
P A T H F I N D E R

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. 

2022
nissan-saudiarabia.com

مركز اتصال العمالء اإلقليمي
عزيزنا العميل،

لتحقيق رضاك  رضا العمالء، أسسنا مركزًا لالتصال وتلقي الشكاوى. ُيرجى اتباع الخطوات التالية:
الخطوة 1: إتصل بموزع نيسان المحلي الذي سيتعامل مع شكواك.

 الخطــوة 2: إذا لــم يســتطع المــوزع المحلــي الــرد علــى الشــكوى، يمكنــك التواصــل مــع مركــز نيســان بالمملكــة العربيــة الســعودية لخدمــة اتصــال العمــالء.
customercare@nissan-saudiarabia.com :هاتف: 920009058 966+، البريد 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 Kingdom of 
Saudi Arabia Communication Centre. Tel: +966 920009058, E-mail: customercare@nissan-saudiarabia.com



Bigger, bolder, soon to be dirtier

سيارة باثفايندر® الجديدة كليًا تتطلع إلى المستقبل مع االحتفاظ بلمسات من عبق الماضي. انطلق 

واستكشف أماكن بعيدة مع نظام الدفع الرباعي الذكي الجديد القوي واألوضاع السبعة للقيادة 

والتضاريس. يمدك درع السالمة 360 من نيسان بالثقة أينما ذهبت، بينما تضمن لك التجهيزات 

الداخلية المرتفعة والتكنولوجيا المتطورة راحة من الدرجة األولى أثناء خوض مغامرتك المقبلة.

تصميم أكبر وأكثر جرأة سيأخذك في 
مغامرات ال حصر لها

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. ُيرجى اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.

The all-new 2022 Pathfinder® looks to the future with a return to its 

roots. Venture far past the pavement with the new rugged Intelligent 

4x4 System and seven Drive and Terrain Modes. Nissan Safety Shield® 

360 adds confidence wherever you go, while elevated interior 

appointments and cutting-edge tech means first-class comfort 

for your next adventure.



The redesigned Pathfinder® interior was crafted to feel like a sanctuary after a long day on 
the trails. With three rows, and the EZ FLEX® Seating System that lets the 2nd row tilt and 
slide even with a car seat attached, it’s tailor-made for the entire family.

Three rows, endless gateways to adventure 
ُأعيد تصميم الجزء الداخلي من سيارة باثفايندر® ليمنح الراكب شعورًا وكأنه مسترٍخ في مالذ هادئ بعد قضاء يوم 
طويل على الطريق. ومع وجود ثالثة صفوف، ونظام الجلوس ®EZ FLEX الذي يسمح بإمالة الصف الثاني وانزالقه 

حتى إذا كان مقعد السيارة مثبتًا به، يصبح هذا التصميم مناسبًا لجميع أفراد األسرة.

ثالثة صفوف تطل على مناظر خالبة ال نهاية لها خالل مغامراتك

Second-row  
Captain’s Chairs

Semi-aniline, Leather-appointed 
Seats with Quilted Inserts

Tri-Zone Automatic  
Temperature Control

Panoramic 
Electric Moonroof

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. ُيرجى اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.

فتحة سقف 
كهربائية بانورامية

نظام التحكم األوتوماتيكي 
بالحرارة الثالثي المناطق

مقاعد مكسوة بجلد شبيه 
باألنيلين مع حشوات مبطنة

مقاعد فردية في 
الصف الثاني



نظام الدفع الرباعي الذكي الجديد: سبعة أوضاع تمكنك من القيادة في جميع 
الظروف، بما في ذلك الرمل والثلج والوحل.

 قطر أكثر ذكاءً من خالل وضع القطر الذي يختاره السائق، والتكنولوجيا المتقدمة،
بما في ذلك نظام التحّكم بميالن المقطورة، والقدرة القصوى على القطر ما يصل 

إلى 1500 كجم، يمكنك إحضار ما ترغب فيه من أمتعة بكل راحة وثقة.

