NISSAN

MAXIMA

ً سويا الرحلة تصبح أكثر
ً
ً
ّ
وانسجاما
ثقة
. إلى شركاء على الطريق، نحن نستخدم تقنيات جديدة لنحول السيارات من مجرّد مركبات للقيادة.التنقل الذكي يرُشد كل شيء نقوم به
. جميعها ستكون في المستقبل القريب، أو الطريق السريع الذي يشحن سيارتك اإللكترونية طوال الطريق، وسواء كانت السيارة التي تشاركك مهمة القيادة.وإثارة
ّ
.يتجسد بسيارة نيسان التي تقودها اليوم
إنه المستقبل الذي
Intelligent Mobility guides everything we do. We’re using new technologies to transform cars from mere driving machines into
partners. Together the journey is more confident, connected, and exciting. Whether it’s cars that share the task of driving with you,
or highways that charge your Electric Vehicle as you go along. It’s all in the very near future. And it’s a future already taking shape in
the Nissan you drive today.

مركز اتصال العمالء اإلقليمي

،عزيزي العميل
ً
: الرجاء اتباع ما يلي. أسسنا مركزا لالتصال وتلقي الشكاوى،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
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الرقــي إلــى اإلثــارة بلمســة زر واحــدة.
غيِّــر مفهــوم قيادتــك مــن
ّ
ً
عميقــا داخــل المقاعــد
استشــعر قــوة  300حصــان وهــي تدفعــك
الرياضيــة المنحوتــة بإتقــان ،وانطلــق بثقــة نحــو أي منعطــف مــع
التصميــم اآليروديناميكــي الــذي يتيــح لــك االندفاع بسالســة داخل
الهــواء .وبعــد قيــادة تتســارع لهــا نبضــات القلــوب ،اختــر وضعيــة
ّ
بــكل ســرعة وسالســة .مكســيما ،ســيارة رياضيــة بأربعــة
الســير
أبواب ،مصممة لتطلق حماستك متى شئت.
TRANSFORM your drive from elevated to exhilarated
at the touch of a button. Feel 300 horsepower push
you deeply into a sculpted sport seat. Lean in to
your favourite curve as sleek aerodynamics let you
slice through the air. And, after a pulse-raising ride,
return just as quickly to swift, effortless motion.
The Maxima® is, the 4-Door Sports Car. Designed to
boost your excitement AT WILL.

03-02

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

ُ
ستغ ّير نظرتك إلى السيارات الرباعية
ثوان
األبواب.
إكتشــف روعــة مكســيما بقوتهــا البالغــة  300حصــان واستشــعر القــوة المثيــرة التــي تدفعــك إلى
ّ
الســت،
مقعــدك ،وحــده المحــرك  VQالجديــد والمطــور قــادر علــى توليــد هذه القوة بأســطواناته
وبفضل تقنيات مســتلهمة من الســيارة األســطورية ® GT-Rســوف تستمتع بتسارع من  0إلى 100
كم/ســاعة بزمن مذهل .وإذا كنت من عشــاق القيادة ،ستشــعر بحماسة بالغة مع صوت العادم
حين تصل دورات المحرك إلى ذروتها عند  6500دورة في الدقيقة.

GIVE IT SIX SECONDS, AND YOU’LL
NEVER LOOK AT A 4-DOOR THE SAME
WAY AGAIN.
Dig deep into Maxima®’s 300 horsepower and feel the solid push into
the seat that only newly refined VQ V6 power can provide. With the
assistance of technology inspired by GT-R®, 0–100 comes up in impressive
time. For those who live by the drive, the wail of the exhaust as it pulls to
its 6,500 rpm redline is all the proof you’ll ever need.
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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 requirements. Please consult your local dealer.

تفاصيل تحبس األنفاس

BREATHTAKING DETAILS

خطوط أنيقة
منحوتة بعمق

مظهر جريء
وتصميم رياضي

ماسورة عادم مزدوجة
بلمســة نهائية من الكروم

مصابيح أمامية LED
مع لمسات مدمجة

سقف
بتصميم مميّز

Deeply sculpted
character lines

Aggressive
lowered stance

Dual chrome-tipped
exhaust finishers

LED headlamps with
integrated signature

“Floating” roof
appearance

تجاوز اإلعجاب وانطلق إلى اإلبهار.
ً
فضال عن خطوطها المنسابة
بمظهرها الجريء وتصميمها الرياضي والمنحوت بدقة فائقة،
بروعــة ،تتفــرد مكســيما بآيروديناميكيــة مذهلــة .تأمــل الضــوء وهــو ينســاب بأناقة حــول رفارف
العجــات الرشــيقة ليثبــت أن مكســيما ليســت مصممــة لتتحــدى الريــاح فحســب ،بــل لتحاكــي
شــغاف القلوب .وما كان هذا ليتأتى لوال تضافر جهود المهندســين والمصممين البتكار تقنية
دمغ معدنية فريدة من نوعها ،األمر الذي مكنهم من إضفاء هذه االنحناءات الجذابة إلى أبواب
مكسيما ذات التصميم العميق والمظهر الرشيق.

DRIVE PAST HANDSOME,
GO DIRECTLY TO STUNNING.
Lowered, sculpted, and streamlined, Maxima® achieves a sweeping
aerodynamic profile. However, watch the light as it traces a path around
a curvaceous fender, it’s clear – it’s not just about cheating the wind, it’s
about a love of form. In fact, the engineers and designers created
a unique metal-stamping technique, just so they could add such
a seductive curve to Maxima®’s deeply scalloped doors.
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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 requirements. Please consult your local dealer.

المصطلــح العلمــي الدقيــق هــو "فــوق الخيــال!" .ال توجــد طريقــة أبســط لوصفها .فهــي المزيج
المثالــي بيــن روعــة القيادة ،وجاذبية األناقة ،وتفرد األســلوب ،مع جودة المواد المســتخدمة ،و أماكن
الوضــع المثاليــة لمفاتيــح التحكــم .وتطول القائمــة بتفاصيل فخمة وروائع ربما لــم تخطر على بالك
قــط .الوقــت والجهــد المبــذول لتطويــر ســيارتك مكســيما ال يخفــى علــى أحــد ،والثمــرة التــي نجنيها
وسوف تجنيها هي شعورك بالتميز في كل لحظة تقضيها في رحاب مكسيما.
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 Maxima® feels special.

PURE AMBIENCE

أجواء فاخرة
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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 requirements. Please consult your local dealer.

