate Control helps make sure you always get into a
comfortable car. On hot days, it can adjust temperature and airflow for a quick cool-down. On cold days,
it can warm up the cabin, defrost the windows and windscreen – even turn on the heated steering wheel.

عجلة القيادة والمقاعد المدفأة إن المقاعد المدفأة في سيارة ألتيما تمتاز بتسلسل تدفئة مثالي
.للغاية من أجل توفير الراحة والدفء لك بشكل أسرع ومساعدتك على البقاء على هذه الحالة الرائعة
 مما يغنيك عن،في حين تساعدك عجلة القيادة المدفأة على الحفاظ على دفء يديك في األيام الباردة
.استخدام القفازات إلى األبد
جهاز
 مع خاصية شحن أكثر من، االتصال بمجموعة واسعة من التقنياتUSB-C وUSB تتيح لك منافذ
ٍ
.في نفس الوقت
Heated Seats and Steering Wheel. Altima’s heated seats have an optimised heating
sequence to get you to “cosy” quicker, and help keep you there. While the heated
steering wheel helps to keep your hands toasty on cold days, which means your
driving gloves will finally see the inside of a glove compartment.
USB and USB-C Ports let you connect a wider array of technology, while charging
more than one item at a time.

Memory Driver’s Seat. Working with the Nissan Intelligent Key, the memory driver’s seat activates and
moves to your preset position, so that you’re ready to go as soon as you’re inside.
. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبع ًا لمتطلــــبات الســــوق
Features and specifications are subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer.
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AN ELEVATED EXPERIENCE
FOR EVERYONE
Altima’s premium interior provides a refined environment for everyone inside.
An open, airy layout provides a good look ahead from every seat. And rear passengers
can keep cool with rear AC vents and stay charged up with both USB and USB-C ports.
While leather-appointed seating tops off a gripping experience for all.

تجربة راقية للجميع

ً
ً
شخص بداخلها .فمع التصميم
راقية لكل
بيئة
يوفر الجانب الداخلي الفاخر بسيارة ألتيما
ٍ
المفتوح متجدد الهواء ،ستحصل من كل مقعد بالسيارة على رؤية جيدة لما حولك.
ويستطيع الركاب في المقاعد الخلفية الحفاظ على اعتدال الجو بفضل فتحات تكييف
ً
أيضا شحن أجهزتهم باستخدام منافذ  USBو .USB-Cهذا
الهواء الخلفية وبإمكانهم
ً
ً
فضال عن المقاعد التي تمتاز بتقليمات من الجلد والتي تقدم تجربة جذابة تأسر الجميع.
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نظام صوت  Boseالمتميز يضم هذا النظام  9مكبرات صوت موضوعة في أماكن
ً
استراتيجيا في جميع أنحاء مقصورة القيادة ،وتم توليفها بشكل مخصص
متميزة
على يد مهندسين تابعين لشركة  ،Boseلتستمتع معه بفخامة وروعة تفاصيل
العروض الفنية الحية التي تستمع إليها من خالله .كما يستفيد هذا النظام من
الوحدات السمعية الداخلية الفريدة بسيارة ألتيما ،ليوفر لك جودة صوت فائقة
ً
مباشرة.
تجعلك تشعر وكأنك تسمع الصوت من مصدره
Bose Premium Audio System. With 9 speakers strategically placed
throughout the cabin, custom-tuned by Bose engineers, the Bose
Premium Audio System provides the richness and detail of a live
performance. This system takes advantage of the unique interior
acoustics of your Altima, for sound that puts you in the front row.

اختر لونك المفضل

CHOOSE YOUR COLOUR

DIMENSIONS/CAPACITIES/WEIGHTS/FUEL

الوقود/األوزان/والسعات/األبعاد

Dimensions – mm

 ملم- األبعاد

Wheelbase

2825

قاعدة العجالت

Overall length

4900

الطول اإلجمالي

Overall width without mirrors

1851.6

العرض اإلجمالي بدون المرايا

Capacities
QAK أبيض

QAB أبيض لؤلؤي

K23 (M) فضي

Solid White QAK

Pearl White QAB

Silver (M) K23

السعة

Seating capacity

5

Fuel tank – L

سعة الجلوس

61.3

 لتر- سعة خزان الوقود

Curb Weights – kg
Curb weights

 كجم- وزن الهيكل
2.5 S

Sport

2.5 SV

2.5 SL

2.0 SV

2.0 SL

1439.9

1469.5

1459.7

1499.7

1513.2

1553.2

Combined fuel consumption – L/100 km
KAD رمادي حديدي

KH3 أسود

RBD أزرق داكن

Gun Metallic KAD

Solid Black KH3

Dark Blue RBD

 كم100/ لتر- المستويات المقدرة الستهالك الوقود

City/Highway

الطرق السريعة/المدينة

2.5L

16.6 – 17.6 kmpl

2.0L Turbo

RAY أزرق لؤلؤي

EBL برتقالي

NBL أحمر فلفلي

Orange EBL

Scarlet Ember NBL

Exterior Colours are subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer.

2.5L

16.4 kmpl

Actual mileage may vary with driving conditions – use for comparison only.

Pearl Blue RAY

وزن الهيكل

2.0L Turbo
. يُستخدم للمقارنة فقط- قد تتباين المسافة المقطوعة الفعلية بحسب ظروف القيادة

ً
. الرجاء استشارة وكيلك المحلي.تبعا لمتطلبات السوق والدرجة المطلوبة
األلوان الخارجية قابلة للتغيير

Nissan’s environmental action plan focuses on several key
areas. In addition to increasing product ion of Zero Emission
vehicles like the 100% electric LEAF,® we’re improving fuel
efficiency across our lineup, and reducing the environmental
impact of manufacturing through energy-efficient practices in
our plants.
S & SV قماش خفيف متوفر على

S & SV قماش أسود متوفر على

sport قماش أسود مع خياطة متوفر على فئة

SL جلد خفيف متوفر على

SL جلد أسود متوفر على

light cloth available on
S & SV

black cloth available on
S & SV

black cloth with stitching
available on sport grade

light leather available on SL

black leather available on SL

تركز خطة عمل نيسان البيئية على عدة مجاالت رئيسية؛ فباإلضافة إلى
زيادة إنتاجنا من السيارات عديمة االنبعاثات مثل سيارة نيسان ليف
 نعمل على تحسين معدالت الكفاءة في استهالك،100% الكهربائية
الوقود في تشكيلة منتجاتنا وتقليل األثر البيئي الناتج عن عملية التصنيع

®

.من خالل ممارسات خفض استهالك الطاقة التي نطبقها في مصانعنا

ً  فضـ، إال أن هــذه النمــاذج قــد تختلــف بشــكل طفيــف عــن الواقــع تبعـ ًـا للشــروط واإلجــراءات التــي تخضــع لهــا عمليــة الطباعــة.حرصــت نيســان علــى أن تكــون نمــاذج األلــوان المعروضــة هنــا أقــرب مــا يمكــن إلــى ألــوان المركبــة الحقيقيــة
ـا عــن اختالفهــا عنــد مشــاهدتها فــي ضــوء
. يرجــى زيــارة أقــرب وكيــل نيســان لمشــاهدة ألــوان المركبــات الحقيقيــة. أو تحــت ضــوء ســاطع أو متوهــج،النهــار
Nissan has taken care to ensure that the colour swatches presented here are the closest possible representations of actual vehicle colours. Swatches may vary slightly due to the printing process and whether
viewed in daylight, fluorescent or incandescent light. Please see the actual colours at your local Nissan dealer.

. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبع ًا لمتطلــــبات الســــوق
Features and specifications are subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer.
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إختر موديل سيارتك

CHOOSE YOUR TRIM LEVEL

2.5L

S

2.5L

SV

تشمل على

	•محرك رباعي األسطوانات  2.5لتر
	•بقوة  188حصان 244/نيوتن متر
	•عجالت فوالذية قياس  16بوصة
	•عداد  QVGAقياس  5بوصات
	•شاشة عرض قياس  7بوصات بنظام
الصوت مع خاصية ّ التعرف على الصوت
وبلوتوث
	• 6مكبرات للصوت
ً
يدويا
	•مكيف هواء يعمل
	•المقاعد المتحركة يدويا بستة اتجاهات
	•مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60/40

SPORT

	•تقنية التحكم بالسرعة
	•مفتاح ذكي مع تشغيل المحرك بلمسة زر
	• 2وسائد هوائية
	•نظام حساسات
خيارات إضافية
	•استشعار السرعة
	•عجالت ألمنيوم قياس  ١٦بوصة
	•جناح خلفي
	•رفراف الحماية من الطين

SL

تشمل على

	• عجالت ألمنيوم قياس  ١٩بوصة
	•كشافات ضباب
ً
تلقائيا
	•مرآة قابلة للتعديل
مع أضواء انعطاف
	•مفاتيح نقل الحركة المدمجة
على عجلة القيادة
	•نظام التعليق األمامي رياضي ،عادم رياضي
	•عجلة قيادة بالجلد
	•شاشة الرؤية الخلفية

خيارات إضافية
	•تشغيل المحرك عن بعد

تشمل على

	•عجالت ألمنيوم قياس  17بوصة
	•كشافات ضباب
	•عداد  WVGAقياس  7بوصات
ً
تلقائيا
	•خاصية التعتيم
	•شاشة عرض  A-IVIقياس  8بوصات،
 CarPlayواي فاي
	•مكيف هواء ثنائي المناطق يعمل ً
آليا
	•مقاعد تتحرك آليا بثمانية اتجاهات
	•عجلة قيادة من الجلد
	•شاشة رؤية خلفية

INCLUDES:
خيارات إضافية
	•فتحة سقف
	•تشغيل المحرك عن بعد
	•تقنية ذكية لتثبيت السرعة
	•نظام التدخل في المناطق العمياء،
نظام تحذير المارة ،تقنية ذكية لتنبيه
السائق ،نظام الفرملة الطارئة في حاالت
التوجه األمامي ،نظام التحذير قبل
االصطدام األمامي ،النظام التنبؤي
للتحذير قبل االصطدام األمامي

17” Alloy Wheels
Fog Lamps
7” WVGA Meter
Auto Dim. mirror
8” A-IVI D/A, CarPlay, WiFi
Dual zone auto A/C
8-way Power Seats
Leather Steering
Rear view Monitor

INCLUDES:

تشمل على

	•فتحة سقف
	•عجالت ألمنيوم قياس  19بوصة
	•مصابيح  LEDأمامية خاصة
	•المالحة
	• ٩مكبرات للصوت Bose
	•تشغيل المحرك عن بعد
ً
تلقائيا مع أضواء
	•مرآة قابلة للتعديل
انعطاف
	•مقبض لناقل الحركة
	•مقاعد جلدية بخاصية الذاكرة

ADDITIONAL
)• Sunroof (opt
)• Remote Start (opt
• ICC
• BSW/CTA/DAA/FEB/FCW/
Predictive-FCW

	• 6وسائد هوائية
خيارات إضافية
	•نظام فرملة الطوارئ المساعدة
	•شاشة الرؤية الشاملة الذكية ،نظام كشف
األجسام المتحركة
	•نظام تحذير مغادرة حارة السير ،نظام منع
مغادرة حارة السير ،نظام الفرملة الطارئة
في حاالت التوجه األمامي للمارة ،نظام
التحذير قبل االصطدام األمامي للمارة،
نظام يقوم على تغير اإلضاءة

• Paddle shift
• Leather seats w/memory
• 6 airbags
ADDITIONAL
)• E-Parking brake (opt
)• AVM/MOD (opt
• LDW/LDP/HBA/Pedestrian)FEB+FCW (opt

SV
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INCLUDES:
ASCD
I-Key w/Push ENG.
2 Airbags
RR sonar x4

•
•
•
•

ADDITIONAL
)• Speed limit (Taxi opt
)• 16” Alloy Wheels (opt
)• Rear spoiler (Accessory
)• Mud flap (Accessory

SL

Sunroof
19” Alloy Wheels
LED Head lamp with Signature
Navigation
Bose 9 Speakers
Remote Start
Turn signal power folding
mirror

•
•
•
•
•
•
•

S

2.5L, 4cyl.
188HP / 244Nm
16” Steel Wheels
5” QVGA Meter
7” D/A VR Audio, BTH
6 Speakers
Manual A/C
6-way man. Seats
60:40 rear seats

INCLUDES:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SPORT

ADDITIONAL
19” Alloy Wheels
Fog Lamps
)• Remote Start (opt
Turn signal power folding mirror
Paddle Shift
Sports Susp. Fr Grille, Exhaust
Leather Steering
Rear view Monitor

•
•
•
•
•
•
•

2.0L VC-TURBO
2.0L VC-TURBO

SV

تشمل على

	•محرك رباعي األسطوانات  2.5لتر بكامة
علوية مزدوجة مع -VCتيربو
ً
حصانا 370/ن.م من العزم
	•248
	•عجالت ألمنيوم قياس  17بوصة
	•عداد  WVGAقياس  7بوصات
	•شاشة عرض  A-IVIقياس  8بوصات،
خاصية التعرف على الصوت ،بلوتوث،
 CarPlayواي فاي
	• 6مكبرات للصوت
	•مكيف هواء ثنائي المناطق يعمل ً
آليا
	•مفاتيح نقل الحركة المدمجة على عجلة
القيادة
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INCLUDES:
تشمل على
	•مقاعد تتحرك آليا بثمانية اتجاهات
	• 2وسائد هوائية
خيارات إضافية
	•فتحة سقف
	•تشغيل المحرك عن بعد
	•تقنية ذكية لتثبيت السرعة
	•نظام التدخل في المناطق العمياء ،نظام
تحذير المارة ،تقنية ذكية لتنبيه السائق،
نظام الفرملة الطارئة في حاالت التوجه
األمامي ،نظام التحذير قبل االصطدام
األمامي ،النظام التنبؤي للتحذير قبل
االصطدام األمامي

