، 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

MAXIMA

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 اتصال العمالء اإلقليمي

،عزيزي العميل
ً
: الرجاء اتباع ما يلي.مركزا لالتصال 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 اتصال 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

.الرقي إلى اإلثارة بلمسة زر واحدة
غ ّير مفهوم قيادتك من
ّ
 حصان وهي تدفعك عميق ًا داخل المقعد300 استشعر قوة
 واستمتع بتكنولوجيا التنقل الذكي.الرياضي المنحوت بإتقان
ً من نيسان™ التي تجعلك أكثر ثقة واتصا
ال بالعالم وإثارة في
 أداء قوي... 2019 ® ماكسيما.كل مرة تقود فيها السيارة
.تدعمه تكنولوجيا فائقة
Transform your drive from elevated to inspiring
at the touch of a button. Feel 300 horsepower
push you deeply into a sculpted sport seat.
Experience Nissan Intelligent Mobility™
technologies that make every drive more
confident, connected and exciting. The 2019
Maxima.® Tech powered performance.

. 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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أجواء فاخرة
المصطلح الدقيق هو «فوق الخيال» .ال توجد طريقة أبسط لوصفها؛
فهي المزيج المثالي بين روعة القيادة وجاذبية األناقة وتفرد األسلوب
مع جودة المواد المستخدمة واألماكن المثالية لمفاتيح التحكم.
وتطول القائمة بتفاصيل فخمة وروائع لم تخطر على بالك قط؛
فالوقت والجهد المبذولين لتطوير سيارتك ماكسيما ال يخفى على أحد.
والثمرة التي تجنيها وسوف تجنيها هي شعورك بالتميز في كل لحظة
تقضيها في رحاب ماكسيما®.

5-4

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.

تطريزات أنيقة على
لوحة العدادات واألبواب
ووحدة التحكم

مصابيح LED
داخلية قابلة
للتعديل

نظام تشغيل المحرّك
عن بعد مع التحكم
الذكي في المناخ

فتحة سقف
بانورامية
مزدوجة

Genuine stitching
on dashboard,
doors, and console

Adjustable
ambient
LED lighting

Remote Engine Start
System with Intelligent
Climate Control

Dual Panel
Panoramic
Moonroof

PURE AMBIENCE

Technically, the term is “Wow”. There’s no better way to
describe it – the perfect execution of driving function
with elegance and style. The quality of materials.
The ideal placement of controls. The long list of
luxuries you expect – and a few you hadn’t even
thought of. It’s clear that a great deal of time was spent,
so that every moment in the new Maxima® feels special.
خاصية التحكم
بالمناخ في
المقاعد األمامية
Climatecontrolled
front seats

مقاعد مستلهمة
من أبحاث انعدام
الجاذبية
Zero Gravity
Front Seats

المقاعد مكسوة بجلد
شبه األنيلين
Semi-aniline Leatherappointed seats

شق طريق حياتك بمزيد من الجرأة تقنية التنقل الذكي من نيسان تجعلك على
تواصل مع مقصورة القيادة بصورة منقطعة النظير .وبذلك ،كل خطوة ستخطوها ستكون
بوعي أكبر وستحصل على القليل من المساعدة عندما تكون في أمس الحاجة إليها .وفي
ً
ً
مبتكرة  -لركن السيارة على سبيل المثال.
طرقا
بعض الحاالت ،تطور السيارة
ً
مزيدا من الثقة والحرية لتحظى بمتعة الجلوس خلف عجلة القيادة .وهذا من
وكل هذا يمنحك
المفترض أن يكون الوضع الطبيعي للقيادة في حياتك.
A BOLDER RIDE THROUGH LIFE Nissan Intelligent Mobility connects you
to your drive like never before. You’ll make every move with greater
awareness and get a little help when you need it most. In some cases,
it even reinvents things – like the way you park. All of this gives you more
confidence and, ultimately, the freedom to embrace the joy of being behind
the wheel. This is how driving is supposed to be.
نظام شاشة الرؤية
الشاملة الذكية®

نظام الفرملة الطارئة األوتوماتيكية
المزود بخاصية استشعار المشاة

Intelligent
Around View® Monitor

Automatic Emergency Braking
with Pedestrian Detection

نظام التدخل الذكي لمنع
مغادرة حارة السير
Intelligent Lane
Intervention

أداء مخصص
بفضــل المحرك  VQاألســطوري سداســي األســطوانات أســفل قدمــك اليمنى والجيــل القادم
ً
تحقيقا
من تقنية التغيير المستمر لمساعدتك على مواكبة نطاق القوة ،تعتبر سيارة ماكسيما
لحلــم كل ســائق .ومــن خالل محــدد وضع القيادة ،يمكنك التغيير بين وضع قيادة ســيارة ســيدان
رياضية ووضع قيادة سيارة فاخرة بمجرد لمسة زر.

