
مركز إتصال العمالء اإلقليمي
عزيزي العميل،

من أجل تحقيق رضى العمالء، أسسنا مركزًا لإلتصال وتلقي الشكاوى. الرجاء إتباع ما يلي:
الخطوة 1: إتصل بموزع نيسان المحلي الذي سيتعامل مع شكواك.

الخطــوة 2: إذا لــم يســتطع المــوزع المحلــي الــرد علــى الشــكوى، يمكنــك التواصل مع مركز نيســان اإلقليمي لخدمة إتصــال العمــالء، هاتــف 600546666 4 971+، البريد 
customercare@nissan-me.ae :اإللكتروني

Regional Customer Communication Centre
Dear Customer,
To ensure your 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
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التنقــل الذكــي مــن نيســان يدفع بــك إلى األمام، في ســيارات وكأنها جزء منك، ترى بها أوضح وتشــعر معها أكثر، 
تتفاعل معك، وأحيانًا تقوم هي بكل ذلك بداًل عنك. يهدف التنقل الذكي من نيسان إلى مستقبل أفضل - ينقلنا 

إلى عالم أكثر أمانًا واستدامة وإثارة. 

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. 

K I C K S



Express your personal style in the new 2021 Nissan Kicks.® Drive through the 

city with precise handling and available advanced driver assist features. 

Feel your playlist like never before with the available Bose Personal® Plus 

Audio System. Connect in an instant with compatible smartphone 

integration. Style meets technology in the 2021 Kicks. 

افرض حضورك المميز في سيارة نيسان KICKS® الجديدة 2021، التي تمنحك جرأة السير 

في شوارع المدينة بفضل دقة التحكم ومزايا مساعدة السائق المتطورة. استمتع بقوائم 

 .Bose Personal® Plus التشغيل لديك بشكل لم يسبق له مثيل مع النظام الصوتي

يمكنك االتصال مع عالمك الخارجي في لحظة مع نظام تكامل الهاتف الذكي. تجمع 

سيارات KICKS 2021 بين التصميم األنيق والتكنولوجيا المتقدمة.

Features and specifications are subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 3 - 2
قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبعًا لمتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.



From the new available centre armrest to a new larger 7” audio colour touch-screen 
display, the 2021 Kicks® interior was updated to put you first. Details like a D-shaped 
steering wheel and available distinctive contrast stitching make you and your crew 
feel like the centre of attention. 

Grab a seat at the centre of attention

ُصممت المقصورة الداخلية لسيارة KICKS® 2021 بشكل مطور لتناسبك تمامًا، من 
مسند الذراع األوسط الجديد إلى شاشة لمس صوتية ملونة أكبر حجمًا مقاس 7 
 D بوصات. تمنحك التفاصيل الدقيقة مثل تصميم عجلة القيادة على شكل حرف

والخياطة المتباينة أنت وأصدقاءك شعورًا بالتميز وتجعلكم محط األنظار.

كْن محور االهتمام

Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 5 - 4
قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبعًا لمتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.



Apple CarPlay® المتكامل، ترغب في مقابلة بعض األشخاص؟ هل تود الذهاب 
 ®Apple CarPlay إلى مكان ما؟ فقط اطلب المساعدة من سيري®. تقدم خاصية

المزودة بوحدة التحكم الصوتي سيري® إلى سيارتك إمكانية التحكم في جهات 
االتصال وتطبيقات الرسائل المفضلة لديك وقوائم تشغيل أبل ميوزيك® وخرائط 

أبل وأكثر من ذلك. ما عليك سوى توصيل جهاز iPhone® واالنطالق.

APPLE CARPLAY® INTEGRATION People to see? Places to be? Just ask Siri®. Equipped with Siri® voice control, 
Apple CarPlay® brings your contacts, favourite messaging apps, Apple Music® playlists, Apple Maps, and more on 
board to your Kicks. Simply plug in your compatible iPhone® and go.