	•تقنية ذكية لتثبيت السرعة
	•نظام التحذير في المناطق العمياء
	•نظام تحذير المارة
	•تقنية ذكية لتنبيه السائق
	•نظام الفرملة الطارئة في حاالت
التوجه األمامي
	•نظام التحذير قبل االصطدام األمامي

SL

	•نظام تحذير مغادرة حارة السير
	•نظام منع مغادرة حارة السير
	•شاشة الرؤية الشاملة الذكية
	•نظام كشف األجسام المتحركة
	•نظام المصابيح العالية المساندة
	•CarPlay, Android Auto

)Lane Departure Warning (LDW
)Lane Departure Prevention (LDP
)Around View Monitor (AVW
)Moving Object Detect (MOD
)High Beam Assist (HBA
CarPlay, Android Auto

•
•
•
•
•
•

)Intelligent Cruise Control (ICC
)Blind Spot Warning (BSW
)Cross Traffic Alert (CTA
)Driver Attention Alert (DAA
)Forward Emergency Brake (FEB
)Forward Collision Warning (FCW

INCLUDES:
•
•
•
•
•
•

• 8-way Power Seats
• 2 Airbags
ADDITIONAL
)• Sunroof (opt
)• Remote Start (opt
• ICC
• BSW/CTA/DAA/FEB/FCW/
Predictive-FCW

SV
•
•
•
•
•

2.0L, 4cyl. VC Turbo
248HP / 370Nm
17” Alloy Wheels
7” WVGA Meter
8” A-IVI D/A, VR, BTH, CarPlay,
WiFi
• 6 Speakers
• Dual zone auto A/C
• Paddle shift

تشمل على

	•فتحة سقف
	•عجالت ألمنيوم قياس  ١٩بوصة
	•مصابيح  LEDأمامية خاصة
	•المالحة
	• ٩مكبرات للصوت Bose
	•تشغيل المحرك عن بعد
ً
تلقائيا مع أضواء
	•مرآة قابلة للتعديل
انعطاف
	•مقاعد جلدية بخاصية الذاكرة
	• 6وسائد هوائية

قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبع ًا لمتطلــــبات الســــوق .الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.
Features and specifications are subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer.

خيارات إضافية
	•مكابح توقف إلكترونية
	•شاشة الرؤية الشاملة الذكية.
	•نظام كشف األجسام المتحركة
	•نظام تحذير مغادرة حارة السير ،نظام
منع مغادرة حارة السير ،نظام الفرملة
الطارئة في حاالت التوجه األمامي للمارة،
نظام التحذير قبل االصطدام
األمامي للمارة ،نظام كشف األجسام
المتحركة

INCLUDES:
• Leather seats w/memory
• 6 airbags
ADDITIONAL
)• E-Parking brake (opt
)• AVM/MOD (opt
• LDW/LDP/HBA/Pedestrian)FEB+FCW (opt

SL

Sunroof
19” Alloy Wheels
LED Headlamp with Signature
Navigation
Bose 9 Speakers
Remote Start
Turn signal power folding mirror

•
•
•
•
•
•
•

GENUINE NISSAN ACCESSORIES

1. External Ground Lighting
Just switch on for a sense of
security with lights that
brighten up the area beneath
and around your vehicle.
2.		Illuminated Kick Plates
Lighting as you enter, and
protects your front sills.
3.		Interior Accent Lighting
Add a warm, welcoming glow
to the cabin with LEDs that
illuminate the footwells,
console bin, and cup holders,
with 20 color options.
4.		Rear Spolier-Alt-RED CPM
Add a sporty accent to your
Altima, available in 9 colors.

ملحقات نيسان األصلية

1

2

3

4

5

6

5.		Chrome Rear
Bumper Protector
Designed to help prevent
scratches and scuffs when
loading cargo with a chrome
finish that provides
protection with style.
6.		Sliding Trunk
Organizer Tray
You can never be too
organized, or prepared. Tray
slides out of the way for
hauling larger items.
7. Front and Rear Splash Guard
8. Chrome Side Molding
9. All Season Floor Mat
10.Trunk Net
11. Trunk Protector – Rubber

 واقي المصد الخلفي من الكروم.5
تم تصميمه باستخدام الكروم
للمساعدة على منع حدوث
الخدوش ونزع الحواف عند
تحميل األغراض مما يوفر
. الحماية بكل سالسة
 منسق منطقة التخزين.6
ً
ً
ً
.جاهزا أكثر
منظما أو
يوما
لن تكون
يمكن ج ّر الصينية وإزالتها لتفسح
ً
ً
.حجما
مكانا لألغراض األكبر
 خلفية/ أمامية- مصدات الوحل.7
 قضبان حماية جانبية من الكروم.8
 دواسات مطاطية لجميع.9
فصول العام
شبكة لصندوق األمتعة.10
مطاط- حامي صندوق السيارة.11

	إضاءة أرضية خارجية.1
أضف الشعور باألمان مع أضواء
تضيء منطقة أسفل السيارة وما
.حولها
 عتبات صعود مضاءة.2
تضيء عند دخولك وتحمي
.العتبات األمامية
 إضاءة داخلية للمقصورة.3
ً
ً
دافئا إلى الكابينة
توهجا
تضيف
 التي تنير األرضيةLED مع مصابيح
ودبوس وحدة التحكم وحامالت
ً
.لونا
20 األكواب مع خيارات من
 جناح خلفي.4
يضيف المزيد من التركيز إلى
. ألوان9  متوفر بـ.سيارتك

. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبع ًا لمتطلــــبات الســــوق
Features and specifications are subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer.
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SPECIFICATIONS

2.5L
CATEGORY

REMARKS

S

SPORT

SV

SL

SV

SL

REAR SCREEN

FIXED (GLASS)

GREEN (W/ DEFOGGER)

0

0

0

0

0

0

N-PV2 + BODY COLORED + MANUAL FOLDING
+ ELECTRIC ADJUSTMENT

0

INTERIOR REARVIEW MIRROR

OUTSIDE MIRRORS

WITH INTERIOR REARVIEW MIRROR

HALOGENE HEADLAMPS
HEADLAMPS TYPE

N-PV2 + BODY COLORED + ELECTRIC FOLDING
+ ELECTRIC ADJUSTMENT + TURN SIGNAL
W/ MANUAL DIMMING

0

PROJECTOR HALOGEN LOW BEAM
+ HALOGEN HIGH BEAM + SIGNATURE FINISHER
(CHROMED) W/O MANUAL LEVELIZER

AUTO LIGHT SYSTEM

AUTO LIGHT SYSTEM

W/ SMART AUTO LIGHT +AUTO HAZARD
+ DELAY TIMER

FRONT FOG LAMP

FRONT FOG LAMP (LED)