CUSTOMIZED PERFORMANCE
With legendary VQ V6 power under your right foot and a next-generation
CVT to keep you in the meat of the powerband, Maxima is a driver’s dream
come true. And with the standard Drive Mode Selector, you can switch
between sport sedan and luxurious cruiser at the touch of a button.

محدد وضع القيادة
Drive Mode Selector
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محرك  VQسداسي األسطوانات
سعة  3.5لتر بقوة  300حصان
300-hp, 3.5-L VQ V6 Engine

ناقل الحركة ®Xtronic CVT
بتقنية التغيير المستمر
®CVT

Xtronic

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.

ماكسيما®  :SRإحدى أمنيات عشاق األداء
تتميز سيارة ماكسيما هذه بعجالت مسبوكة من خالئط األلمنيوم سوداء
المعة مقاس  19بوصة ومتاح بها فتحة سقف بانورامية مزدوجة ونظام
تعليق معدل ألسلوب القيادة الرياضي بتكنولوجيا ديناميكية متقدمة.
إضافة إلى التصميم الداخلي المميز المزود بتطعيمات من جلد أسكوت
الفاخر والمقاعد وعجلة القيادة المكسوة بجلد الكنترا® وتقليمات
الواجهات الداخلية بلون الكروم الداكن .والنتيجة – تجربة قيادة مبهجة
بكل معنى الكلمة.

MAXIMA® SR: AN ENTHUSIAST’S WISH LIST
Start with 19" gloss black aluminum-alloy wheels, an
available Dual Panel Panoramic Moonroof, and a unique
sport-tuned suspension with advanced dynamic
technologies. Add a special interior with Premium Ascot
Leather appointments, Alcantara® inserts on the seats
and steering wheel and “Satin Dark Chrome” faceted
interior trim. The result – a driving experience that’s
exhilarating in every sense of the word.

اختر اللون

CHOOSE YOUR COLOUR

CASHMERE CLOTH
CASHMERE LEATHER
CASHMERE PREMIUM
ASCOT LEATHER
CHARCOAL LEATHER
CHARCOAL LEATHER WITH
ALCANTARA INSERTS
RAKUDA TAN
SEMI -ANNILINE LEATHER

Standard
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.

CASHMERE CLOTH
CASHMERE LEATHER
CASHMERE PREMIUM
ASCOT LEATHER
CHARCOAL LEATHER
CHARCOAL LEATHER WITH
ALCANTARA INSERTS
RAKUDA TAN
SEMI -ANNILINE LEATHER

قماش كشمير

S

QAB أبيض لؤلؤي

K23 فضي مشرق

KAD صخري حديدي

برتقالي داكن مستوحى من
EBL غروب الشمس

Pearl White QAB

Brilliant Silver K23

Metallic Slate KAD

Sunset Drift ChromaFlair EBL

SV

SR1

SR2

SR3

S

SV

SR1

SR2

SR3

S

SV

SR1

SR2

SR3

S

SV

SR1

SR2

اختر لون المقصورة

CHOOSE YOUR INTERIOR

SR3

جلد كشمير
جلد أسكوت
فاخر بلون الكشمير
جلد فحمي
جلد فحمي ذو تطعيمات
الكنترا
جلد شبه األنيلين

قياسي
حرصت نيسان على أن تكون نماذج
األلوان المعروضة هنا أقرب ما يكون
.إلى ألوان المركبات على أرض الواقع
 قد تختلف نماذج األلوان،ورغم ذلك
ً
قليال ألسباب طباعية وإذا تمت
معاينتها تحت ضوء النهار أو إضاءة
 يُرجى زيارة، ولذلك.متوهجة أو شديدة
أقرب وكيل نيسان لتشاهد األلوان
على طبيعتها

قماش كشمير

S

SV
قماش كشمير
Cashmere Cloth

S

NBM العقيق األحمر

RAY أزرق لؤلؤي

KH3 أسود

Carnelian Red NBM

Pearl Blue RAY

Black KH3

SV

SR1

SR2

SR3

S

SV

SR1

SR2

SR3

S

SV

SR1

SR2

SV
جلد فحمي
Charcoal Leather

جلد كشمير
Cashmere Leather

SR3

جلد كشمير
جلد أسكوت
فاخر بلون الكشمير
جلد فحمي
جلد فحمي ذو تطعيمات
الكنترا
جلد شبه األنيلين