خاصية ANDROID AUTO™، تساعدك خاصية أندرويد أوتو على االنتباه إلى الطريق وإبقاء عينيك عليه مع 
إبقاء يديك على عجلة القيادة من خالل استخدام صوتك في مساعدتك على مدار يومك. اطلب من جوجل 

تشغيل أغنيتك المفضلة أو االنتقال إلى المنزل أو الرد على رسالة ما بدون استخدام اليدين. ما عليك سوى 
قول ”مرحبًا جوجل” أو الضغط على زر التحكم بمستوى الصوت لفترة طويلة الموجود على عجلة القيادة.

ANDROID AUTO™ With Android Auto, you can keep your eyes on the road and 
hands on the wheel while using your voice to help you with your day. Ask Google 
to play your favourite song, navigate home, or respond to a text hands-free. Just 
say, ”Hey Google” or long-press the voice control button on your steering wheel.

وكأنك في حفل موسيقي يحمل طابعك الشخصي في كل رحلة 
مع مكبرات الصوت Bose UltraNearfield™ المدمجة في 

مسند رأس السائق.

Expect your own personal 
concert on every drive with 
available Bose UltraNearfield™ 
speakers built right into the 
driver’s headrest.

تكامل الهاتف الذكي

Smartphone integration 

نظام صوتي متميز

Premium audio 

As part of Nissan Intelligent Mobility, Nissan Safety Shield 360 
includes features that monitor what’s in front of you, behind you, on 
either side, and can step in to help keep you safe. The following 
confidence-inspiring features are all standard on every Kicks.

تشمل تقنية التنقل الذكي من نيسان، حيث يضم درع السالمة القياسي من 
نيسان 360 مزايا تعمل على مراقبة الجزء األمامي والخلفي وجانبي السيارة 

ويمكن أن تشارك في الحفاظ على سالمتك أثناء القيادة. تتوفر المزايا التالية 
التي تبعث على الشعور بالثقة في جميع سيارات KICKS بشكل قياسي.

نظام فرامل الطوارئ األوتوماتيكي 
Automatic Emergency Braking

نظام استشعار السيارات القادمة من الخلف
Rear Cross Traffic Alert

نظام التحذير من النقاط العمياء
Blind Spot Warning

نظام التحذير من االنحراف عن حارة السير
Lane Departure Warning

Standard Nissan Safety Shield® 360

درع السالمة القياسي من نيسان® 360

يسهل نظام الرؤية الشاملة الذكي المتاح من عملية صف السيارة من خالل توفير رؤية افتراضية 
بزاوية قدرها 360 درجة لسيارة KICKS الخاصة بك. يمكنك اختيار عرض صور مقربة لمقدمة 

السيارة وخلفها وجانبها من شاشة متعددة الصور.

نظام الرؤية الشاملة® الذكي

The available Intelligent Around View Monitor simplifies parking with a 
virtual composite 360° bird’s-eye view of your Kicks. Select from split-screen 
close-ups of the front, rear, and curbside views.

Intelligent Around View® Monitor

Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 7 - 6
قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبعًا لمتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.



SV SL SV SL SV SL SV SL SV SL

Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 9 - 8
قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبعًا لمتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.

CHOOSE YOUR COLOUR اختر لونك

CHOOSE YOUR INTERIOR اختر مقصورتك

قماش باللون الفحمي
Charcoal Cloth
S | SV

جلد باللون األسود
Black Leather
SL

جلد باللون البني
Brown leather
SL

قماش باللون الفحمي
CHARCOAL CLOTH

جلد باللون األسود
BLACK LEATHER

جلد باللون البني
BROWN LEATHER

قماش باللون الفحمي
CHARCOAL CLOTH

جلد باللون األسود
BLACK LEATHER

جلد باللون البني
BROWN LEATHER

S SV SLS SV SL S SV SLS SV SL

        

S SV SL

Aspen White/ 
Super Black Roof - XAB

أبيض غير المع/ سقف باللون 
XAB - األسود الفائق

Boulder Gray/ 
Super Black Roof - XEX

رمادي صاخب/ سقف باللون 
XEX - األسود الفائق

Monarch Orange/ 
Super Black Roof - XAH

أزرق كهربائي/ سقف باللون 
XAH - األسود الفائق

Scarlet Ember/ 
Super Black Roof - XDU

أحمر كهرماني قرمزي/ سقف 
XDU - باللون األسود الفائق

Electric Blue/ 
Super Black Roof - XGY

أزرق كهربائي/ سقف باللون 
XGY - األسود الفائقGun Metallic - KAD

KAD - فضي معدني داكن
Brillant Silver - K23

K23 - فضي المع
Aspen White - QAC
QAC - أبيض غير المع

Powder White - QM1
QM1 - أبيض لؤلؤي

Boulder Gray - KBY
KBY - رمادي صاخب

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 
dealer.