New Intelligent 4x4 System: Conquer the conditions with seven 
modes, including Sand, Snow, and Mud.

Smarter Towing with a driver-selectable Tow Mode, advanced tech, 
including Trailer Sway Control, and a maximum capability to tow up 
to 1,500 kgs, you bring what you want with comfort and confidence.

Available ProPILOT Assist can stop and go with traffic 
and can help keep you centered in your lane.

ProPILOT Assist

سبعة أوضاع للقيادة والتضاريس، بما في 
ذلك وضع السحب

Seven Drive and Terrain Modes, 
including Tow Mode

Command your adventure with 
intuitive ways to access information, 
with essentials like speed and next-
turn projected on your windshield.

تولَّ زمام األمور أثناء خوض مغامرتك بطرق سهلة 
نك من الوصول إلى المعلومات، بما في ذلك  ُتمكِّ

األساسيات مثل السرعة والمنعطف التالي من 
خالل عرضها على الزجاج األمامي لسيارتك.

Cutting-edge displays شاشات عرض متطورة

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. ُيرجى اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.

NissanConnect®

نظام
NissanConnect®

12.3” Digital 
Dashboard

لوحة قيادة رقمية 
12.3 بوصة

Heads-Up 
Display

شاشة عرض على 
الزجاج األمامي

Wireless CarPlay & 
Android Auto*

 CarPlay اتصال السلكي بتطبيق
Android Auto* وتطبيق

Imagine feeling confident in almost any situation. With a 
suite of six Safety Shield 360 technologies, the all-new 
Pathfinder® is looking out for you all around. This is the 
peace of mind you can enjoy, kilometer after kilometer.

Nissan Safety Shield® 360
تخيل الشعور بالثقة في أي موقف تقريبًا. تحافظ سيارة باثفايندر® 
الجديدة كليًا على سالمتك بصورة شاملة، وذلك بفضل مجموعة 

من ست تقنيات يوفرها درع السالمة 360 من نيسان، ومن ثم 
ستنعم براحة البال مع كل مسافة تقطعها بسيارتك.

درع السالمة 360 من نيسان

Intelligent 
Cruise Control

تقنية التحكم الذكي 
في ثبات السرعة

Intelligent Emergency Braking 
with Pedestrian Detection

نظام الفرملة الطارئة الذكي مع خاصية 
استشعار المارة أمام السيارة

Intelligent Lane 
Intervention

نظام التدخل الذكي لمنع 
مغادرة حارة السير

Intelligent Blind 
Spot Intervention

نظام التدخل في 
المناطق العمياء الذكي

Rear Cross 
Traffic Alert

نظام استشعار السيارات 
القادمة من الخلف

High-Beam 
Assist

نظام التحكم في 
اإلضاءة العالية

يوفر نظام ProPILOT Assist لمساعدة السائق إمكانية التوقف 
 والسير مع حركة المرور ويمكن أن يساعدك في البقاء متمركزًا

في مسارك.

نظام ProPILOT Assist لمساعدة السائق



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. ُيرجى اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.