SR1
جلد أسكوت فاخر بلون الكشمير
Cashmere Premium Ascot Leather

SR2
جلد شبه األنيلين
Rakuda Tan Semi -anniline Leather

SR3
جلد فحمي ذو تطعيمات الكنترا
Charcoal Leather with Alcantara Inserts

. 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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اختر طرازك المفضل

CHOOSE YOUR TRIM LEVEL

S
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 00 hp, 3.5-liter DOHC 24-valve V6 engine
3
Xtronic CVT® transmission with D-Step Logic
18" Machine-finished aluminum-alloy wheels
P245/45R18 V-rated all-season tyres
Drive Mode Selector with Sport or Normal modes
LED Daytime Running Lights
Front and Rear LED Headlamps
Taillights with integrated LED signature
Advanced Drive-Assist® Display with 7.0" display

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Display Commander
Rear View Camera 				
Bluetooth® Hands-free Phone System
Dual Zone Automatic Temperature Control (ATC)
Illuminated steering wheel-mounted audio and cruise controls
Auto-dimming inside rearview mirror
Nissan Intelligent Key® with Push Button Ignition
Remote Engine Start System with Intelligent Climate Control
Power windows and door locks
Front map lights and rear LED reading lights
Front seatback pockets
Dual front cup and bottle holders
8-Way power driver's seat
4-Way power front-passenger’s seat
60/40 Split fold-down rear seatbacks with valet locking function
Cloth seat trim with leather-wrapped steering wheel
and shift knob
Silver hairline faceted interior trim
8” A-IVI DA, Voice Recognition, Bluetooth, Wifi
Two USB connection ports
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) with Easy-Fill Tyre Alert
Vehicle Dynamic Control (VDC)
with Traction Control System (TCS)
Nissan Advanced 6 Air Bag System
Rear Parking System
Speed Sensing variable intermittent windshield wipers

•
•
•
•
•
•
•
•

S
ً
صماما وكامة علوية
24 	•محرك سداسي األسطوانات ذو
 حصان300  لترات وقوة3.5 مزدوجة بسعة
 بتقنية التغيير المستمرXtronic 	•ناقل حركة
 بوصة18 	•عجالت من األلمنيوم المسبوك مقاس
P245/45R18 	•إطارات مناسبة لكل الفصول من فئة
 رياضية/ 	•اختيار وضعية القيادة عادية
 تعمل في النهارLED 	•مصابيح
 أمامية خاصةLED 	•مصابيح
 مدمجةLED 	•مصابيح خلفية مع مصابيح
 بوصات7 	•نظام عرض متطور لمساعدة السائق مع شاشة مقاس
	•قرص التحكم بشاشة العرض
	•شاشة الرؤية الخلفية
	•نظام الهاتف بتقنية بلوتوث
	•نظام أتوماتيكي للتحكم بدرجة الحرارة ثنائي المناطق
	•مفاتيح للتحكم بالصوت وتثبيت السرعة مضاءة ومدمجة بعجلة القيادة
	•مرآة داخلية بخاصية التعتيم التلقائي
	•مفتاح نيسان الذكي مع خاصية تشغيل المحرك بلمسة زر
	•نظام تشغيل المحرك عن بعد مع نظام ذكي للتحكم بالمناخ داخل المقصورة
ً
كهربائيا
	•أبواب ونوافذ تعمل
 خلفيةLED 	•مصابيح قراءة أمامية ومصابيح
	•جيوب للخرائط والمستندات في الجانب الخلفي من المقاعد األمامية
	•حامل أمامي ثنائي أللكواب وحامل أمامي للزجاجات
ً 	•مقعد السائق يتحرك
آليا بثمانية اتجاهات
ً 	•مقعد الراكب األمامي يتحرك
آليا بأربعة اتجاهات
ً
 مع ميزة اإلقفال40 /60 جزئيا أللسفل بنسبة
	•مقاعد خلفية قابلة للطي
عجلة القيادة ومقبض ناقل الحركة مكسوان بالجلد- 	•مقاعد قماشية
	•مقصورة داخلية مطعمة بخط فضي رفيع
 واي فاي, بلوتوث, التعرف الصوتي، بوصات8  قياسA-IVI 	•شاشة عرض
USB 	•مقبسا توصيل
	•نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات مع نظام التنبيه
عند امتالء اإلطارات
	•نظام التحكم الديناميكي بالسيارة مع نظام التحكم بالتشبث
 وسائد هوائية متطورة من نيسان6 	•نظام
	•نظام الركن الخلفي
	•مساحات الزجاج بمسحات متقطعة حساسة للسرعة بتقنية التغيير