فتحة سقف
بانورامية مزدوجة

خاصية التحكم بالمناخ
في المقاعد األمامية

مقاعد مستلهمة من
أبحاث انعدام الجاذبية

عجلة القيادة مكسوة
بالجلد الفاخر على شكل D

Dual Panel Panoramic
Moonroof

Climate-controlled
front seats

Zero Gravity
Front Seats

Premium leather-wrapped
D-shaped steering wheel

تطريزات أنيقة على لوحة العدادات
واألبواب ولوحات التجهيزات

مصابيح
 LEDداخلية

نظام تشغيل المحرك عن بعد
مع نظام التحكم الذكي بالمناخ

Genuine stitching on dashboard,
doors and console

Ambient
LED lighting

Remote Engine Start System
with Intelligent Climate Control

ّ
وتحكم تعمل
شاشة عرض
باللمس مقاس  8بوصات

8" Multi-Touch Control Monitor

شاشة مساعدة السائق مقاس  7بوصات
7" Advanced Drive-Assist® Display

لوحة تجهيزات مركزية مائلة بزاوية  7درجات

Centre console tilted by 7 degree

قرص التحكم بشاشة العرض
Display Commander

اختيار وضعية القيادة

Drive Mode Selector

أناقة مبهرة.
ً
تماما ،تجعلك مكســيما على تواصل
من خالل وضع مفاتيح التحكم في المواقع التي تريدها
مــع مقصــورة القيــادة بصورة منقطعة النظير .أما لوحة التجهيــزات المركزية التي تم تدويرها
بزاوية  7درجات باتجاه السائق فتمنحه سهولة غير مسبوقة في الوصول إلى مفاتيح التحكم.
ومع شاشة مساعدة السائق مقاس  7بوصات ،وشاشة مراقبة التحكم التي تعمل باللمس
مقــاس  8بوصــات ،ســتجد أمــام ناظريــك كافــة المعلومــات المهمــة وبوضــوح شــديد .وفــي
مكســيما ،راعينــا أدق التفاصيــل ،فالتصميــم العملــي لناقــل الحركــة ،وقرص التحكم بشاشــة
العــرض ،ومفتــاح الوضعيــة الرياضيــة ،كلهــا متموضعة في مــكان واحد ســهل الوصول إليه،
ليكون التحكم باألداء كما تريد وحيث تريد – عند أناملك.

UNLIMITED ENGAGEMENT.
®By placing key controls intuitively where you want them, Maxima
connects you to your drive like no other. Rotating the centre console
7 degrees towards the driver gives you an easy reach to key controls.
The 7" Advanced Drive-Assist ® Display and 8" Multi-Touch Control
Monitor give you two large displays to view key information. And no
detail was overlooked. The ergonomically shaped shift lever, Display
Commander dial, and Sport Mode button are all grouped together and
carefully placed to fall readily to hand, putting personalised performance
exactly where you desire – at your fingertips.
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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 requirements. Please consult your local dealer.

شاشة مساعدة السائق المتطورة من نيسان

قراءة سريعة.

مــع كل المتغيــرات التــي تجــري من حولك ،ال يزال بإمكانك التركيز على المســألة األهم – القيادة .صممت شاشــة عرض مكســيما
ً
مرورا برسائل
الملونة مقاس  7بوصات من أجل عينيك فقط .ومن توجيهات المالحة على كل منعطف ،إلى إظهار هوية المتصل،
التنبيه ألخذ استراحة من القيادة إذا شعرت السيارة بذلك من خالل مراقبة قيادتك تضع شاشة مساعدة السائق المتطورة من
ً
نيســان كافة المعلومات المهمة أمامك مباشــرة ،ما يســاعد على تقليل زمن تشــتت انتباهك عن الطريق .كما ُت ّ
أيضا من
مكنك
تغيير لون سيارتك المكسيما على الشاشة بما يناسب مزاجك.

NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSIST® DISPLAY

IT’S EVEN A QUICK READ.

With all you’ve got going on, you can still focus on what’s most important: driving.
Maxima®’s 7" colour display is for your eyes only. From turn-by-turn directions to Caller ID,
even warning you if it senses you need a break, the Advanced Drive-Assist® Display lays it all
right before your eyes – helping to minimise time spent looking away. If you want, you can
even change the colour of the Maxima® on the display to match your mood.

أدوات مساعدة السائق
DRIVING AIDS

نظام مالحة يوجهك
عند كل منعطف
TURN-BY-TURN NAVIGATION

نظام مراقبة ضغط الهواء
في اإلطارات

نظام تنبيه السائق الذكي
INTELLIGENT DRIVER
ALERTNESS

TYRE PRESSURE
MONITORING SYSTEM

بوصلة
COMPASS
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حين تتط ّلع إلى مزاحمة النجوم،
ستبني صاروخ ًا.
تمتاز مكســيما بمحرك  VQسداســي األســطوانات بســعة  3.5لترات يولد قوة هائلة ،وهو
ينبــض داخلهــا بالقــوة واإلثارة .تم إدخال تعديالت وتحســينات هائلة على هذا المحرك ،حتى
أن صمامات العادم تم ملؤها بالصوديوم بتقنية مســتوحاة من الســيارة الرياضية ®.GT-R
ســيمنحك المحرك بقوته البالغة  300حصان إثارة تفوق الوصف عند التســارع من الســكون
إلــى ذروة دوراتــه بفضــل تقنياتــه المتطــورة مثــل أذرع التدويــر المطروقــة والمعــززة بــأدق
ً
وصوال إلى نظام التهوية عالي التدفق.
اللمسات ،والمكابس ذات األيونات،
إســتجابة فائقة تدعمها تقنيات المســتقبل .تمت إعادة هندســة ناقل الحركة Xtronic
بتقنية التغيير المســتمر  CVTبشــكل كامل ليناســب عشاق الســرعة ومحبّي توفير الوقود
علــى حــد ســواء ،وبهــذا أصبحــت تقنيــة التغييــر المســتمر الجديدة تتســم بتغييــر ديناميكي
ً
ً
فضال عن تحكم متكيــف في النقل.
تنوعــا لنقل الحركــة،
للحركــة ،وبنســب ومســتويات أكثــر
والنتيجــة المحققــة :نقــاط أكثــر لنقل الحركة ،تجربة قيادة أكثر روعة وسالســة ،إلى جانب
توفير مذهل في استهالك الوقود.