CHOOSE YOUR COLOUR اختر لونك المفضل

KBY - رمادي صخري
Boulder Gray - KBY

CAS - موكا لوزي لؤلؤي
Mocha Almond Pearl - CAS

K23 - فضي براق
Brilliant Silver - K23

QAB - أبيض لؤلؤي ثالثي الطبقات
Pearl White Tricoat - QAB

QAK - أبيض ثلجي
Glacier White - QAK

KAD - رمادي معدني
Gun Metallic - KAD

NBL - طبقة ملونة بلون قرمزي كهرماني
Scarlet Amber Tintcoat - NBL

RCJ - أزرق بحري عميق لؤلؤي
Deep Ocean Blue Pearl - RCJ

DAN - أخضر لؤلؤي بركاني
Obsidian Green Pearl - DAN

KH3 - أسود حالك
Super Black - KH3

CHOOSE YOUR INTERIOR اختر التصميم الداخلي

Light Gray Leather 
With Quilting Inserts

SL

جلد رمادي فاتح مع
تداخالت قماش مطرز

SL

Tan Leather With 
Quilting Inserts

SL

جلد بني مع
تداخالت قماش مطرز

SL

Black Leather With 
Quilting Inserts

SL

جلد أسود مع
تداخالت قماش مطرز

SL

Light Gray Leather

SV

جلد رمادي فاتح

SV

Charcoal Leather

SV

جلد فحمي

SV

Light Gray Cloth

S

قماش رمادي فاتح

S

Charcoal Cloth

S

قماش فحمي

S

رمادي معدني/ أسود حالك
Gun Metallic / Super Black

رمادي صخري/ أسود حالك
Boulder Gray / Super Black

طبقة ملونة بلون قرمزي كهرماني/ أسود حالك
Scarlet Amber Tintcoat / Super Black

أخضر لؤلؤي بركاني/ أسود حالك
Obsidian Green Pearl / Super Black

أبيض لؤلؤي ثالثي الطبقات/ أسود حالك
Pearl White Tricoat / Super Black

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.

Dual tone (Available for SV and SL only) لون مزدوج (متوفر في نسختي SV وSL فقط)

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.



S      

• Front Wheel Drive
• Drive & Terrain Switch with 5 Modes
• Paddle Shifters
• ABS, Electronic Brake Force Distribution 
 and Brake Assist
• Electronic Parking Brake
• 18” Machine-Finished Alloy Wheels
• LED Daytime Running Lights, LED Taillights and LED 
 Fog Lamps
• Powered Outside Mirrors with LED Turn Signal Indicators
• Black Roof Rails
• Cruise Control
• Rear Parking System
• Rear-View Camera
• Automatic Brake Hold with Hill Start Assist
• Advanced Drive-Assist 7” Display
•  NissanConnect 8” Colour Touch-Screen Display 

with 6 Speakers
• Apple CarPlay and Android Auto Integration
• Two USB-A Ports and Two USB-C Ports
• Tri-Zone Automatic Temperature Control with Rear Vents
•  Nissan Intelligent Key with Keyless Entry and Push 

Button Ignition
• Auto-Dimming Inside Rear View Mirror
• Cloth Seats
• Driver’s Seat: 6-Way Power Including 2-Way Lumbar
•  Second Row EZ FLEX® Seating System Featuring 

LATCH & GLIDE
• Cargo Area Under Floor Storage
• 8 Airbags
• Tire Pressure Monitoring System 
 with Easy-Fill Alert
• Vehicle Security System

4WD OPTION
• Intelligent 4x4
• 2 Additional Drive Modes (Sand & Mud)
• Hill Descent Control
• Trailer Sway Control

SL      INCLUDES SV EQUIPMENT PLUS:

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. ُيرجى اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.

CHOOSE YOUR TRIM LEVEL

نظام الدفع األمامي• 
زر القيادة والتضاريس المزود بخمسة أوضاع• 
ناقالت الحركة شبه األوتوماتيكية• 
 نظام المكابح المانعة لالنغالق والتوزيع اإللكتروني لضغط• 

المكابح ونظام مساندة الفرملة  
مكابح الوقوف اإللكترونية• 
عجالت 18 بوصة من األلومنيوم بطالء آلي• 
 •،LED ومصابيح خلفية ،LED مصابيح إضاءة نهارية 

LED ومصابيح ضباب  
 •LED مرايا خارجية تعمل بالكهرباء مع مؤشرات انعطاف
قضبان سقف سوداء• 
نظام تثبيت السرعة• 
نظام الركن الخلفي• 
كاميرا الرؤية الخلفية• 
نظام تثبيت المكابح األوتوماتيكي مع نظام المساعدة على صعود التالل• 
شاشة عرض متقدمة 7 بوصات لبرنامج مساعدة السائق• 
شاشة ملونة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات تعرض تطبيق   • 