SV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

: إضافة إلىS يتضمن كافة تجهيزات

INCLUDES S EQUIPMENT PLUS:

Leather-appointed seats
Outside mirrors with LED turn signal indicators
Front and Rear Parking System
Driver’s seat power lumbar support
Dual Panoramic Sunroof
8” A-IVI DA, Voice Recognition,
Bluetooth, Wifi
LED Front Fog Lamps				
Intelligent Cruise Control 				
Bose 11 speakers (Optional)				
Navigation (Optional)				
Intelligent Forward Emergency Brake (FEB)
Intelligent Forward Collision Warning (FCW)
Intelligent Driver Alertness
Intelligent Blind Spot Warning (BSW)
Intelligent Cross Traffic Alert (CTA)

SR

	•مقاعد مكسوة بالجلد
LED 	•مرايا خارجية مع مؤشرات انعطاف
	•حساسات ركن في األمام والخلف
ً 	•دعم للمنطقة القطنية قابل للتعديل
آليا لمقعد السائق
	•فتحة سقف بانورامية مزدوجة
, التعرف الصوتي، بوصات8  قياسA-IVI 	•شاشة عرض
 واي فاي,بلوتوث
LED 	•كشاف ضباب أمامي
	•تقنيــة تحكــم ذكيــة لتثبيــت الســرعة
) المتفوق للترفيه الصوتي (اختياريBose 	•نظام
)	•نظام مالحة (اختياري
	•نظام الفرملة الطارئة الذكي في حاالت التوجه األمامي
	•نظام التحذير الذكي قبل االصطدام األمامي
	•نظام التحذير الذكي للسائق
	•نظام التحذير الذكي في المناطق العمياء
	•نظام الذكي لتحذير المارة

: إضافة إلىSV يتضمن كافة تجهيزات

INCLUDES SV EQUIPMENT PLUS:

• 1 9" Aluminum-alloy wheels
P245/40R19 W-rated all-season tyres
• Premium leather-wrapped steering wheel
• Aluminum sport pedals
• Power heated outside mirrors with LED turn signal indicators
• Outside mirrors with reverse tilt-down feature
• Auto-dimming driver-side outside mirror
• Power tilt/telescoping steering column
• Memory System – driver’s seat, steering wheel and
outside mirrors
• Paddle shifters
• Sport-tuned suspension
• Front Stabilizer Performance damper
• Forward Emergency Braking with Pedestrian Detection
• Integrated Dynamics-control Module (IDM) – Active Ride Control
(ARC), Active Trace Control (ATC), Active Engine Brake (AEB)
• Intelligent Around View® Monitor with
Moving Object Detection (MOD)
• Intelligent High Beam Assist 				
• Intelligent Lane Departure Prevention 			
• Intelligent Lane Departure Warning

SV

SR

 بوصة مع لمسات آلية إطارات19 	•عجالت من األلمنيوم مقاس
P245/40R19 مناسبة لكل الفصول من فئة
	•عجلة قيادة مكسوة بالجلد الفاخر
	•دواسات رياضية من األلمنيوم
LED 	•مرايا خارجية مسخنة مع مؤشرات انعطاف جانبية
ً 	•مرايا خارجية قابلة للطي
آليا وقابلة للطي عند الرجوع للخلف
	•مرآة داخلية بخاصية التعتيم التلقائي
ً
ً
وارتفاعا
طوال
	• عمود عجلة القيادة قابل للتعديل بشكل آلي
 والمرايا الخارجية، عجلة القيادة،	•نظام ذاكرة لمقعد السائق
	•مفاتيح نقل الحركة
	•نظام تعليق رياضي
ّ
مخمد بأداء تثبيت أمامي
•	
	•نظام الفرملة الطارئة الذكي المزود باستشعار المشاة
	•وحدة تحكم ديناميكية مدمجة – نظام التحكم
، نظام التحكم النشط بالثبات،الفعال بالقيادة
مكبح المحرك الفعال
	•شاشة الرؤية الشاملة الذكية مع نظام كشف
األجسام المتحركة
	•النظام الذكي للمصابيح العالية المساندة
	•النظام الذكي لمنع مغادرة حارة السير
	•النظام الذكي لتحذير مغادرة حارة السير

. 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.