WHEN YOU AIM FOR THE STARS,
YOU BUILD A ROCKET.
Power, courtesy of a 3.5-L V6 engine. Under the Maxima®’s hood beats the
heart of Nissan’s VQ V6 engine. The legendary engine has been extensively
refined and optimised, even employing sodium-filled exhaust valves – a
technology borrowed from our GT-R® supercar. From its microfinished
forged crankshaft and anodised pistons to its high-flow tuned induction
system, this 300-hp powerhouse is designed to exhilarate from idle to redline.
®Response, brought to you by the Next-Generation Xtronic CVT.
Completely re-engineered for both enthusiast and economist, Maxima®’s
all-new CVT features dynamic step shifting, wider gear ratio coverage, and
an adaptive shift controller. The result: more distinctive shift points, a more
connected, spirited driving experience, and increased fuel economy.
Adrenaline on tap, via Sport Mode. Put the Drive Mode Selector
into Sport and you’ll sharpen throttle response, steering feel, and
transmission tuning for a pulse-raising ride. The system even
adjusts Maxima®’s available Active Sound Enhancement
(ASE), bringing in a more purposeful engine note into
the cabin – music to any enthusiast’s ears.

األدريناليــن يتدفــق بغــزارة فــي الوضــع الرياضــي .اختــر وضعيــة القيــادة
الرياضية وستشعر السيارة بشكل أسرع أثناء التسارع ،وشعور التحكم
ً
فضــا عن أداء ناقــل الحركة لكي تســتمتع بقيادة
فــي عجلــة القيــادة،
ً
أيضا أن يضبط
تتســارع لها نبضات القلوب .ويمكن لهذا الوضع
إعــدادات نظــام تحســين الصــوت الفعــال ( ،)ASEمــا يجعــل
صــوت المحــرك الجبــار ينتشــر فــي أجواء المقصــورة ،وهو
بالطبع الموسيقى المفضلة لعشاق السرعة.

حصان
HP
نيوتن
متر NM
TORQUE
كلم/لتر*
*KM/L
19-18

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

*ترشيد الوقود المقدّ ر من قبل وكالة حماية البيئة هو  ١٢,٨كلم /لتر على الطرقات السريعة لنيسان مكسيما.
قد يختلف عدد الكيلومترات وفق ًا لظروف القيادة .لغرض المقارنة فقط.

300
354
12.8

®*EPA fuel economy estimate 12.8 km/l on highway for Nissan Maxima.
Actual mileage may vary with driving conditions – use for comparison only.

. إثارة ال مثيل لها:SR مكسيما
 وهذا ما، والمكابح، ودرجة التحكم، بل بعوامل كثيرة تتضمن الثبات،السيارة الرياضية ال تقاس بقوتها فقط
ً
ً
ّ
 تم تزويد مكســيما بعجالت،متجهمــة تعكس قوتهــا الخارقة
 ولمنحهــا إطاللة.ممتعــا
أمــرا
يجعــل قيادتهــا
ً
. فضال عن نظام تعليق رياضي يستخدم تقنيات ديناميكية متطورة، بوصة19 مسبوكة من األلمنيوم بمقاس
 إلى جانب، وتصميم أحادي األنبوب في الخلفZF Sachs® ناهيك عن مكونات في غاية التطور مثل مخمدات
 أمسك بمقودها المطعم بالجلد إضافة إلى مفاتيح، أدخل إلى مقصورتها.شاسيه معزز لتوفير صالبة فائقة
ً
ً
.وقالبا
قلبا
 وانطلق بإثارة لتشق دربك بسيارة رياضية،مدمجة للتحكم في تغيير السرعات

MAXIMA® SR: CURVE YOUR ENTHUSIASM.
A great sports car is about more than just power. It’s the overall balance, including
handling, braking, and ride that create a truly memorable drive. To give you a
G-induced grin, Maxima® SR combines 19" diamond-cut, machine-finished alloy wheels
with a sport-tuned suspension featuring advanced dynamic technologies. Specialised
hardware includes specially tuned ZF Sachs® dampers with a monotube design in the
rear, and a reinforced chassis. So get inside, grab the thick wheel with leather inserts
and column-mounted paddle shifters, and go enjoy the thrill of carving up your favourite
road in the way only a purpose-built sports car can provide.

ّ
 يعمــل هذا النظام من.التحكــم الذكي بالثبات
نظــام
ً إذ يقوم تلقائيا،خــال تطبيق المكابح عند المنعطفات
باســتخدام المكابــح الداخليــة أو الخارجيــة لمســاعدتك
.على المحافظة على مسارك المطلوب خالل االلتفاف

 حيــن تســتخدم.نظــام الكبــح الذكــي للمحــرّك
 يعمل نظام مكبح المحرك الفعال بمساعدة،المكابح
ناقــل الحركــة بتقنية التغيير المســتمر على نقل نطاق
ً
 مــا يُبطــىء حركــة،تلقائيــا إلــى مســتوى أدنــى
الحركــة
.المركبة ويعزز شعورك بالثقة خالل إيقاف المركبة

ّ
 حين تندفع بســرعة إلى.التحكم الذكي بالقيادة
نظــام
 يتدخل نظام التحكــم براحة الركوب،مطــب على الطريــق
ً
 إذ يعمل هذا النظام من خالل استخدام المكابح.تلقائيا
 مــا يوفر لك مســتويات أعلى من،لتقليــل تأثيــر الصدمــة
.الشعور بالراحة والثبات

Intelligent Trace Control. By selectively
applying Maxima®’s brakes when cornering,
Intelligent Trace Control can automatically
engage the inner or outer brakes, helping
to optimise your line through a turn.

Intelligent Engine Brake. As you
apply the brakes, Maxima®’s Intelligent
Engine Brake system downshifts the
CVT, slowing the vehicle with less
effort, while enhancing the feeling of
stopping confidence.

Intelligent Ride Control. In the event you’re
jostled by a bump in the road, Maxima®’s
Intelligent Ride Control system kicks in. It
works by automatically applying the brakes
to help smooth the impact, helping you stay
composed and comfortable.

. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبع ًا لمتطلــــبات الســــوق
Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.
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 هناك حيز، في عالم السيارات الرياضية رباعية األبواب. ترحب بك بكل الطرق.SR مكسيما
ً
أهال بك في عالم تكون
. أو حتى اإلثارة، والحماسة،خاص ألولئك الذين تفوق أحالمهم الشغف
ً
ً
.تماما
 وهذه تقدمة من أناس يفكرون مثلك،تعبيرا عن شخصيتك
فيه القيادة

Maxima® SR. Purists Welcome. In the world of the 4-Door Sports Car,

®

there’s a special place for those who have a mindset that goes beyond
enthusiasm, passion, or even exhilaration. Welcome to a place where
driving is simply an expression of who you are – brought to you by people
who feel exactly the same way.