حرصت نيسان على التأكد من أن عينات األلوان 
المعروضة هنا هي أقرب ما تكون لأللوان الحقيقية 

للسيارة الفعلية. قد تختلف العينات قلياًل نتيجة 
عملية الطباعة وتأثير ضوء النهار أو ضوء المصباح 

الفلوري أو الضوء المتوهج. ُيرجى االطالع على األلوان 
الحقيقية لدى الوكيل األقرب لديك.

قياسي 
 Standard

اختياري 
 Optional

Scarlet Amber - NBL
NBL - أحمر كهرماني قرمزي

Electric Blue - B51
B51 - أزرق كهربائي

Monarch Orange - EBB
EBB - برتقالي ملكي

Super Black - KH3
KH3 - أسود فائق

S SV SLS SV SL S SV SLS SV SL



Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 1 1 - 1 0
قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبعًا لمتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.

S      

• 1.6-L Dohc 16-Valve 4-Cylinder Engine
• Xtronic CVT® 
 (Continuously Variable Transmission)
• Hill Start Assist
• Anti-Lock Braking System (ABS) 
• 16” Alloy Wheels
• Rear Sonar System
• Power Windows And Door Locks
• Halogen Headlights
• Cruise Control
• AM/FM Audio System With 2 Speakers
• Auxiliary Audio Input Jack
•  Vehicle Dynamic Control (VDC) 

With Traction Control System (TCS)
• Rear Spoiler
• Cloth Seats
• Manual Temperature Control
• Driver Arm Rest
• Dual Front Airbags
• Tyre Pressure Monitor
• USB
• Body-Colour Door Mirror
• Body Colour Door Handle

 محرك رباعي األسطوانات سعة 1.6 لتر و 16 صمامًا • 
بنظام عمود كامات علوي مزدوج

ناقل الحركة Xtronic Cvt® (بتقنية التغيير المستمر) • 
نظام مساعدة صعود التالل• 
نظام المكابح المانعة لالنغالق • 
عجالت ألمونيوم مقاس 16 بوصة• 
نظام السونار الخلفي• 
أقفال أبواب ونوافذ إلكترونية• 
مصابيح هالوجين أمامية• 
نظام تثبيت السرعة• 
نظام صوتي AM/FM مزود بمكبرين صوت• 
وصلة إدخال صوت إضافي• 
 نظام التحكم الديناميكي بالسيارة• 

(TCS) مع نظام التحكم في الجر (VDC)  
جناح خلفي• 
مقاعد من القماش• 
نظام التحكم اليدوي بدرجات الحرارة• 
مسند ذراع السائق• 
وسائد هوائية مزدوجة أمامية • 
نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات• 
 •USB مخرج
مرايا أبواب بلون الهيكل • 
مقابض أبواب بلون الهيكل• 

SV      INCLUDES S EQUIPMENT PLUS

• 17” Aluminum-alloy wheels
• 7” Advanced Drive-Assist® Display
• Rear view Monitor
• 7” touch-screen display
• Apple CarPlay® integration
• Android Auto™

• 4 speakers
• Chrome interior door handles
• LED fog lights

OPTIONAL
•  Dual tone option on selected exterior 

colours (black roof only)

عجالت ألمونيوم مقاس 17 بوصة• 
شاشة عرض متقدمة لبرنامج مساعدة السائق® 7 بوصات• 
شاشة الرؤية الخلفية• 
شاشة اللمس مقاس 7 بوصات• 
Apple CarPlay® المتكامل• 
 •™Android Auto
4 مكبرات صوت• 
مقابض الباب الداخلي مطلية بالكروم• 
 •LED أضواء ضباب