W FRONT FOG LAMP (LED)

DAYTIME RUNNING LIGHTS

DAYTIME RUNNING LIGHTS TYPE 1

W/ DAYTIME RUNNING LIGHT

FRONT WINDSCREEN WIPER

FRONT WINDSCREEN WIPERS VARIABLE SPEED

W/ MIST WIPE + ADJUSTABLE INTERMITTENT
+ SPEED SENSING

0

SPORT STEERING WHEEL SPOKE

URETHANE + STRG SW (METER + AUDIO
+ BTHF + ASCD + VR)

0

3 STEERING WHEEL SPOKES

SMOOTH GENUINE LEATHER + STRG SW
(METER + AUDIO + BTHF + ASCD + VR)

SPORTY STRG WHEEL

SMOOTH GENUINE LEATHER + STRG SW
(METER + AUDIO + BTHF + ICC + VR)

POWER STEERING

ELECTRIC POWERED

0

STEERING WHEEL WITH HEIGHT ADJUSTMENT

TILT STEERING

STEERING WHEEL WITH DEPTH ADJUSTMENT

TELESCOPIC STEERING

SHIFT LEVER KNOB
GEAR SPEED CONTROL TYPE

TYPE OF PARK BRAKE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SPORT

2.0L
SV

SEAT

SL

SV

SL

0

CLOTH-A + POWER (SLIDE + RECLINING + LIFTER
+ TILT + LUMBER) + SEAT BACK POCKET

0

CLOTH-B + MANUAL (SLIDE + RECLINING + LIFTER)
+ SEATBACK POCKET

0

0
0

0

FRONT HEADREST

SEPARATED *2 + 2-WAY (UP+DOWN)

0

0

0

0

0

0

REAR HEADREST

INTEGRATED *3

0

0

0

0

0

0

FRONT SEAT POSITION MEMORY

W/
RECLINING SEATBACK

MANUAL (SLIDE + RECLINING) + SEATBACK POCKET

FRONT PASSENGER SEAT(S)

FOLDING RECLINING SEATBACK

MANUAL (SLIDE + RECLINING) + SEATBACK POCKET

FOLDING SEATBACK

LEATHER + POWER (SLIDE + RECLINING)
+ SEATBACK POCKET + HEATER

0

0

CLOTH-A + FOLDING (60:40 SPLIT TYPE)
2ND ROW SEATS

0

0

0
0

0
0
0

CLOTH-B + FOLDING (60:40 SPLIT TYPE)

0

0
0

0

LEATHER + FOLDING (60:40 SPLIT TYPE)

0

0

RR SEAT ARMREST

ADJUSTABLE ARMREST

CTR ARMREST

0

0

0

0

0

0

FRONT/REAR DOOR STORAGE

FRONT DOOR STORAGE

FIXED TYPE DOOR POCKET + BOTTLE HOLDER

0

0

0

0

0

0

CENTRE CONSOLE WITH STORAGE

W/ CTR CONSOLE (W/ ARM REST)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ROOF STORAGE

OVERHEAD CONSOLE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GLOVE BOX

DUMPER + LOCK+ LIGHT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ASSIST GRIP

3 ASSIST GRIP

AS + RR *2 (RH/LH) + COAT HOOK (LH)

0

0

0

0

0

0

ROOM LIGHTING

ROOM LAMP

FR ROOM LAMP (BULB) + RR ROOM LAMP (BULB)

0

0

0

0

0

0

SMOOTH GENUINE LEATHER

0

0

0

0

0

LUGGAGE ROOM LIGHTING

LIGHTED LUGGAGE ROOM

W/

0

0

0

0

0

0

PADDLE SHIFT LEVER

0

0

0

0

INTERIOR ILLUMINATION TYPE A

W/ WELCOME (LIGHTING CTRL + HEART BEAT)

0

0

0

CONTEXT CRITERIOM

W/ WELCOME (LIGHTING CTRL + HEART BEAT)
+ INDIRECT (FR DOOR + FR SIDE VENT)

INSIDE HANDLE 2

MATT CHROME

0

0

0

0

0

0

WITH ACCESSORY SOCKET 5

W/ POWER OUTLET 12V *1 @FR + USB FOR CHARGE *2
(1: TYPE-A, 1: TYPE-C) @RR

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

URETHANE

0

MANUAL PARKING BRAKE CONTROL
(CONTROL BY FEET)

FOOT

AUTOMATIC PARKING BRAKE CONTROL
(CONTROL BY FEET)

E-PKB (W/ AUTO HOLD)

0

0

0

0

I-KEY (PANIC + TRUNK OPENER) *2 (W/O REQUEST SW)

0

TYPE OF DOOR-OPENER REMOT

I-KEY (PANIC + TRUNK OPENER) *2

AMENITY
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

W/ PUSH ENGINE START SW (ILLUMINATED)

0

0

ASCD

0

0

0

0

INTELLIGENT CRUISE CONTROL

INSIDE DOOR HANDLE

*

0

I-KEY (PANIC + TRUNK OPENER
+ REMOTE ENGINE STARTER) *2

VANITY MIRROR + LIGHT + EXTENSION

INTERIOR ILLUMINATION

0

POWER + FRONT ONE TOUCH + AUTO REVERSE
+ TIMER

INTERIOR
TRIM

0
*

0

DRIVER/PASS. SUN VISOR

0

0

S

LEATHER + POWER (SLIDE + RECLINING + LIFTER
+ TILT + LUMBER) + SEATBACK POCKET + HEATER

0

POWER WINDOW

CRUISE CONTROL

FRONT SEATS TYPE

0

0

REAR WINDOW OPENING SYSTEM

ENGINE START TYPE

0

REMARKS

0

POWER + DR ONE TOUCH + AUTO REVERSE + TIMER
FRONT WINDOW OPENING SYSTEM

0

0

DETAIL
CLOTH-A + MANUAL (SLIDE + RECLINING + LIFTER)
+ SEATBACK POCKET

0

0
0

SUBJECT

0
0

0
0

CATEGORY

0

W/ AUTO DIMMING

LED LOW BEAM + LED HIGH BEAM + SIGNATURE
LED POSITION LAMP (W/ WELCOME LIGHT) W/O
AUTO LEVELIZER

STEERING

0
0

LED HEADLAMPS

TYPE OF STEERING WHEEL

COCKPIT

2.5L

DETAIL

EXTERIOR REARVIEW MIRROR

VISIBILITY

2.0L

SUBJECT

0

SOCKET ACCESSORY
AIR CONDITIONING AND HEATING

AIR
CONDITIONER

MANUAL A/C

0

DUAL ZONE AUTO A/C

RR HEATER

ON-FLOOR TYPE

VENTILATOR

FR SIDE VENT (W/ SHUT) *2 + FR CTR VENT *2
(W/O SHUT) + RR CTR VENT (W/SHUT) *2

W/ RR HEATER DUCT

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 STANDARD * OPT

. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبع ًا لمتطلــــبات الســــوق
Features and specifications are subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer.
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SPECIFICATIONS