ّ
قيادة
THE DRIVE, ELEVATED. .مطورة
عجلة القيادة مكسوة
D بالجلد الفاخر على شكل

مقاعد فاخرة مع بطانة
على شكل ألماسي

Premium leather-wrapped
D-shaped steering wheel

Premium Leather-appointed seating
with diamond-quilted inserts

مقصورة داخلية
مطعمة بالخشب

مفاتيح لنقل الحركة
مدمجة بعجلة القيادة

وحدة تحكم ديناميكية
)IDM( مدمجة

Linear wood-tone
faceted interior trim

Column-mounted
paddle shifters

Integrated Dynamicscontrol Module (IDM)

. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبع ًا لمتطلــــبات الســــوق
Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.
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بعض األشياء لها جمال آخر
.بعد منتصف الليل

Equipped with:

ّ
:مجهزة بـ

إليكم نيسان مكسيما
.ميدنايت اديشن

THE BEST THINGS HAPPEN
WHEN THE NIGHT FALLS.

مشعب هواء خلفي
Black Rear Diffuser

Introducing the Nissan Maxima
Midnight Edition.
جناح خلفي أسود
Black Sport Spoiler

مقاعد من جلد أسكوت األسود
الفاخر ذات تطعيمات الكنترا
مبطنة على شكل ألماس
Charcoal Premium Ascot
Leather Appointed Seats
with Diamond Quilted
Alcantara® Inserts

عجالت سوداء مسبوكة من خالئط
 بوصة حصرية١٩ األلمنيوم قياس
بنيسان مكسيما ميدنايت اديشن
Exclusive Midnight Edition
Black 19” Alloy Wheels
. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبع ًا لمتطلــــبات الســــوق
Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.
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أدق مما تتخيّل
عنــد تحريــك الســيارة إلى األمــام ،توفر لك الشاشــة
ً
قــادرا على تحديد
رؤيــة أماميــة وعلويــة ،ممــا يجعلك
مدى اقترابك من األجسام في األمام.

RIGHT ON THE NOSE

In Drive, the display gives you both a
front and overhead view, so you can
gauge just how far to pull up – without
going too far.

احم عجالتك
ِ

رؤية شاملة

عنــد تحريــك ســيارتك إلــى األمــام أو الخلــف ،يمكنــك
ضغــط زر الكاميــرا لتبديــل كاميــرا الرؤيــة الخلفيــة إلــى
الكاميــرا الجانبيــة ،مــا يســاعدك علــى معرفــة مــدى
اقترابك من حافة الرصيف.

بموضعها المناســب تحت مرآة السائق
الجانبية ،تساعد هذه الكاميرا على إكمال
ً
افتراضيا  360درجة.
الصورة التي تعادل

SPARE YOUR WHEELS

COMPLETE THE PICTURE

In Drive or Reverse, you can push the
camera button to switch out the
overhead for a side view. A great help for
seeing how close you are to the curb.

Located under your driver’s
side mirror, this camera helps
round out your virtual 360°
bird’s-eye view.

نظام شاشة الرؤية الشاملة الذكي

فقط خدمة صف السيارات هي األسهل.

ما هي برأيك أسهل طريقة للركن؟ شاشة الرؤية الخلفية مفيدة عند الرجوع بسيارتك إلى الوراء ،لكن األروع أن
ً
قــادرا علــى الرؤيــة ضمــن نطاق أشــمل .ولهذا تمنحك مكســيما ميزة حصرية في فئتها ،وهي شاشــة الرؤية
تكــون
ً
الشاملة الذكية التي تستخدم كاميرات لتمنحك رؤية علوية حول سيارتك بزاوية  360درجة ،فضال عن أربع شاشات
جزئيــة يمكنــك اختيــار منهــا مــا تشــاء وتكبيــر صورتهــا ،وهــي :شاشــة الكاميــرا األماميــة ،الخلفيــة ،وشاشــتان
للرؤية الجانبية.
حساسات الركن .يتوفر في مكسيما نظام حساسات الركن التي تمد لك يد العون عند ركن سيارتك ،إذ يتضمن
ً
صوتيــا عنــد اقترابــك مــن أحدهــا.
 4حساســات عنــد الزوايــا األربــع الستشــعار األجســام الثابتــة وتحذيــرك

INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR

رؤية خلفية واضحة
عند الرجوع بسيارتك إلى الخلف ،تعرض لك شاشة
ً
تمامــا ،بينمــا توفــر لــك
الرؤيــة الخلفيــة مــا وراءك
شاشــة الرؤيــة العلويــة القــدرة علــى رؤيــة العوائــق
ً
طوال ،والتي قد تكون مخفية تحت نافذتك.
األقصر

25-24

BACKGROUND SAVVY

In Reverse, the display helps you see
what’s directly behind you, while the
overhead view helps with shorter objects
that may otherwise be hidden below
your window.

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

IF YOU WANT PARKING ANY
EASIER, YOU’LL HAVE TO VALET.
What if parallel parking were easier? A Rear View Monitor is great when backing up – but when it

comes to parking, it’s nice to see more than just what’s directly behind you. That’s why Maxima®’s
class-exclusive Intelligent Around View® Monitor uses four cameras to give you a virtual 360⁰ bird’s-eye view of your
vehicle, with selectable split-screen close-ups of the front, rear, and curbside views, so you can get a better look.
Parking sonar. Maxima®’s available parking sonar gives you an added ally in your pursuit of parking,
with sensors on all four corners looking out for static objects and giving you an audible warning
when it detects you’re getting close.

NISSAN INTELLIGENT DRIVING FEATURES

INNOVATION THAT LOOKS OUT FOR YOU.

مزايا القيادة الذكية من نيسان

Wouldn’t it be cool if you had the confidence you need for every part of your

إبتكارات تهتم بسالمتك.

drive? The Nissan Safety Shield is a comprehensive approach to safety that
guides the engineering and development of every vehicle we make.
®

ً
مفعما بالثقة خــال كل لحظة تجلس فيها وراء
أليــس مــن الرائــع أن تكون
ً
ً
عجلة القيادة؟ إليك ً
متكامال
مفهوما
إذا درع الســامة من نيســان الذي يمثل
للسالمة التي ترسم دروب الهندسة والتطوير لكل سياراتنا.

MONITOR

Smart technologies are designed to help monitor conditions, from a system
that helps ensure you’re travelling on properly inflated tyres, to an available
system that monitors your driving, and alerts you that you may need a break.