11-10

اختر الملحقات

CHOOSE YOUR ACCESSORIES
A

B

وص ِّن َعــت وفقــ ًا لمعاييــر التصميــم مــن
ُ ص ِّم َمــت أكسســوارات نيســان األصليــة واخ ُت ِبــرَت
ُ
. وهي ُتالئم سيارتك نيسان تمام ًا وتوفر لك أفضل أداء ومتانة وموثوقية وسالمة،نيسان
كل قطعة من أكسســوارات نيســان األصلية مالئمة من حيث الشــكل والحجم ومصممة
 باإلضافــة إلــى أنــه يمكــن إضافتها إلــى الدفعة الشــهرية التي.خصيصــ ًا لســيارتك نيســان
.تسددها عندما يتم شراؤها مع السيارة في الوقت ذاته

Why choosing Nissan Genuine Accessory?

C

D

Nissan Genuine Accessories are designed, tested and manufactured to
the Nissan Design Standards. They will fit your Nissan vehicle perfectly
and provide optimum performance, durability, reliability and safety.
Every Genuine Nissan Accessory is custom-fit, custom-designed for
your Nissan vehicle. Plus they can be added to your monthly payment
when financed with vehicle purchase.
A.	Premium Spoiler
A fitting end to a
breathtaking design.

	جناح خلفي فاخر.أ
لمسة نهائية لتصميم
.يحبس األنفاس

B.	Rear Diffuser
Adds a sporty accent
to your Maxima

	ناشر خلفي.ب
ً
روحا رياضية
يضيف
.إلى سيارتك ماكسيما

C.	Rocker Panel Molding
Combines style and durability.
Available in multiple colours
to match body colour.

E

F

D.	Shift Knobs
Pick your hands-down favourite.
E.	Trunk Organizer
Keeps your cargo organised
and stops items rolling around
in your car. Includes dividers to
customise the space.
F.	Stainless Steel Sport Pedals
Track-inspired grip and looks.

G

H

أكسسوارات نيسان األصلية

لماذا تختار أكسسوارات نيسان األصلية؟

TURN BRAND-NEW INTO ALL you

	قضبان حماية جانبية.ج
ً
.معا
اإلبداع وقوة التحمل
متوفرة بعدة ألوان لتناسب
.لون الهيكل
	مقبض لناقل الحركة.د
.اختر ليدك ما تستحق
	منظم صندوق السيارة.هـ
.يمنع تناثر األمتعة
يشمل فواصل لتخصيص
.المساحات المناسبة
	دواسات رياضية من.و
الفوالذ المقاوم للصدأ
.تصميم مستوحى من الحلبة

G.	Hideaway Trunk Net
Keeps items in place.
Also, avoids damaging your
luggage and keeps your car
tidy and clean.

	شبكة صندوق السيارة.ز
إبقاء األمتعة في المكان
 منع الضرر.المناسب
والمحافظة على السيارة
.مرتبة ونظيفة

H.	Trunk Protector
Helps preserve and protect
your cargo.

	حامي حجرة األمتعة.ح
يساعد في الحفاظ على
.أمتعتك وحمايتها

Additional Accessories:
• Interior Appliques
• Splash Guard
• Carpeted Trunk Mat
• All Season Floor Mat
• Sports Rear Spoiler
• And more

GENUINE NISSAN ACCESSORIES

ً
تماما
سيارتك الجديدة كما تحبها

:أكسسوارات إضافية
	•زخرفات المقصورة الداخلية
	•الواقي من الرذاذ
	•سجادة منسوجة لحجرة األمتعة
	•سجادة أرضية مالئمة لجميع الفصول
	•جناح خلفي رياضي
	•وغيرها الكثير

. 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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الخصائص

SPECIFICATIONS
ENGINE
3.5-Liter DOHC 24-valve V6 engine
Horsepower – 300 hp @ 6,400 rpm
Torque – 261 lb-ft @ 4,400 rpm
Continuously Variable Valve Timing Control
System (CVTCS) on intake and exhaust valves
Nissan Direct Ignition System
Electronic drive-by-wire throttle
DRIVETRAIN
Front engine/Front-Wheel Drive
Xtronic CVT® (Continuously Variable Transmission)
with Drive Mode Selectorand manual mode
Paddle shifters