2.5L
CATEGORY

SUBJECT

DETAIL

REMARKS

7’’ DA (AM/FM + RBDS + USB*1 (TYPE-A) + AUX + BTHF
+ BTSA + VR (W/SIRI + ANDROID) + TOUCH)

TYPES OF RADIOS

S
0

SPORT

2.0L
SV

SPEAKER / RADIO

0

6 SPEAKER (TYPE A)

0
0

REAR BUMPERS

GRILL TYPE
EXTERIOR

SPOILER

W/ BOTTOM LOAD SUNROOF + MANUAL SUNSHADE

HIDDEN EXHAUST

STANDARD REAR BUMPER

VISIBLE EXHAUST (NORMAL)

SPORTY REAR BUMPER

VISIBLE EXHAUST (SPORT)

GRILL
WITH REAR SPOILER

STANDARD

OUTSIDE DOOR HANDLE TYPE

0

0

0
0

W/ RR (ACCESSORY)

*

0

MECHANISM

REAR SUSPENSION TYPE
TYPE OF BRAKE

0

0

0

NORMAL

0

SUMMER TIRE

SUMMER TIRE 60/215R16

0

RESISTANCE TYRE

WHEEL RIMS

SPARE WHEEL

0

0

0

NORMAL

REAR SUSPENSION TYPE 1

SPORT

0

PASSENGER AIRBAG

0

0
SAFETY,
SECURITY
0

0

0

0

0

0

0

*

16” ALLOY WHEEL

19 ALUMINIUM WHEEL RIMS

19” ALLOY WHEEL

W/ FULL SIZE TIRE + ALLOY WHEEL

0

0

0

0

0

SV

0

0
0

SL

0

0
0

0

0
0

0

*
0

DR/AS (ADVANCED) + FR SIDE + CURTAIN

0

0

0

0

DR/AS (ADVANCED)

0

0

0

FRONT SEAT BELTS

ELR + DOUBLE PRE-TENSIONER + LOAD LIMITER
+ HEIGHT ADJUSTABLE

0

0

0

0

0

0

REAR SEATS BELT

3POINTS + ELR *3 (LH/RH/CTR)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ELR + DOUBLE PRE-TENSIONER + LOAD LIMITER +
HEIGHT ADJUSTABLE

ASSISTANT SEAT BELT

3 POINT ELR

ANTI-THEFT DEVICES

IMMOBILIZER + ALARM

0

ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM

ANTI-LOCKING BRAKING SYSTEM

ABS + EBD

0

0

0

0

0

0

BRAKING ASSISTANCE

ASSISTED BRAKING

BRAKE ASSIST

0

0

0

0

0

0

VDC

WITH VDC

VDC + HILL START ASSIST

0

0

0

0

0

0

RAISED BRAKE LIGHT

WITH RAISED BRAKE LIGHT

HIGH MOUNT STOP LAMP (LED)

0

0

0

0

0

0

SEAT BELT NOT SECURED WAR

WITH SEAT BELT NOT SECURED WARNING DRIVER SIDE

DR/AS (AUDIBLE + VISUAL) SEAT BELT REMINDER

0

0

0

0

0

0

W/ SONAR (RR*4)

0
0

0

PARKING ASSIST SYSTEM

PARKING ASSIST SYSTEM

W/ SONAR (RR*4) + RR CAMERA

DRIVING ASSITANCE

W/ BSW + CTA + DAA + FEB + FCW + PREDICTIVE-FCW
+ LDW + LDP + HBA + PEDESTRIAN-FEB + PEDESTRIANFCW

TYRE PRESSURE DETECT

W/ (4 WHEEL INDEPENDENT INFO + EASY ALERT)

0
*

W/ BSW + CTA + DAA + FEB + FCW + PREDICTIVE-FCW

0

0

SL

0

W/ SONAR (RR*4) + AVM + MOD

0
0

0
0

17” ALLOY WHEEL

0

NORMAL REAR SUSPENSION

SUMMER TIRE 40/235R19

16 ALUMINIUM WHEEL RIMS

2.0L
SV

0

16” STEEL WHEEL + WHEEL COVER

17 ALUMINIUM WHEEL RIMS

SPARE WHEEL

SPORT

SUMMER TIRE 55/215R17

W/ FULL SIZE TIRE +STEEL WHEEL

0

0

0

S

W/17”MINI SPARE + ALLOY WHEEL

0

W/ VC-TURBO

FR VENTILATED DISK + RR DISK

0

0

SPORT

REMARKS

*

0

SL
SR

FRONT SUSPENSION TYPE

0

0

SV

ADDITIONAL EMBLEM

0

0

0

BODY COLOR (W/ I-KEY SW ON DR/AS)

GRADE LEVEL LABEL

TIRE, WHEEL

0

CHROME (W/ I-KEY SW ON DR/AS)

EQUIPMENT TYPE LABEL

0

0

DETAIL

16 METAL WHEEL RIMS

0

SPORT

CHROME

SUBJECT

TYPE OF TYRES

0

*

REAR BUMPER

CATEGORY

0

9 SPEAKER (BOSE)
SUNROOF

2.5L
SL

0

0

6 SPEAKER (TYPE B)

ROOF OPENING

SV

0

8’’A-IVI DA (AM/FM + RBDS + USB*2 + AUX + BTHF
+ BTSA + VR (W/SIRI + ANDROID) + WIFI + CARPLAY
+ ANDROID AUTO + MULTI TOUCH)
BOSE 8’’ A-IVI NAVI EXPORT (AM/FM + HD(MEX)
+ RBDS + USB*2) + AUX + BTHF + BTSA + VR
(W/SIRI + ANDROID) + WIFI + NFC + CARPLAY
+ ANDROID AUTO + MULTI TOUCH

AUDIO.
NAVIGATION

SL

0

*
0

*
0

0

0

0

*
0

0

0 STANDARD * OPT

. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبع ًا لمتطلــــبات الســــوق
Features and specifications are subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer.
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المواصفات

2.5L

الفئة

الرؤية

الموضوع

التفاصيل

المالحظات

S

SPORT

SV

SL

SV

الشاشة الخلفية

ثابت (زجاج)