َ
ً
متيقظا
إبق

Available Features:
)• Intelligent Emergency Braking (I-EB
)• Intelligent Forward Collision Warning (I-FCW
)• Intelligent Driver Alertness (I-DA
)• Intelligent Around View Monitor (I-AVM
• Moving Object Detection
)• Intelligent Cruise Control (ICC
)• Blind Spot Warning (BSW
)• Rear Cross Traffic Alert (RCTA

تساعدك التقنيات الذكية على مراقبة الظروف المحيطة ،من النظام الذي يتأكد من ضغط الهواء
فــي إطاراتــك ،إلــى النظام المتوفر لمراقبة قيادتك وتنبيهك ألخذ اســتراحة من القيادة إذا شــعرت
السيارة بذلك من خالل مراقبة قيادتك طوال الوقت.
المزايا االختيارية:
• نظام الفرملة الطارئة الذكي في حاالت التوجّ ه األمامي ()I-EB
• نظام التحذير الذكي قبل االصطدام األمامي ()I-FCW
• نظام التحذير الذكي للسائق ()I-DA
• نظام شاشة الرؤية الشاملة الذكي
• نظام كشف األجسام المتحركة
• تقنية ذكية لتثبيت السرعة ()ICC
• نظام التحذير في المناطق العمياء ()BSW
• نظام التحذير من المارة في الخلف ()RCTA

RECOVER

Whether you need to hit the brakes hard or manoeuvre around an
unexpected obstacle, these standard technologies help you respond
to a potentially harmful situation.
• Vehicle Dynamic Control helps you maintain your steered path.

استعادة السيطرة

• Traction Control System helps reduce wheelspin in low-traction situations.

سواء استخدمت المكابح بصورة مفاجئة ،أو أردت المناورة حول عائق ظهر أمامك فجأة على
الطريق ،تساعدك التقنيات التالية على االستجابة للموقف بشكل صحيح لتجنب المخاطر
المحتملة.

• A nti-lock Braking System helps you maintain steering control around
obstacles while braking heavily.

• نظام التحكم الديناميكي بالمركبة يساعدك على البقاء في مسارك المطلوب.

• Electronic Brake Force Distribution sends extra force to the rear brakes
when you have additional weight of passengers or cargo in the back.

• نظام التحكم بالتشبّث يساعدك على تقليل دوران العجل فوق
األسطح منخفضة التشبث.

• Brake Assist helps apply maximum braking force if it detects hard braking
and senses you are in an emergency situation.

• نظام المكابح المانعة لالنغالق يساعدك في الحفاظ على التحكم بعجلة التوجيه عند
استخدام المكابح بشدة أثناء المناورة حول العوائق المفاجئة.

PROTECT

• نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة يطبق قوة إضافية على المكابح الخلفية عند وجود
ركاب أو حمولة في الخلف.

When a collision is unavoidable, Nissan’s Zone Body construction helps
absorb the impact while the advanced seat belt and air bag systems help
protect passengers.

• نظام تعزيز الفرملة يساعد على استخدام القوة القصوى المتاحة عند الكشف عن استخدام
مفاجىء للمكابح في الحاالت الطارئة.

• Six Standard Air Bags

الحماية

)• L ATCH System (Lower Anchors and Tethers for children

ً
واقعا ال محالة ،تعمل المنطقة الهيكلية في نيسان على امتصاص شدة
حين يصبح التصادم
الصدمة ،بينما تقوم أحزمة األمان المتطورة ونظام الوسائد الهوائية بحماية الركاب.

• Front and Rear seat belts with pre-tensioners and load limiters

• وسائد هوائية قياسية
• نظام تثبيت األطفال (القطات وأحزمة)
• أحزمة أمان خلفية وأمامية مزودة بشدادات ومحددات التحمّ ل
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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 requirements. Please consult your local dealer.

نظــام مراقبــة ضغــط الهواء فــي اإلطارات ( )TPMSمــع نظام التنبيه
عنــد امتــاء اإلطــارات .إذ يحــذرك نظــام  TPMSعنــد انخفــاض ضغــط
ً
صوتا عند وصول
اإلطــارات ،أمــا نظــام التنبيه عند امتالء اإلطــارات فيصدر
ضغط الهواء في اإلطار إلى الحد المناسب.
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) with Easy-Fill
Tyre Alert. TPMS lets you know when a tyre is low. And
Easy-Fill Tyre Alert takes the guesswork out of filling your
tyres, with a beep of the horn when you’ve reached the
correct pressure.

 ٦وســائد هوائية قياســية .يمتاز نظام الوســائد الهوائية المتطورة من نيســان بوســائد
هوائيــة أماميــة إضافيــة مع أحزمة مقاعد ومستشــعرات لتصنيف الــركاب .إضافة إلى ما
ســبق ،تتســم مكســيما بوســائد هوائيــة إضافيــة مثبتــة بالمقاعــد األماميــة للحمايــة من
الصدمــات الجانبيــة ،ناهيــك عــن الوســائد الهوائيــة اإلضافية الســتارية المثبتة بالســقف
والتي توفر حماية من الصدمات الجانبية ،ال سيما وأنها مزودة بمستشعرات انقالب.
6 Standard Air Bags. Nissan Advanced Air Bag System has supplemental front air bags
with seat belt and occupant-classification sensors. In addition, Maxima® features front
seat-mounted side-impact supplemental air bags, and roof-mounted curtain side-impact
supplemental air bags with rollover sensor.

تقنيات نظام القيادة الذكية

تجنب المخاطر بتحذير.
ما رأيك بمزيد من الثقة؟ ســواء كنت تبدل حارة الســير على الطرق
الســريعة أو كنــت تنــاور فــي مســاحات الركــن الضيقــة ،ســتمنحك
تقنيات درع السالمة المتوفرة في مكسيما مجموعة من األنظمة
المتطــورة التــي تســاعدك علــى معرفــة مــا حولــك ،ومعرفــة حالــة
الطريق أمامك ،لتأخذ القرارات الصحيحة بشكل مسبق.

تشاهدون في الصورة شاشة
الرؤية الخلفية.

GET AWAY WITH JUST A WARNING.
What if extra reassurance was easy to spot? Whether you’re
changing lanes on the highway or deftly manoeuvering your way
™into a parking spot, Maxima®’s available Safety Shield Technologies
offer you a suite of advanced systems that help you keep an eye
out all around you, watch the flow of traffic and even think ahead.

RearView Monitor shown.