اختياري
اختيار لون مزدوج للهيكل الخارجي على ألوان مختارة • 

(السقف األسود فقط)

CHOOSE YOUR TRIM LEVEL اختر طرازك المفضل

• LED headlights with LED 
 signature accents
• Daytime Running Lights
•  Black-painted outside mirrors with 

LED turn signal indicators
• Intelligent Around View® Monitor
• Leather-wrapped steering wheel
• Leather-wrapped shift knob
• Integrated Dynamics-control Module
• 6 Bose speakers
• Automatic Temperature Control
• Side + curtain airbag
• Electronic handbrake + auto hold
• Remote engine starter
• Centre armrest with storage
•  Bose UltraNearfield™ driver 

headrest speakers

AVAILABLE PACKAGE
• Premium Package

 مصابيح أمامية LED مزودة• 
بلمسات LED مميزة  

مصابيح التشغيل النهارية• 
مرايا خارجية مطلية باللون األسود مع • 

LED مؤشرات انعطاف
نظام® الرؤية الشاملة الذكي• 
عجلة قيادة مكسوة بالجلد• 
مقبض ذراع ناقل الحركة مكسو بالجلد• 
وحدة التحكم الديناميكية المتكاملة• 
 •Bose 6 مكبرات صوت
نظام التحّكم األوتوماتيكي بدرجة الحرارة• 
وسائد هوائية ستائرية + جانبية• 
مكبح يدوي إلكتروني + فرملة تلقائية• 
ل المحرك عن بعد•  مشغِّ
مسند الذراعين األوسط مع إمكانية تخزين• 
 •  ™Bose UltraNearfield مكبرات صوت

مدمجة في مسند رأس السائق.  

الباقة المتاحة
الباقة المتميزة• 

SL      INCLUDES SV EQUIPMENT PLUS

OPTIONAL

NIM package
• Forward Collision Warning
• Automatic Emergency Braking
• Blind Spot Warning
• Rear Cross Traffic Alert
• Brown leather interior

اختياري

باقة التنقل الذكي من نسيان
نظام التنبيه من االصطدام األمامي• 
نظام فرامل الطوارئ اآللية• 
نظام التحذير من النقاط العمياء• 
نظام استشعار السيارات القادمة من الخلف• 
تصميم داخلي من الجلد باللون البني• 

PREMIUM PACKAGE       SLإضافة إلى S يتضمن كافة تجهيزات      SV

    S SL      يتضمن كافة تجهيزات SV إضافة إلى

SL      الباقة المتميزة



CHOOSE YOUR ACCESSORIES اختر أكسسواراتك

Exhaust Pipe finisher

Side window deflector

Mudgaurd

Door Sill Plate

ماسورة العادم من الكروم

مصدات الهواء للنوافذ الجانبية

مصدات وحل

لوح غطاء حافة الباب

إضفاء روح جديدة إلى العالمة لتناسبك تمامًا
األكسسوارات األصلية من نيسان

Turn brand-new into all you
G E N U I N E  N I S S A N  A C C E S S O R I E S

Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 1 3 - 1 2
قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبعًا لمتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.

Additional Accessories:
• Front Lip Finisher
• Door Handle Covers
• Lower Door Accents
• Rear Hatch Accent
• Mirror Covers W/ Turn Signal
• Air Vent Rings
• Interior Rearview Mirror Cover
• Map Pocket Lighting
• Air purifier
• Hygiene kit
• Welcome logo
• Led belt indicator
• Wireless charger
• Rear Seat Entertainment

أكسسوارات إضافية:
محدد الحافة األمامية• 
أغطية مقابض الباب• 
زخارف أبواب سفلية• 
زخرفة للفتحة الخلفية• 
أغطية للمرآة مع مصباح إشارة اتجاه• 
حلقات تهوية• 
غطاء لمرآة الرؤية الخلفية الداخلية• 
قطع إضاءة حقيبة• 
جهاز تنقية هواء• 
لوازم النظافة الصحية• 
شعار ترحيبي• 
 •LED مؤشر حزام
شاحن السلكي• 
نظام ترفيه للمقاعد الخلفية• 



Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 1 5 - 1 4
قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبعًا لمتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.