NissanConnect مزودة بستة مكبرات صوت  
تطبيق Apple CarPlay وتطبيق *Android Auto المدمجين• 
 •USB-C ومنفذا USB-A منفذا
نظام التحكم األوتوماتيكي بالحرارة الثالثي المناطق مع فتحات خلفية• 
 مفتاح نيسان الذكي دون الحاجة إلى استخدام أي مفتاح• 

واإلشعال بضغطة زر  
تعتيم ذاتي داخل مرآة الرؤية الخلفية• 
مقاعد من القماش• 
مقعد السائق: 6 اتجاهات بما في ذلك اتجاهان ألسفل الظهر• 
نظام الجلوس ®EZ FLEX في مقاعد الصف الثاني يتميز بوجود نظام • 

  LATCH & GLIDE  
منطقة األمتعة تحت التخزين بأرضية السيارة• 
8 وسادات هوائية• 
 نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات مع تنبيه بملء• 

الخزان السهل االستخدام  
نظام أمن المركبة• 

خيار الدفع الرباعي
دفع رباعي ذكي• 
وضعان إضافيان للقيادة (على الرمال والوحل)• 
نظام التحكم بنزول المنحدرات• 
نظام التحّكم بميالن المقطورة• 

عجالت 20 بوصة من األلومنيوم بطالء آلي• 
قضبان سقف فضية• 
جهاز استقبال وصلة القطر مع أسالك تمديدات سباعية• 
باب خلفي يعمل بالتشغيل الحركي• 
فتحة سقف كهربائية بانورامية• 
تقنية التحكم الذكي في ثبات السرعة• 
نظام ProPILOT Assist لمساعدة السائق• 
نظام التحذير الذكي قبل االصطدام األمامي• 
نظام الفرملة الطارئة الذكي مع خاصية استشعار المارة أمام السيارة• 
نظام التدخل الذكي لمنع مغادرة حارة السير• 
نظام التدخل في المناطق العمياء الذكي• 
نظام استشعار السيارات القادمة من الخلف• 
نظام الركن األمامي• 
 نظام الرؤية الشاملة الذكي مع مستشعر• 

األجسام المتحركة  
نظام التحكم في اإلضاءة العالية• 
النظام الذكي لتنبيه السائق• 
 شاشة ملونة تعمل باللمس مقاس 9 بوصات• 

NissanConnect تعرض تطبيق  
تطبيق CarPlay الالسلكي المدمج• 
شاحن السلكي• 
 •USB-C ومنفذا USB-A ثالثة منافذ
مظالت خلفية• 
 نظام تشغيل المحرك عن ُبعد مع تحكم• 

ذكي في المناخ  
مقاعد جلدية• 
عجلة قيادة مكسوة بالجلد• 

خيار الدفع الرباعي
دفع رباعي ذكي• 
وضعان إضافيان للقيادة (على الرمال والوحل)• 
نظام التحكم بنزول المنحدرات• 
نظام التحّكم بميالن المقطورة• 

دفع رباعي ذكي• 
 زر القيادة والتضاريس المزود بخمسة أوضاع• 

(يتضمن القيادة على الرمال والوحل)  
نظام التحكم بنزول المنحدرات• 
نظام التحّكم بميالن المقطورة• 
 خاصية الذاكرة (عجلة القيادة ومقعد السائق• 

والمرايا الخارجية)  
قوالب جانبية مطلية بالكروم تحمل العالمة التجارية• 
مصدات دخول من الستانلس ستيل• 
شاشة عرض رقمية كاملة 12.3 بوصة لبرنامج مساعدة السائق• 
شاشة عرض على الزجاج األمامي• 
شاشة ملونة تعمل باللمس مقاس 9 بوصات تعرض تطبيق   • 