شاشة الرؤية الخلفية وشاشة الرؤية الشاملة الذكية.
حيــن تعــود بســيارتك إلــى الخلف ،فإن شاشــة الرؤيــة الخلفية
ً
أمــرا
تعــرض لــك مــا وراءك مباشــرة لتجعــل الركــن الخلفــي
ً
ســهال .ويتوفــر فــي مكســيما ميــزة حصريــة فــي فئتهــا ،وهــي
شاشــة الرؤيــة الشــاملة الذكيــة التــي تســتخدم أربــع كاميرات
ً
فضال عن
لتمنحك رؤية علوية حول ســيارتك بزاوية  360درجة،
أربــع شاشــات جزئيــة يمكنــك اختيــار منهــا مــا تشــاء وتكبيــر
صورتها ،وهي :شاشة الكاميرا األمامية ،والخلفية ،وشاشتان
للرؤية الجانبية.
® RearView and Intelligent Around View
Monitors. When you’re in reverse, the standard
RearView Monitor shows what’s directly behind
you and makes backing up and parking easier.
And the available class-exclusive Intelligent
Around View® Monitor uses four cameras to give
you a virtual 3600 bird’s-eye view of your vehicle,
with selectable split-screen close-ups of the
front, rear, and curbside views, to help you see
where you’re going without second-guessing.
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نظــام التحذيــر مــن المارة في الخلف .حين تخرج ســيارتك من

نظــام التحذيــر في المناطق العمياء .إذا تم الكشــف عن

موقف وأنت ترجع بها إلى الخلف ،ستقوم هذه الميزة المتوفرة

مركبــة فــي المنطقــة العميــاء ،ســيضيء مؤشــر مــن جهــة
ً
وأيضــا على شاشــة مســاعدة
الســائق أو الراكــب األمامــي،

والتــي ربمــا لم يكن باســتطاعتك رؤيتها ،لتقــوم بتحذيرك ولفت

الســائق المتطــورة .مــا عليــك ســوى تشــغيل أضــواء
ً
ً
أيضــا إذا تــم
صوتيــا
االنعطــاف ليقــوم النظــام بتحذيــرك

وقت مضى.

الكشف عن مركبة في المنطقة العمياء.

Rear Cross Traffic Alert. When you’re backing
out of a parking space, this available feature can
detect and warn you about detected vehicles
you might not see behind you approaching from
either side. So backing up feels easier than ever.

Blind Spot Warning. If another vehicle is
detected in the blind spot area, an indicator
appears in the driver’s or front passenger’s
door pillar and on the Advanced DriveAssist ® Display. Put your turn signal on, and
the indicator flashes with a warning chime
to alert you.

بكشف المركبات التي تقترب من مؤخرة سيارتك من االتجاهين،
انتباهــك ،مــا يجعــل الرجوع بســيارتك إلى الخلف أســهل من أي

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

نظام التحذير التنبؤي الذكي قبل االصطدام األمامي .في االزدحام ،ال يتطلب األمر أكثر من لحظة لتجد نفســك في موقف خطر .ما رأيك بقليل من المســاعدة؟
مع هذه التقنية ،ســيعمل حســاس راداري مثبت بمقدمة مكســيما وبشــكل مســتمر على مراقبة المركبتين اللتين تسيران أمامك .فحين يستشعر النظام انخفاض
ً
ً
ً
ً
ومرئيا في لوحة العدادات .وبهذا ستكون على اطالع بما يجري أمامك على الفور.
صوتيا
تحذيرا
معا ،سوف يصدر
سرعة المركبتين
ً
ً
ومرئيا
صوتيا
نظــام الفرملــة الطارئــة الذكــي فــي حــاالت التوجّ ه األمامي .يســتخدم تقنية الرادار لمراقبة ســرعة المركبة في األمــام ومدى اقترابك منها ،كما يصــدر تنبيها
بضرورة تخفيف سرعتك إذا لزم األمر .ويمكن لهذا النظام أن يستخدم المكابح عند عدم استجابتك بالشكل المالئم لمساعدتك على تجنب وقوع تصادم .وفي حال أصبح
ً
واقعا ال محالة ،سوف يستخدم النظام المكابح لمساعدتك على تقليل سرعتك لتخفيف شدة االصطدام.
الحادث
Intelligent Forward Collision Warning. In traffic, it only takes a moment to get caught off guard in a potentially dangerous situation. How about
a little help? With this technology, a radar sensor on the front of Maxima® constantly monitors not just one vehicle ahead in your lane, but two. When
the system detects sudden deceleration two vehicles ahead, it gives you an audible warning and a visual signal on the instrument panel.
So you get a heads up, even if you can’t see what’s slowing you down.
Intelligent Emergency Braking. Using radar technology to keep an eye on your speed and proximity to the vehicle ahead of you, Intelligent
Emergency Braking gives you audible and visual display warnings to help you reduce your speed, if necessary. It can also apply braking if you fail
to respond, to help you avoid a collision. If a collision is unavoidable, this feature will engage the brakes to help reduce speed of impact and reduce
the severity of a collision.

أكمل رحلة التغيير.
COMPLETE YOUR
TRANSFORMATION.

أكسسوارات نيسان األصلية.

B

A

تمتاز كل واحدة من قطع الغيار األصلية من نيســان بمالءمتها الفائقة ،وتصميمها
الدقيــق ،ومتانتهــا المثبتــة باالختبــارات ،وكل منهــا تأتــي مــع ضمــان نيســان المحدود
لثــاث ســنوات و  100.000كلــم (أيهمــا يأتــي ً
أوال) شــريطة أن يتم تركيبها مــن قبل الوكيل
ً
أيضا يمكن تمويلها.
المعتمد وقت الشراء ،وفي هذه الحالة
أ	.جناح خلفي فاخر
لمسة باهرة إلى اإلطاللة اآلسرة.
ب .عجالت مسبوكة من األلمنيوم مقاس  18بوصة
تصميمها يفيض بالجرأة ،وهي حصرية لسيارة مكسيما.
ج .زخرفات المقصورة الداخلية
أضف فخامة ولمسة رياضية مع مظهر ألياف الكربون
(المعروض في الصورة) أو أسود البيانو.
د .عتبات الصعود الجانبية المضاءة مع إضاءة داخلية للزينة
لتدخل سيارتك بكل فخامة (تباع بشكل مستقل).

D

C

هـ .مقبض لناقل الحركة
اختر ليدك ما تستحق.
و .عجالت مسبوكة من األلمنيوم مقاس  19بوصة
تأسر األنفاس وتحرك اإلحساس.
ز .حامي حجرة األمتعة
يساعد على حماية حمولتك وأمتعتك في الخلف.
األكسسوارات اإلضافية:
• شبكة تغطية حجرة األمتعة في الخلف
• منظم حجرة األمتعة
• مفارش مزودة بسجاد لحجرة األمتعة
• خطافات لتعليق أكياس التسوق
• وغيرها الكثير

GENUINE NISSAN ACCESSORIES.
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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 requirements. Please consult your local dealer.