SPECIFICATIONS المواصفات

Engine S SV SL

1.6-liter DOHC 16-valve 4-cylinder
Horsepower – 118hp @ 6,300 rpm
Torque – 114 lb-ft @ 4,000 rpm
Continuously Variable Valve Timing Control System (CVTCS) 
on intake and exhaust valves

Drivetrain

Front engine/Front-Wheel Drive (FWD)
Xtronic CVT® (Continuously Variable Transmission)

Brakes

Vented front disc/rear drum brakes
Front and rear disc brakes
4-wheel Anti-lock Braking System (ABS)
Electronic Brake force Distribution (EBD)
Brake Assist
Electronic Parking Brake

Suspension/Steering

Independent strut front suspension
Torsion beam rear axle
Front stabilizer bar
Electric power steering

Wheels/Tires

16” Alloy wheels
17” Aluminum-alloy wheels
P205/60R16 all-season tires
P205/55R17 all-season tires

Driver Assistance Technologies

Cruise control
Forward Collision Warning
Automatic Emergency Braking
Lane Departure Warning
Blind Spot Warning
Rear Cross Traffic Alert
Automatic Brake Hold
RearView Monitor
Intelligent Around View® Monitor
Hill start assist
Vehicle Dynamic Control (VDC) with 
Traction Control System (TCS)
Integrated Dynamics-control Module

Exterior Features

Halogen headlights
LED headlights with LED signature accents
Daytime Running Lights
Automatic on/off headlights
Follow Me Home headlights
LED fog lights
Body-colour outside door handles

Exterior Features (continued) S SV SL

Power outside mirrors
High-gloss black-coloured heated outside mirrors 
with LED integrated turn signals
Rear bumper body-colour inserts
Silver exterior door trim
Rear roof spoiler
Roof rails

Comfort/Convenience

Manual Air conditioning
Automatic Temperature Control
Power windows with driver and front-passenger
Power door locks with auto-locking feature
Push Button Ignition
Nissan Intelligent Key®
Remote Engine Start System
Tilt and telescoping steering column
Variable intermittent windshield wipers
Intermittent rear window wiper
12-volt DC power outlet
Sun visors with vanity mirrors and extensions
Overhead map lights
Front driver and passenger seatback pocket
Four cup holders
Four bottle holders
Four cargo tie-down hooks

Seating/Appointments

6-way manual driver’s seat
4-way manual front-passenger’s seat
Driver’s seat armrest
60/40 2nd-row split-folding seat
Cloth seat trim
Black Leather seat trim with accents and stitching
Brown Leather seat trim with accents and stitching P

Centre armrest with storage
Leather-wrapped steering wheel
Leather-wrapped shift knob
Chrome interior door handles
Painted shifter trim with chrome accents
Prima-Tex™-wrapped instrument panel with stitching

Infotainment

7” touch-screen display
Apple CarPlay® integration®
Android Auto™
Bluetooth® Hands-free Phone System
AM/FM audio system with two speakers
AM/FM audio system with four speakers
AM/FM audio system with six Bose speakers
Bose UltraNearfield™ driver headrest speakers
Auxiliary audio input jack

 Standard P Part of SL Premium Package

SSVSLالمحرك

 محرك رباعي األسطوانات سعة 1.6 لتر و 61 صمامًا بنظام
عمود كامات علوي مزدوج

القوة 122 - حصانًا عند 6,300 دورة/ دقيقة
عزم الدوران - 114 رطل/قدم عند 4,000 دورة/ الدقيقة

نظام التحكم المستمر في توقيت الصمام المتغير لصمامات السحب والعادم

نظام الدفع

المحرك األمامي/ نظام الدفع األمامي
ناقل الحركة ®Xtronic Cvt (بتقنية التغيير المستمر)