أخضر (مع ماسحة للضباب)

0

0

0

0

0

0

يدويا  +التعديل ً
ً
آليا
 + N-PV2هيكل ملون  +إمكانية الطي

0

المرآة الخارجية للرؤية الخلفية

المرايا الخارجية

المرآة الداخلية للرؤية الخلفية

مع مرآة خارجية للرؤية الخارجية

آليا  +التعديل ً
 + N-PV2هيكل ملون  +إمكانية الطي ً
آليا
 +أضواء انعطاف
ً
يدويا
مع خاصية التعتيم

0
0

مصابيح هالوجين أمامية
مصابيح  LEDأمامية

مصابيح  LEDبإضاءة خافتة  +مصابيح  LEDبإضاءة عالية +
مصابيح  LEDخاصة (مع إضاءة تلقائية) مع رافع تلقائي

نظام إضاءة آلي

ً
تلقائيا  +نظام تحذير أوتوماتيكي  +مؤقت
مع مصابيح ذكية تعمل
تأخير

0

مصباح الضباب األمامي

كشافات ضباب أمامية LED

مع كشافات ضباب أمامية LED

مصابيح تعمل في وضح النهار

مصابيح تعمل في وضح النهار طراز ١

ماسحات الزجاج األمامي

ماسحة الزجاج األمامي بسرعات متفاوتة

مع ماسحات ضباب  +قابلة لتعديل عدد المسحات
 +استشعار السرعة

0

عجلة قيادة رياضية ثالثية األضالع

يوريثين  +مفتاح توجيه السيارة (عدّ اد  +نظامصوت  +بلوتوث غير
يدوي  +تقنية التحكم بالسرعة  +خاصية التعرف على الصوت)

0

عجلة قيادة ثالثية األضالع

جلد أصلي ناعم  +مفتاح توجيه السيارة
(عدّ اد  +نظام الصوت  +بلوتوث غير يدوي  +تقنية التحكم بالسرعة
 +خاصية التعرف على الصوت)

عجلة قيادة رياضية

جلد أصلي ناعم  +مفتاح توجيه السيارة
(عدّ اد  +خاصية التعرف على الصوت  +بلوتوث غير يدوي
 +التقنية الذكية لتثبيت السرعة  +نظام الصوت)

عمود ناقل الحركة
ّ
التحكم بناقل الحركة
نوع
نوع مكابح التوقف

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

قيادة آلية /كهربائية

آلية كهربائية

0

0

عجلة قيادة مع خاصية تعديل االرتفاع

عجلة قيادة قابلة لإلمالة

0

0

عجلة قيادة مع خاصية تعديل العمق

عجلة قيادة المتداخلة

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

نظام فتح النوافذ الخلفية

فتح النوافذ ً
آليا
المفتاح الذكي (الحاالت الطارئة  +مفتاح صندوق األمتعة)
* ٢مع مفتاح الطلب
المفتاح الذكي (الحاالت الطارئة  +مفتاح صندوق األمتعة) *٢

0

0

0

0

0

0

0

0

0

مفتاح تشغيل المحرك (مضاء)

0

تقنية التحكم بالسرعة

0

0

تقنية تحكم ذكية لتثبيت السرعة

قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبع ًا لمتطلــــبات الســــوق .الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.
Features and specifications are subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer.

الراحة

0

0

0

مكيّف الهواء

0
0

0

0

مسند لألذرع في المقاعد
حافظة لألغراض في األبواب األمامية
والخلفية

مساحة للتخزين في الباب األمامي

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0
0

قماش  + Bقابلة للطي بنسبة ٦٠/٤٠

مسند لألذرع قابل للتعديل

0

0
0

0
0
مسند لألذرع قابل للتحكم

0

0

0

0

0

0

0

لوحة تجهيزات مركزية مع حافظة لألغراض

لوحة تجهيزات التحكم (مع مسند لألذرع)

0

0

0

0

0

0

مساحة للتخزين على السقف

لوحة تجهيزات سقفية

0

0

0

0

0

0

صندوق القفازات

مساحة للمخلفات  +قفل  +ضوء

0

0

0

0

0

0

تقنية تعزيز الثبات

تقنية تعزيز الثبات ٣

على جانب المساعدة  ٢ +خلفية (يسرى/اليمنى)
 +هوك معطف (يسرى)

0

0

0

0

0

0

نظام إضاءة في المقصورة

مصباح إضاءة

مصباح إضاءة أمامي  +مصباح إضاءة خلفي

0

0

0

0

0

0

نظام إضاءة في صندوق األمتعة

صندوق األمتعة مضاء

W/

0

0

0

0

0

0

مع (إضاءة ثابتة  +إضاءة نابضة) ترحيبية

0

0

0

إضاءة داخلية

إضاءة داخلية A

حافظة أغراض في األبواب  +حاملة أكواب

0

0

0

0

0

0

مع (إضاءة ثابتة  +إضاءة نابضة) ترحيبية
 +غير مباشرة (الباب األمامي  +فتحة تهوية جانبية)

مقابض أبواب داخلية

مقابض أبواب داخلية ٢

كروم غير المع

أكسسوارات المقابس

مع أكسسوارات مقابس

مع إبريز كهربائي ١٢فولت في مقدمة السيارة
 USB 2 +للشحن ( ١طراز ١ ،Aطراز  )Cخلفية

0

0

0

0

ً
يدويا
مكيف هواء يعمل

0

مكيف هواء ثنائي المناطق يعمل ً
آليا

نظام تدفئة

في األرضية

نظام تهوية

نظام تهوية أمامي * + ٢إمكانية التحكم بالتهوية من األمام
 +نظام تهوىة خلفي

أنبوب خلفي لتدفئة الهواء

0
0

0

نظام تبريد وتدفئة الهواء

المفتاح الذكي ( ٢الحاالت الطارئة  +مفتاح صندوق األمتعة
 +مفتاح تشغيل المحرك عن بعد)

 0قياسي * اختياري

*

0

0

0

اللمسات
الداخلية

0
*

0

مرايا تزيين  +إضاءة  +وصلة

مقاعد الركاب األمامية

0

جلد  +قابلة للطي بنسبة ٦٠/٤٠

0

نظام آلي لفرامل التوقف (عبر األرجل)

W/

0

0

 E-PKBمع االنتظار التلقائي

مقاعد أمامية قابلة للتعديل مع ميزة الذاكرة

0

قماش  + Aقابلة للطي بنسبة ٦٠/٤٠

0

مقبض لناقل الحركة

مسند خلفي للرأس

مدمج*٣

0

0

0

0

0

0

نظام يدوي لفرامل التوقف (عبر األرجل)

مسند أمامي للرأس

منفصل * + ٢التعديل بشكلين (رفع  +تنزيل)