Every Genuine Nissan accessory is custom-fit, customdesigned and durability-tested. Each one is backed by
Nissan’s 3-year/100,000km (whichever occurs first) limited
warranty (if installed by dealer at the time of purchase), and
can be financed when installed.
A.		Premium Spoiler
A fitting end to a breathtaking design.
B.		18" Aluminum-alloy Wheels
®Aggressively styled, exclusively for Maxima.
C.		Interior Trim Appliques
Add some extra sport and sophistication with your choice
of Carbon-fiber Look (shown) or Piano Black.
D.		Illuminated Kick Plates and Interior Accent Lighting
For a grand entrance every time (Sold separately).
E.		 Shift Knobs
Pick your hands-down favourite.
F.		19" Aluminum-alloy Wheels
So much visual punch, it’s a technical knock-out.
G.		Trunk Protector
Helps preserve and protect your cargo.
Additional Accessories:
		• Hideaway Trunk Net
		• Trunk Organiser
		• Carpeted Trunk Mat
		• Shopping Bag Hooks
		• And More

E

G

F

اختر طرازك المفضل

CHOOSE YOUR TRIM LEVEL

S

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
Halogen headlights and fog lights
Taillights with integrated LED signature
Advanced Drive-Assist® Display with 7.0" display

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Navigation and 8.0" multi-touch control colour monitor
Display Commander
Rear View Monitor
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
AM/FM/CD audio system
MP3/WMA CD playback capability
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

•
•
•
•
•
•
•

SV
•
•
•
•
•
•
•

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
Driver’s seat manual thigh support extension
Dual Panoramic Sunroof
Bose Premium Audio System with AM/FM/CD with
11 speakers (Optional)

ً
3.5 صماما وكامة علوية مزدوجة بسعة
24 •محرك سداسي األسطوانات ذو
 حصان300 لترات وقوة
 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
•مصابيح هالوجين أمامية وكشافات ضباب
 مدمجةLED •مصابيح خلفية مع مصابيح
 بوصات7 •نظام عرض متطور لمساعدة السائق مع شاشة مقاس
 بوصات٨ •نظام مالحي مع شاشة تعمل باللمس 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 لألكواب وحامل أمامي للزجاجات
ً •مقعد السائق يتحرك
آليا بثمانية اتجاهات
ً •مقعد الراكب األمامي يتحرك
آليا بأربعة اتجاهات
ً
 مع ميزة اإلقفال40/ 60 جزئيا لألسفل بنسبة
•مقاعد خلفية قابلة للطي
عجلة القيادة ومقبض ناقل الحركة مكسوان بالجلد- •مقاعد قماشية
•مقصورة داخلية مطعمة بخط فضي رفيع
AM/FM/CD •نظام ترفيهي صوتي
WMA/MP3  يدعم ملفاتCD •مشغل أقراص
USB •مقبسا توصيل
•نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات مع نظام التنبيه عند امتالء اإلطارات
•نظام التحكم الديناميكي بالسيارة مع نظام التحكم بالتشبّث
 وسائد هوائية متطورة من نيسان٦ •نظام

: إضافة إلىS يتضمن كافة تجهيزات

SV

SR

: إضافة إلىSV يتضمن كافة تجهيزات

INCLUDES SV EQUIPMENT PLUS:

• 1 9" Diamond-cut machine-finished aluminum-alloy wheels
P245/40R19 W-rated all-season tyres
• LED low-beam headlights
• Climate-controlled front seats (heated and cooled)
• 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
• Rear-window power sunshade
• Memory System – driver’s seat, steering wheel and
outside mirrors
• Premium leather-appointed seats with diamond-quilted
inserts
• Linear wood-tone faceted interior trim
• Paddle shifters
• Sport-tuned suspension
• Front Stabilizer Performance damper
• Speed Sensing variable intermittent windshield wipers
• Integrated Dynamics-control Module (IDM) – Active Ride
Control (ARC), Active Trace Control (ATC), Active Engine
Brake (AEB)
• Intelligent Driver Alertness
• Intelligent Around View® Monitor with
Moving Object Detection (MOD)
• Intelligent Cruise Control
• Intelligent Emergency Braking
• Intelligent Forward Collision Warning
• Blind Spot Warning
• Rear Cross Traffic Alert

MIDNIGHT EDITION
•
•
•
•

INCLUDES SR EQUIPMENT PLUS:

 lack Rear Diffuser
B
Black Sport Spoiler
Exclusive Midnight Edition Black 19” Alloy Wheels
Charcoal Premium Ascot Leather-Appointed Seats
with Diamond-Quilted Alcantara® Inserts

SR

 بوصة مع لمسات آلية19 •عجالت من األلمنيوم المسبوك مقاس
P245/40R19 W إطارات مناسبة لكل الفصول من فئة
 أمامية منخفضة الشعاعLED •مصابيح
•مقاعد أمامية قابلة للتدفئة والتبريد
•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
•عامود عجلة القيادة قابل للتعديل بشكل آلي
ً •حاجب شمسي خلفي قابل لالنزالق
آليا
 والمرايا الخارجية، عجلة القيادة،•نظام ذاكرة لمقعد السائق
•مقاعد مكسوة بالجلد الفاخر مع بطانة على شكل ألماسي
•مقصورة داخلية مطعمة بالخشب
•مفاتيح نقل الحركة
•نظام تعليق رياضي
ّ
مخمد بأداء تثبيت أمامي
•
•مساحات الزجاج بمسحات متقطعة حساسة للسرعة بتقنية التغيير
 نظام،•وحدة تحكم ديناميكية مدمجة – نظام التحكم الفعال بالقيادة
. مكبح المحرك الفعال،التحكم النشط بالثبات
•نظام التحذير الذكي للسائق
•شاشة الرؤية الشاملة الذكية مع نظام كشف األجسام المتحركة
•تقنية ذكية لتثبيت السرعة
•نظام الفرملة الطارئة الذكي في حاالت التوجه األمامي
•نظام التحذير الذكي قبل االصطدام األمامي
•نظام التحذير في المناطق العمياء
•نظام التحذير عند حركة المرور المتقاطعة