المكابح

قرص تنفيس أمامي/ قاعدة مكبح خلفية
مكابح أسطوانية أمامية وخلفية

(ABS) نظام المكابح المانعة لالنغالق على العجالت األربعة
(EBD) نظام التوزيع اإللكتروني لقوة المكابح

نظام مساندة الفرملة
مكابح الركن اإللكترونية 

التعليق/ توجيه السيارة

نظام التعليق األمامي المستقل مع مصدات
شعاع التواء المحور الخلفي 

قضيب التوازن األمامي
نظام التوجيه المعزز كهربائيًا

العجالت/ اإلطارات

عجالت معدنية مقاس 16 بوصة مزودة بأغطية
عجالت ألمونيوم مقاس 17 بوصة

P205/60R16 إطارات جميع الفصول 
P205/55R17 إطارات جميع الفصول

التقنيات المساعدة للسائق

نظام تثبيت السرعة
نظام التنبيه من االصطدام األمامي

نظام الفرملة الطارئة مع خاصية حماية المشاة
نظام التحذير من االنحراف عن حارة السير

نظام التحذير من النقاط العمياء
نظام استشعار السيارات القادمة من الخلف

نظام الفرامل التلقائي بالكبح
شاشة الرؤية الخلفية

نظام الرؤية الشاملة® الذكي
نظام مساعدة صعود التالل

 نظام التحكم الديناميكي
(TCS) مع نظام التحكم في الجر (VDC) بالسيارة

وحدة التحكم الديناميكي المتكاملة

مزايا التصميم الخارجي

مصابيح هالوجين أمامية
مصابيح أمامية LED مزودة بلمسات LED مميزة

 LED مصابيح التشغيل النهارية
تشغيل /إيقاف تشغيل المصابيح األمامية تلقائيًا

مصابيح أمامية لإلضاءة المؤقتة
LED مصابيح ضباب

مقابض األبواب الخارجية بلون الهيكل

SSVSLمزايا التصميم الخارجي (يتبع)

مرايا خارجية كهربائية 
 مرايا خارجية قابلة للتدفئة سوداء المعة
مزودة بإشارات انعطاف LED مدمجة 

ملحقات بلون هيكل المصد الخلفي 
تطعيمات الباب الخارجي باللون الفضي 

جناح سقف خلفي
قضبان سقف 

الراحة/ الرفاهية

مكيف هواء يدوي
التحكم األوتوماتيكي بدرجات الحرارة

نوافذ كهربائية للسائق والراكب األمامي
أقفال أبواب إلكترونية مع خاصية الغلق التلقائي 

زر إشعال بدء التشغيل
مفتاح نيسان الذكي®

نظام تشغيل المحرك عن ُبعد مع 
عمود توجيه قابل للتعديل واإلمالة

مساحات الزجاج األمامي بنظام المسح المتقطع
مساحات النافذة الخلفية بنظام المسح المتقطع 

منفذ طاقة DC بجهد 12 فولت
حاجب الشمس مزود بمرآة للزينة وإضافات

أضواء الخريطة العلوية
جيب خلف مقعد السائق والراكب األمامي

4 حامالت علب زجاجية أكواب
4 حامالت علب زجاجية

أربعة خطافات لربط األمتعة

 المقاعد/ التجهيزات

مقعد سائق قابل للتعديل يدويًا بست طرق
مقعد راكب أمامي قابل للتعديل يدويًا بأربع طرق

مسند ذراعين لمقعد السائق
مقاعد الصف الثاني قابل لإلمالة بنسبة 60/40

مقاعد مكسوة بالقماش
كسوة مقاعد جلدية سوداء بنقشة ودرز

Pكسوة مقاعد جلدية بنية بنقشة ودرز

مسند الذراعين األوسط مع إمكانية تخزين
 عجلة قيادة مكسوة بالجلد

مقبض ذراع ناقل الحركة مكسو بالجلد
 مقابض الباب الخارجي مطلية بالكروم

كسوة ناقل الحركة مطلية مزودة بلمسات من الكروم 
لوحة إعدادات مكسوة ™Prima-Tex مع خياطة باللون البرتقالي

نظام المعلومات الترفيهي

شاشة اللمس مقاس 7 بوصات
®Apple CarPlay المتكامل®

Android Auto™
هاتف متحرك مجهز بخاصية بلوتوث® بدون استخدام اليدين.