S

SV

SR1

SR2

SR3




































Integrated Dynamics-control Module – Active Ride Control, Intelligent Trace Control
Intelligent Engine Brake
BRAKES
12.60” x 1.10” front and 12.13” x 0.63” rear vented discs
4-Wheel Anti-lock Braking System (ABS)
Electronic Brake force Distribution (EBD)
Brake Assist
SUSPENSION , CHASSIS, BRAKING /STEERING
Independent strut front suspension
Independent multi-link rear suspension
Hollow-tube front and rear stabilizer bar
Sport-tuned suspension – retuned dampers,
stiffer springs and larger front stabilizer bar
Front strut tower and rear chassis reinforcement
Hydro-electric power steering
WHEELS/TYRES
18” x 8.0” machine -finished aluminum-alloy wheels
19” x 8.5” gloss black aluminum-alloy wheels
19” x 8.0” machine-finished aluminum-alloy
P245/45R18 V-rated all-season tires
P245/40R19 W-rated all-season tires
EXTERIOR FEATURES
LED headlights with LED signature Daytime Running Lights
Intelligent Auto Headlights
LED foglights
LED taillights with integrated LED signature
Quad-tipped exhaust finishers
Sport spoiler
Luxury spoiler
Dual power outside mirrors -Manual Fold
Dual power outside mirrors -Manual Fold with LED turn signal indicators
Dual power outside mirrors -Manual Fold with LED side turn/Heated /
Outside mirrors with reverse tilt -down feature
Dual Panel Panoramic Moonroof


SR3


SR2


SR1


SV


S























































































































































































































































































































































































المحرك
ً
 لتر بعمود كامات علوي مزدوج3.5 صماما سعة
24 محرك سداسي األسطوانات ذو
دقيقة/ دورة6,400  حصان عند300 – القوة
ً
ً
دقيقة/ دورة4,400 قدما عندرطال
261 - عزم الدوران
نظام التحكم المستمر في التوقيت المتباين للصمامات
في صمامي السحب والعادم
نظام اإلشعال المباشر من نيسان
ً
إلكترونيا
نظام العادم يتم التحكم به
نظام نقل الحركة
 دفع أمامي/ محرك أمامي
)® (بتقنية التغيير المستمرXtronic CVT ناقل الحركة
مع محدد وضع القيادة ووضع القيادة اليدوي
مفاتيح نقل الحركة
 نظام التحكم الذكي بالثبات،وحدة تحكم حركي مدمجة – نظام التحكم النشط بالقيادة
نظام الكبح الذكي للمحرك
المكابح
) بوصة (الخلف بأقراص مهواة0.63 x  بوصة12.13 بوصة (األمام) و1.10 x  بوصة12.60
) للعجالت األربعةABS( نظام المكابح المانعة لالنغالق
)EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة
نظام تعزيز الفرملة
 التوجيه/  الكبح، الهيكل،نظام التعليق
نظام التعليق األمامي المستقل بدعامات
نظام التعليق الخلفي المستقل متعدد الوصالت
أنبوب تثبيت أمامي وخلفي مجوف
، وزنبركات أكثر صالبة،نظام تعليق معدل ألسلوب القيادة الرياضي – مخمدات معاد تعديلها
وأنبوب تثبيت أمامي أكبر
أنبوب ساق نابضية األمامي وتعزيز للهيكل الخلفي
نظام التوجيه المعزز بالطاقة الكهرومائية
 اإلطارات/ العجالت
 بوصة8.0 x  بوصة18 عجالت مسبوكة من خالئط األلمنيوم بلمسات آلية مقاس
 بوصة8.5 x  بوصة19 عجالت مسبوكة من خالئط األلمنيوم سوداء المعة مقاس
 بوصة8.0 x  بوصة19 عجالت مسبوكة من خالئط األلمنيوم بلمسات آلية مقاس
P245/45R18 إطارات مناسبة لكل الفصول من فئة
P245/40R19 إطارات مناسبة لكل الفصول من فئة
الخصائص الخارجية
 أمامية تعمل في النهارLED مصابيح
مصابيح أمامية أوتوماتيكية ذكية
LED مصابيح ضباب
 مميزة مدمجةLED  خلفية مع إضاءةLED مصابيح
ماسورة عادم ذات أربعة منافذ
جناح رياضي
جناح فاخر
 طي يدوي- مرايا خارجية مزدوجة تعمل بالكهرباء
LED  طي يدوي مع مؤشرات انعطاف جانبية- مرايا خارجية مزدوجة تعمل بالكهرباء
 مسخنة/ LED  طي يدوي مع مؤشرات انعطاف جانبية- مرايا خارجية مزدوجة تعمل بالكهرباء
مرايا خارجية قابلة للطي آليا وقابلة للطي عند الرجوع للخلف
فتحة سقف بانورامية مزدوجة

Standard
. 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.