0

0

0

0

0
0

مقاعد خلفية قابلة للطي

0

0
0

مقاعد خلفية قابلة للطي والتمديد

0

0

0
0

من الجلد  +التعديل ً
آليا (انزالق  +تمديد)
 +حافظة أغراض في المقاعد  +تدفئة

0

0

0

مقاعد الصف الثاني

0

ً
يدويا (االنزالق  +التمديد
قماش  + Bخاصية التعديل
 +الرفع)  +حافظة لألغراض في المقعد

ً
يدويا (انزالق  +تمديد)  +حافظة أغراض في المقاعد
التعديل

0

جلد أصلي ناعم

قماش  + Aخاصية التعديل ً
آليا (االنزالق  +التمديد  +الرفع
 +اإلمالة)  +حافظة لألغراض في المقعد

0

مقاعد خلفية قابلة للتمديد

0

أرجل

المقاعد

SL

SV

0

ً
يدويا (انزالق  +تمديد)  +حافظة أغراض في المقاعد
التعديل

0

0

حاجبات للشمس للسائق /وراكب المقعد
األمامي

0

0

نظام فتح النوافذ األمامية

تثبيت السرعة

0

0

خاصية التحرّك ً
آليا  +التحكم األمامي باللمس
 +الرجوع ً
آليا  +ضابط الوقت

مفتاح تشغيل المحرك

0

0

آليا  +التحكم باللمس  +الرجوع ً
خاصية التحرّك ً
آليا  +ضابط الوقت

نظام فتح األبواب عن بعد

0

0

S

SV

جلد  +خاصية التعديل ً
آليا (االنزالق  +التمديد  +الرفع
 +اإلمالة)  +حافظة لألغراض في المقعد  +تدفئة الهواء

0

0

يوريثان

المقاعد األمامية

0
0

التفاصيل

المالحظات

ً
يدويا (االنزالق  +التمديد
قماش  + Aخاصية التعديل
 +الرفع)  +حافظة لألغراض في المقعد

0

0
0

الفئة

الموضوع

0
0

0

مع مصابيح تعمل في وضح النهار

التوجيه

0

ً
تلقائيا
مع خاصية التعتيم
مصباح هالوجين بإضاءة خافتة  +مصباح هالوجين بإضاءة عالية +
عادم خاص (من الكروم) مع رافع يدوي

المصابيح األمامية

ماسحات الزجاج األمامي

41-40

2.0L
SL

نظام اإلضاءة اآللي

المقصورة

2.5L
SPORT

2.0L
SL

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

المواصفات

2.5L

الموضوع

الفئة

التفاصيل

المالحظات

شاشة عرض قياس  ٧بوصات ( AM/FMراديو  +نظام بيانات
البث اإلذاعي  ١ +مقبس  + USB Aمقبس للتوصيالت اإلضافية
 +بلوتوث غير يدوي  +خاصية البث بتقنية بلوتوث BTSA +
 +خاصية التعرف على الصوت مع أندرويد و سيري  +خاصية اللمس

أنواع أجهزة الراديو

S
0

SPORT

2.0L
SV

0

شاشة عرض  A-IVIقياس  ٨بوصات  FM/AMراديو  +نظام
بيانات البث اإلذاعي  ٢ +مقبس  + USBمقبس للتوصيالت
اإلضافية  +بلوتوث غير يدوي  +خاصية البث بتقنية بلوتوث
 + BTSA +خاصية التعرف على الصوت مع ندرويد و سيري
 +واي فاي + CarPlay + Android Auto +متعدد خاصية اللمس

0

0

0

مصدّ ات خلفية

0

الهيكل

جناح خلفي

فتحة سقف القاع  +حاجب شمسي يدوي

مصدّ ات خلفية
مصدّ ات خلفية عادية
مصدّ ات خلفية رياضية

عادم مكشوف (رياضي)
عادي

مقابض خارجية لألبواب

التقنيات

نوع نظام التعليق الخلفي
نوع المكابح

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

جانب السائق و المساعدة (متقدّ م)

نظام تعليق خلفي عادي
نظام التعليق الخلفي ١
قرص التهوئة األمامي  +القرص الخلفي

قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبع ًا لمتطلــــبات الســــوق .الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.
Features and specifications are subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer.

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

أحزمة أمان أمامية

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

أحزمة أمان خلفية

 ٣نقاط  +كامشات القفل في حالة الطوارئ (مركزية ,يسرى ،يمنى)

0

0

0

0

0

0

حزام أمان احتياطي /ثانوي

كامشات القفل في حالة الطوارئ  ٣نقاط

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

كامشات القفل في حالة الطوارئ  +شدادات مزدوجة  +محددات
حمل  +تعديل االرتفاع

0

0

0

0

0

0

نظام فرملة الطوارئ المساعدة

0

0

0

0

0

0

نظام التحكم الديناميكي بالسيارة

مع نظام التحكم الديناميكي بالسيارة

نظام التحكم الديناميكي بالسيارة  +آلية المساعدة بتثبيت إيقاف
المركبة على المنحدرات

0

0

0

0

0

0

أضواء الفرامل عالية

مع أضواء الفرامل عالية

مصباح توقف علوي ()LED

0

0

0

0

0

0

ضمان حماية أحزمة األمان

مع نظام التحذير لوضع حزام األمان لجهة السائق

نظام تذكير بوضع حزام األمان على جانب السائق/المساعدة
(مسموع+بصري)

0

0

0

0

0

0

نظام المساعدة في الركن

نظام المساعدة في الركن

0

0

مع () ٤نظام حساسات خلفية

0

مع ( )٤نظام حساسات خلفية  +كاميرا خلفية
مع ( )٤نظام حساسات خلفية  +نظام شاشة الرؤية الشاملة +
نظام كشف األجسام المتحركة

تقنية المساعدة في القيادة

0

نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات

0

مع نظام التحذير في المناطق العمياء  +نظام تحذير المارة  +نظام
التحذير الذكي للسائق  +نظام الفرملة الطارئة في حاالت التوجه
األمامي  +نظام التحذير قبل االصطدام األمامي  +النظام التنبؤي
للتحذير قبل االصطدام األمامي  +نظام تحذير مغادرة حارة السير
 +نظام منع مغادرة حارة السير  +نظام يقوم على تغير اإلضاءة
 +نظام الفرملة الطارئة في حاالت التوجه األمامي للمارة
 +نظام التحذير قبل االصطدام األمامي للمارة
(معلومات مستقلة عن نظام الدفع الرباعي
 +نظام التنبيه البسيط)

0
*

مع نظام التحذير في المناطق العمياء  +نظام تحذير المارة  +نظام
التحذير الذكي للسائق  +نظام الفرملة الطارئة في حاالت التوجه
األمامي  +نظام التحذير قبل االصطدام األمامي  +النظام التنبؤي
للتحذير قبل االصطدام األمامي