نظام صوتي MA/MF مزود بمكبران مكبرات صوت
نظام صوتي MA/MF مزود بأربع مكبرات صوت

Bose مزود بستة مكبرات صوت FM/AM نظام صوتي
مكبرات صوت Bose UltraNearfield™ مثبتة في مسند رأس السائق

وصلة إدخال صوت إضافي

  قياسي  P  جزء من الباقة المتميزة



Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 1 7 - 1 6
قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبعًا لمتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.

SPECIFICATIONS

Safety/Security S SV SL

Nissan Advanced Air Bag System with dual-stage 
supplemental front air bags with seat belt and 
occupant-classification sensors
Driver and front-passenger seat-mounted side-impact
Seat-mounted rear passenger side-impact
Roof-mounted curtain side-impact supplemental air bags for 
front and rear-seat outboard occupants
Nissan Vehicle Immobilizer System

SSVSL السالمة/األمان

 يشمل نظام الوسائد الهوائية المتقدم من نيسان وسائد هوائية
 أمامية تكميلية ثنائية المرحلة مع حساسات ألحزمة األمان

ومستشعرات لتصنيف الركاب
تة في مقعد السائق والراكب األمامي ذات التأثير الجانبي وسائد هوائية ُمثبَّ

تة في مقعد الراكب الخلفي ذات التأثير الجانبي وسائد هوائية ُمثبَّ
وسائد هوائية إضافية جانبية ستائرية مثبتة بالسقف للوقاية من الصدمات 

الجانبية لحماية الرأس لركاب المقاعد األمامية والخلفية
نظام منع حركة السيارة من نيسان

المواصفات

 Exterior Dimensions – Inches أبعاد الهيكل الخارجي - بالبوصة 

Wheelbase قاعدة العجالت 103.1

Overall length  الطول الكلي 169.6

Overall width  العرض الكلي 69.3

Overall height  االرتفاع الكلي 63.3

Track width (front/rear) 59.8/60.4 (أمامي/ خلفي)عرض المسار 

 Interior Dimensions (front/rear) – Inches  أبعاد التصميم الداخلي (أمامي/ خلفي) - بالبوصة

Head room ارتفاع السقف 40.4/38.5

Leg room المساحة المخصصة لألرجل 43.7/33.5

Hip room المساحة المخصصة للفخذين 50.9/49.1

Shoulder room المساحة المخصصة للكتفين 53.0/53.2

Step-in height ارتفاع السيارة عن األرض 15.5/15.9

 Capacities  السعات

Seating capacity سعة المقاعد 5

EPA Interior passenger volume (cu. ft.) حجم استيعاب المقصورة للركاب وفقًا لوكالة حماية البيئة (قدم مكعب) 92.7

Cargo volume with rear seats up (cu. ft.) حجم مساحة األمتعة عند رفع المقاعد الخلفية (قدمًا مربعًا) 25.3

Cargo volume with rear seats down (cu. ft.) حجم مساحة األمتعة عند تنزيل المقاعد الخلفية (قدمًا مربعًا) 32.3

Fuel tank (gals.) خزان الوقود (جالون) 10.8

 Curb Weights – Lbs.  وزن السيارة فارغة - رطل

S SV SL 

Base total إجمالي وزن القاعدة 2,744 2,734 2,682

 2021 EPA Fuel Economy Estimates  تقديرات االقتصاد في استهالك الوقود لوكالة حماية البيئة لعام 2021

City/Hwy/Combined MPG S SV SL ”المدينة/ الطرق السريعة/ ميل لكل جالون “القيمة المجمعة

Xtronic CVT® 31/36/33 ناقل الحركة Xtronic Cvt® (بتقنية التغيير المستمر)

DIMENSIONS/CAPACITIES/WEIGHTS/MPG األبعاد/ السعات/ الوزن/ ميل لكل جالون

 Standard P Part of SL Premium Package   قياسي  P  جزء من الباقة المتميزة