15-14

الخصائص

SPECIFICATIONS
COMFORT AND CONVENIENCE
Advanced Drive-Assist® Display
NissanConnect® 8” touch-screen display
Nissan Door to Door Navigation with Premium Traffic
Display Commander
Parking Assist System Rear Camera + Sonar (Front )
Parking Assist System Rear Camera + Sonar (Front & Rear )
Intelligent Around View® Monitor Rear Camera + Sonar (Front & Rear )
Bluetooth® Hands-free Phone System
Dual Zone Automatic Temperature Control
Cruise control
Intelligent Cruise Control
Intelligent Driver Alertness
Intelligent High Beam Assist
Auto-dimming inside rearview mirror
Nissan Intelligent Key® with Push Button Ignition
Remote Engine Start System with Intelligent Climate Control
Power-tilt/telescoping steering column
Ambient LED lighting
SEATING APPOINTMENTS
8-Way power driver’s seat
4-Way power front-passenger’s seat
Memory System – driver’s seat
Memory System – driver’s seat, steering wheel, and outside mirrors
Driver’s seat power lumbar support
Driver’s seat manual thigh support extension
Climate-controlled front seats
60/40 Split fold-down rear seatbacks
Leather-appointed seats
AUDIO & INFOTAINMENT
8’’A-IVI DA (AM/FM + RBDS + USB 2 + AUX + BTHF + BTSA
+ WIFI + MULTI TOUCH)
BOSE 8’’ A-IVI NAVI EXPORT (AM/FM + HD (MEX) + RBDS + USB 2)
+ AUX + BTHF + BTSA + WIFI + NFC + MULTI TOUCH)
8 Speakers (4 Door Sp + 2 Fr Tweeter + 2 Sp In Rear Parcel Shelf)
11 Speakers (4 Door Sp + 3 Fr Tweeter + 2 Rr Tweeter + 2 Sub Woofers
In Rear Parcel Shelf)
Active Noise Cancellation
12V Socket + 2 USB Ports (Rear)



S



SV


Optional
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SR2
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اختياري
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اختياري

























الراحة والرفاهية
®شاشة متطورة لمساعدة السائق
NissanConnect®  بوصات لتقنية8 شاشة لمس مقاس
Premium Traffic  من نيسان مع خاصيةDoor to Door Navigation تطبيق
قرص التحكم بشاشة العرض
) حساسات (أمامية+  كاميرا الرؤية الخلفية،نظام المساعدة في الركن
) حساسات (أمامية وخلفية+  كاميرا الرؤية الخلفية،نظام المساعدة في الركن
) حساسات (أمامية وخلفية+  كاميرا الرؤية الخلفية،نظام شاشة الرؤية الشاملة الذكي
نظام الهاتف بتقنية بلوتوث
نظام أوتوماتيكي للتحكم بدرجة الحرارة ثنائي المناطق
التحكم في ثبات السرعة
النظام الذكي للتحكم في ثبات السرعة الذكي
نظام التنبيه الذكي للسائق
النظام الذكي للمساعدة بالضوء العالي
مرآة داخلية بخاصية التعتيم التلقائي
مفتاح نيسان الذكي® مزود بخاصية تشغيل المحرك بلمسة زر
نظام تشغيل المحرك عن بعد مع نظام التحكم الذكي بالمناخ
ً
ً
وارتفاعا
طوال
عمود عجلة القيادة قابل للتعديل بشكلي آلي
 داخليةLED مصابيح
 التجهيزات/ المقاعد
ً مقعد سائق قابل للضبط
 اتجاهات8 آليا في
ً مقعد الراكب األمامي يتحرك
آليا بأربعة اتجاهات
نظام ذاكرة لمقعد السائق
 والمرايا الخارجية، عجلة القيادة،نظام ذاكرة لمقعد السائق
دعم للمنطقة القطنية قابل للتعديل آليا لمقعد السائق
دعم لمنطقة الفخذين قابل للتعديل يدويا لمقعد السائق
خاصية التحكم بالمناخ في المقاعد األمامية
ً
40 /60 جزئيا لألسفل بنسبة
مقاعد خلفية قابلة للطي
المقاعد مكسوة بالجلد
أنظمة المعلومات والترفيهة والصوت
+ AUX + USB  مقبس2 +  نظام البيانات اإلذاعية+  راديوFM/AM(  بوصات8  قياسA-IVI شاشة عرض
) متعدد خاصية اللمس+  واي فاي+ BTSA + سماعة بلوتوث السلكية
+ AUX + )USB  مقبس2 +  نظام البيانات اإلذاعية+  راديوFM/AM(  بوصات8  قياسBOSE نظام مالحي
 متعدد خاصية اللمس+ NFC + BTSA  واي فاي+ سماعة بلوتوث السلكية
) سماعتان أسفل رف األمتعة+  مكبرا صوت أماميان+  سماعات في األبواب4(  سماعات8
+  مكبرا صوت خلفيان+  مكبرات صوت أمامية3 +  سماعات في األبواب4(  سماعة11
)مكبرا صوت صب ووفر أسفل رف األمتعة
نظام حجب الضجيج الفعال
) (في الخلفUSB  منفذان+  فولت12 مقبس