: إضافة إلىSR يتضمن كافة تجهيزات

MIDNIGHT EDITION

ّ
مشعب الهواء الخلفي األسود
•
•جناح خلفي أسود
•عجالت مسبوكة من خالئط األلمنيوم
 بوصة حصرية بنيسان مكسيما ميدنايت اديشن١٩ قياس
•مقاعد من جلد أسكوت األسود الفاخر ذات
تطعيمات الكنترا مبطنة على شكل ألماس

•مقاعد مكسوة بالجلد
LED •مرايا خارجية مع مؤشرات انعطاف
•حساسات ركن في األمام والخلف
ً •دعم للمنطقة القطنية قابل للتعديل
آليا لمقعد السائق
ً
يدويا لمقعد السائق
•دعم لمنطقة الفخذين قابل للتعديل
•فتحة سقف بانورامية مزدوجة
ً
مكبرا للصوت
١١  المتفوق للترفيه الصوتي مزود بـBose •نظام
) ومشغل أقراص مدمجة (اختياريAM/FM وراديو باستقبال لموجات

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

CHOOSE YOUR COLOUR

اختر مقصورتك

CHOOSE YOUR INTERIOR

 حان الوقت اآلن الختيار،بعد أن اخترت سيارتك مكسيما التي تحبها
ً
أوال ثم لــون المقصــورة التي تفضلها
 اختــر لــون ســيارتك.مظهرهــا
.من الخيارات المتاحة
You’ve decided which Maxima® you want, now here
comes the best part: deciding what it’s going to
look like. Choose your favorite colour and then pick
from the available interiors based on the model of
your choice.

QAB أبيض لؤلؤي

K23 فضي مشرق

KAD صخري حديدي

KH3 أسود

Pearl White QAB

Brilliant Silver K23

Metallic Slate KAD

Black KH3

S

S

S
CASHMERE CLOTH
CASHMERE LEATHER
CAMEL LEATHER
CHARCOAL CLOTH
CHARCOAL LEATHER
CHARCOAL LEATHER
WITH ALCANTARA® INSERTS

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 local Nissan dealer.

CASHMERE LEATHER
CAMEL LEATHER
CHARCOAL CLOTH
CHARCOAL LEATHER
CHARCOAL LEATHER
WITH ALCANTARA® INSERTS

SR ME

SV

SR ME

SV

SR ME

S

SV

SR ME

جلد كشمير
جلد بني فاتح
قماش فحمي
جلد فحمي
جلد فحمي ذات تطعيمات الكنترا

قياسي
حرصــت نيســان على أن تكــون نماذج
األلــوان المعروضــة هنــا أقــرب مــا
يمكــن إلــى ألوان المركبــات على أرض
 قد تختلــف نماذج، رغــم ذلــك.الواقــع
ً
 وإذا،قليــا ألســباب طباعيــة
األلــوان
 أو،تمــت معاينتهــا تحت ضــوء النهار
 يرجــى. أو شــديدة،إضــاءة متوهجــة
زيــارة أقــرب وكيــل نيســان لتشــاهد
.األلوان على طبيعتها

S

S
CASHMERE CLOTH

SV

قماش كشمير

RBD أزرق غامق

RAY أزرق لؤلؤي

NBM أحمر قرنيليان

Dark Blue RBD

Pearl Blue RAY

Carnelian Red NBM

SV

SR ME

S

SV

SR ME

S

SV

SV

SR

SR

قماش كشمير

جلد كشمير

جلد كشمير

جلد بني فاتح

CASHMERE CLOTH

CASHMERE LEATHER

CASHMERE LEATHER

CAMEL LEATHER

SR ME

قماش كشمير
جلد كشمير
جلد بني فاتح
قماش فحمي
جلد فحمي
جلد فحمي ذات تطعيمات الكنترا

S

SV

SR

ME

قماش أسود

جلد أسود

جلد أسود

جلد أسود ذات تطعيمات الكنترا

CHARCOAL CLOTH

CHARCOAL LEATHER

CHARCOAL LEATHER

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 requirements. Please consult your local dealer.
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المواصفات

SPECIFICATIONS

جميع الطرازات

ALL GRADES
6

أسطوانات

المحرك وناقل
الحركة

السعة

سم

الشوط

ملم
ً
حصانا

3

القوة

ن.م

العزم
ناقل الحركة

اآليروديناميكية

األبعاد الخارجية

81.4

mm

300

hp

Power

354
ناقل حركة أوتوماتيكي D-Step CVT
بسبع سرعات على وضعية الحركة اليدوية
CVT with 7 Speed on manual mode

Nm

Torque

Stroke

Drag coefficient

قاعدة العجالت

ملم

2,775

mm

الطول اإلجمالي

ملم

4,915

mm

العرض اإلجمالي

ملم

1,860

mm

Overall width

اإلرتفاع اإلجمالي

ملم

1,435

mm

Overall height

في األمام

ملم

الخلف

ملم

في األمام

ملم

1,000

الخلف

ملم

932

حيز الرأس مع فتحة السقف

في األمام

ملم

988

المزدوجة
حيز األرجل

حيز األكتاف

1,585

mm

Front

mm

Rear

mm

Front

mm

Rear

mm

Front

الخلف

ملم

909

mm

Rear

في األمام

ملم

1143

mm

Front

الخلف

ملم

869

mm

Rear

في األمام

ملم

1,377

mm

Front

الخلف

ملم

1,359

mm

Rear

في األمام

ملم

1,440

mm

Front

الخلف

ملم

1,415

mm

Rear

Head room with
Dual Panel Moonroof
Leg room

Shoulder room

كجم

2090

في األمام

كجم

1138

الخلف

كجم

942

Kg

Rear

وزن الهيكل

كجم

1640

Kg

سعة صندوق التحميل

(لتر)

405

)(L

Trunk capacity

سعة خزان الوقود

(لتر)

68

)(L

Fuel tank capacity

(كلم/لتر)

12.8

)(Km/L

Fuel consumption

معدل إستهالك الوقود

		Gross vehicle weight
Max. Axle weight

WEIGHTS

Curb weight
Seating capacity

5

1435
ملم mm

37-36

INTERIOR
DIMENSIONS

Hip room

Kg

سعة الجلوس

EXTERIOR
DIMENSIONS

Head room

Kg

الوزن األقصى للمحاور

AERODYNAMICS

Track width

Front

وزن السيارة اإلجمالي

& ENGINE
TRANSMISSION

Transmission

Overall length

حيز الحوض

السعات

3498

cc

		Wheelbase

حيز الرأس

األوزان

Displacement

0.29

معامل مقاومة الهواء

عرض المسار

األبعاد الداخلية

Cylinder

4915

1860

ملم mm

ملم mm

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

CAPACITIES