0
0

0

كامشات القفل في حالة الطوارئ  +شدادات مزدوجة
 +محددات حمل  +تعديل االرتفاع

0
0

0

جانب السائق و المساعدة (متقدّ م)  +الجهة األمامية  +ستار

0

0

مع -VCتيربو

 0قياسي * اختياري

43-42

0

0

0

0
0

0

0

*

السالمة ،األمن

0

0

نظام فرملة الطوارئ المساعدة

SL

عادي

مع إطارات بقياس كامل  +عجلة ألمنيوم

نظام فرملة الطوارئ المساعدة

0

رياضي

مع إطارات بقياس كامل  +عجلة فوالذية

0

0

0

0

0

0

0

*

SV

0

0

0

نظام المكابح المانعة لالنغالق

كروم مع خاصية المفتاح الذكي على جانب السائق/المساعدة

نوع نظام التعليق األمامي

إطارات العجالت معدنية قياس ١٩

ألمنيوم قياس  ١٩بوصة

نظام المكابح المانعة لالنغالق

0

عادي

إطارات العجالت معدنية قياس ١٧

ألمنيوم قياس  ١٧بوصة

أجهزة الحماية ضد السرقة

0

رياضي

إطارات العجالت ألمنيوم قياس ١٦

قياس  ١٦بوصة

*

نظام إبطال المحرك  +نظام تنبيه

0

SR

إطارات العجالت معدنية قياس ١٦

عجالت فوالذية قياس  ١٦بوصة  +غطاء للعجلة  +عجالت ألمنيوم

نظام المكابح المانعة لالنغالق  +نظام التوزيع اإللكتروني لقوّ ة
الفرملة

SV

شعار إضافي

0

0

0

لون الهيكل مع خاصية المفتاح الذكي على جانب السائق/المساعدة

شعار المعدات

*

0
0

(أكسسوار) خلفي

كروم

0

0

0

مع إطار احتياطي صغير قياس  ١٧بوصة  +عجلة ألمنيوم
وسادة هوائية للراكب األمامي

SV

SL

0

0

إطار احتياطي
0

0

رياضي
مع جناح خلفي

0

*
عادم مخفي

إطارات العجالت

0

0

عادم مكشوف (عادي)

شبك أمامي

إطارات الصيف 55R17/215

0

 ٩مكبرات للصوت BOSE
فتحة سقف

0
اإلطارات ،العجلة

 ٦مكبرات للصوت B

فتحة سقف

إطارات الصيف

إطارات الصيف 60R16/215

0

إطارات الصيف 40R19/235

 ٦مكبرات للصوت A
مكبّر صوت /راديو

SL

SV

SL

الفئة

الموضوع

التفاصيل

المالحظات

S

نوع اإلطارات

نظام مالحي  BOSEقياس  ٨بوصات  A-IVIمع  FM/AMراديو ،نظام
بيانات البث اإلذاعي ٢،مقبس  + USBمقبس للتوصيالت اإلضافية
 +بلوتوث غير يدوي  +خاصية البث بتقنية بلوتوث  + BTSA +خاصية
التعرف على الصوت مع ندرويد و سيري  +واي فاي  +تقنية التواصل
قريب المدى  + CarPlay + Andriod Auto +متعدد خاصية اللمس

الصوت .المالحة

2.5L
SPORT

2.0L
SL

*

0

*

0

0

0

0

*

0

0

الشعور بتواصل

بمزيد من
الشعور
ٍ

بمزيد من
الشعور
ٍ

أفضل مع العالم من حولك

اإلثارة

مع نظام االندماج الذكي ،بإمكان سيارتك نيسان أن تتصل بسالسة مع
هاتفك الذكي .والخطوة القادمة في هذا المجال هي تصميم سيارات ذكية
ً
بعضا من أجل تحسين مستوى األمان وحركة المرور.
تتصل ببعضها
ومن خالل تطوير خدمات المشاركة عبر الجوال ،فإننا بذلك نقدم تعريفاً
ً
جديدا لمعنى امتالك سيارة.

نظام الطاقة الذكية ماذا لو تمكنت من الحصول على وسيلة نقل تمتاز باالستدامة
وقيادة تثير اإلعجاب؟ إن نظام التسارع الفوري الخالي من االنبعاثات في أي سيارة
ً
ممكنا .وتشتهر نيسان بأنها من رواد الصناعة في توفير
كهربائية يجعل هذا الحلم
طاقة نظيفة وهادئة للناس في جميع أنحاء العالم ،مع االلتزام الذي قطعته على
نفسها بإدخال الكهرباء في كل شيء في السيارة واستكشاف مصادر طاقة بديلة.

FEEL MORE

الثقة

FEEL MORE

سترى القيادة الذكية كما لم تعرفها من قبل ،بفضل التكنولوجيا المتطورة التي
تساعدك على رؤية المزيد والشعور بالمزيد واتخاذ اإلجراءات لتفادي المتاعب
ً
وسريعا ستتولى تقنية  PROPILOTمن نيسان الخطوة القادمة :وهي
والمشاكل.
مكان لركن السيارة .وها
المالحة في التكدسات/االزدحامات المرورية بل والعثور على
ٍ
ً
فعليا في الوقت الحالي اختبارات على القيادة الذاتية على الطرق
هي نيسان تجري
العامة ،وهو ما يعني أننا على مشارف عصر جديد ثوري في مجال قيادة السيارات

FEEL MORE

CONNECTED

EXCITED

CONFIDENT

Intelligent Integration. Your Nissan can already connect
seamlessly with your smartphone. The next step is smart
vehicles that connect with each other to improve safety
and traffic flow. And by developing mobile sharing services,
we’re even redefining what it means to own a car.

Intelligent Power. What if you could have sustainable transportation
and a thrilling drive? The emission-free instant acceleration of an
electric vehicle makes it possible. With a commitment to electrify
and explore alternative energy sources, we’re an industry leader
bringing clean, quiet power to people worldwide.

Intelligent Driving. It starts now, with technology that helps you see
more, sense more, and takes action to avoid trouble. Soon, Nissan
ProPILOT will take the next step: navigating heavy traffic and even
finding parking. We’re already testing autonomous driving on public
roads, which means this revolutionary experience is within reach.

تخيل تجربة قيادة تشق معها طريقك في الحياة بمزيد من الثقة واإلثارة والتواصل
ً
ً
جذريا في مستقبل
تغييرا
مع العالم من حولك؛ فنظام التنقل الذكي من نيسان يحدث
ٌ
حقيقة واقعة اليوم.
قيادة السيارات ،وهذا بالطبع
Imagine moving through life with greater confidence, excitement
and connection to the world around you. Nissan Intelligent Mobility
is shifting the future of driving, and it’s already a reality today.
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قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبع ًا لمتطلــــبات الســــوق .الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.
Features and specifications are subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer.