Standard
. 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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 الوقود/ والسعات/ األوزان/ األبعاد

DIMENSIONS / WEIGHTS / CAPACITIES / FUEL
AERODYNAMICS

األيروديناميكية

Drag coefficient

0.29-0.30

DIMENSIONS - mm
Exterior

الخصائص

SPECIFICATIONS
SR3

SR2

SR1

SV

S

معامل السحب











 ملم- األبعاد











األبعاد الخارجية

Wheelbase

2775

العجالت قاعدة











Overall length

4905

اإلجمالي الطول

1860

اإلجمالي العرض
















Overall width



















Overall height
Track width

1435

اإلجمالي االرتفاع

Front

1585

األمامية

Rear

1585

الخلفية

Interior (Front / Rear)

عجالت بين المسافة
الواحد المحور
) المؤخرة/ المقصورة (المقدمة

Head room

1000/933

Head room with
Dual Panel Moonroof

حيز الرأس
مساحة للرأس مع فتحة
سقف مزدوجة

987/910

Leg room

1143/870

حيز األرجل

Hip room

1376/1340

حيز الحوض

Shoulder room

1439/1415

حيز األكتاف

WEIGHTS - kg

 كجم- األوزان

Gross vehicle weight
Max. Axle weight

2090

الوزن اإلجمالي للسيارة

Front

1138

األمامية

Rear

942

الخلفية

Curb weight

1655

الوزن األقصى للمحور
وزن الهيكل

CAPACITIES

السعة

Seating capacity

5

سعة الجلوس

Trunk capacity

L

405

لتر

قدرة التخزين في الصندوق

Fuel tank capacity

L

68

لتر

سعة خزان الوقود

Fuel consumption

KM/L

12.8

لتر/كلم

استهالك الوقود









السالمة واألمن
ّ يتضمن نظام نيسان للوسائد الهوائية المتطورة وسائد هوائية أمامية إضافية مع
حساسات
حزام األمام وتصنيف الركاب
وسائد هوائية جانبية إضافية مثبتة بالمقاعد لركاب المقاعد األمامية
والمقاعد الطرفية الخلفية
وســائد هوائيــة إضافية ســتائرية مثبتة بالســقف مزودة بمستشعرات انقالب للصدمات الجانبية وحماية للرأس
عند االنقالب لركاب المقاعد األمامية والمقاعد الطرفية الخلفية
)TCS( ) مع نظام التحكم بالتشبثVDC( نظام التحكم الديناميكي بالسيارة
نظام التحذير الذكي قبل االصطدام األمامي
نظام الفرملة الطارئة األوتوماتيكي
نظام الفرملة الطارئة األوتوماتيكي المزود بخاصية استشعار المشاة
نظام التحذير في المناطق العمياء
نظام التنبيه عند الرجوع للخلف
نظام التدخل الذكي لمنع مغادرة حارة السير
) مع نظام التنبيه عند امتالء الهواء في اإلطاراتTPMS( نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات

SAFETY AND SECURITY
Nissan Advanced Air Bag System with supplemental front air bags with
seat belt and occupant-classification sensors
Seat-mounted side-impact supplemental air bags for front- and rear-seat
outboard occupants
Roof-mounted curtain supplemental air bags with rollover sensor for side-impact
and rollover head protection for front and rear-seat outboard occupants
Vehicle Dynamic Control (VDC) with Traction Control System (TCS)
Intelligent Forward Collision Warning
Automatic Emergency Braking
Automatic Emergency Braking with Pedestrian Detection
Blind Spot Warning
Rear Cross Traffic Alert
Intelligent Lane Intervention
Tire Pressure Monitoring System (TPMS) with Easy-Fill Tire Alert

S

SV

SR1

SR2

SR3









































































Standard
. 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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