Bose مزودة بمكبرات صوت فاخرة NissanConnect  
مرآة الرؤية الذكية• 
عمود توجيه آلي قابل للتعديل واإلمالة• 
إضاءة داخلية مميزة• 
مقاعد جلدية مع حشوات مبطنة• 
مقعد السائق: 8 اتجاهات بما في ذلك 4 اتجاهات ألسفل الظهر• 
مقعد الراكب األمامي: اتجاهان• 
مبرد مقاعد الصف األول• 

خيار المقاعد الفردية
مقعدان مستقالن في الصف الثاني• 

SV      INCLUDES S EQUIPMENT PLUS:

• 20” Machine-Finished Alloy Wheels
• Silver Roof Rails
• Tow Hitch Receiver with 7-Pin Wiring Harness
• Motion-Activated Liftgate
• Panoramic Electric Moonroof
• Intelligent Cruise Control
• ProPILOT Assist
• Intelligent Forward Collision Warning
• Intelligent Emergency Braking with Pedestrian Detection
• Intelligent Lane Intervention
• Intelligent Blind-Spot Intervention
• Rear Cross Traffic Alert
• Front Parking System
•  Intelligent Around View Monitor with Moving 

Object Detection
• High-Beam Assist
• Intelligent Driver Alertness
•  NissanConnect 9” Colour Touch-Screen Display 

with 6 Speakers
• Wireless CarPlay Integration
• Wireless Charger
• Three USB-A Ports and Two USB-C Ports
• Rear Sunshades
•  Remote Engine Start System with Intelligent 

Climate Control
• Leather Seats
• Leather-Wrapped Steering Wheel

4WD OPTION
• Intelligent 4x4
• 2 Additional Drive Modes (Sand & Mud)
• Hill Descent Control
• Trailer Sway Control

• Intelligent 4x4
•  Drive & Terrain Switch with 7 Modes 

(Sand & Mud Included)
• Hill Descent Control
• Trailer Sway Control
•  Memory Function (Steering Wheel, Driver’s Seat 

and Outside Mirrors)
• Chrome Body Side Moldings Branded
• Stainless Steel Entry Guards
• Fully-Digital Drive Assist 12.3” Display
• Heads-up Display
•  NissanConnect 9” Colour Touch-Screen Display 

with 12 Premium Bose Speakers
• Smart View Mirror
• Power Tilt and Telescopic Steering Column
• Interior Accent Lighting
• Leather Seats with Quilted Inserts
• Driver’s Seat: 8-Way Power Including  4-Way Lumbar
• Front Passenger’s Seat: 2-Way Power
• First Row Seats Cooler

CAPTAIN CHAIR OPTION
• 2 Independent Seats in the Second Row

اختر موديل سيارتك

      S

SL      تتضمن كافة تجهيزات SV إضافة إلى

SV      تتضمن كافة تجهيزات S إضافة إلى



CHOOSE YOUR ACCESSORIES

NISSAN PATHFINDER® ACCESSORIES

Aكماليات سيارة نيسان باثفايندر® B

C D

E

F

G H

 Push adventure to new heights

دع روح المغامرة تأخذك إلى آفاق جديدة

A.  All-Season Cargo Area and Seatback Protector 
Because your cargo area has to put up with a lot.

B.  Black Rear Bumper Protector  
Protect your bumper from dings and scratches in style.

C.   Black Grille – V-Motion  
Make a bold first impression.

D.  Cross Bars - Black  
You can add roof rail attachments and increase 
your cargo-carrying options.

E.  Portable Cargo Organizer  
A tidy Pathfinder is a happy Pathfinder.

F.  Black Badging  
Add extra style to your Pathfinder.

G.  Chrome Fog Light Finisher  
Grabs the eye with a bright chrome finish.

H.   Black Mirror Caps  
Add a tough look that stands out from the crowd.

Additional Accessories:
• Rear Bumper Protector 
• Rear Seat Entertainment*
• Body Side Moldings (Dark Chrome)
• Splash Guards
• Air Purifier*
• Hygiene Kit*

*Local Accessory, for T&C please check with your respective dealer.

منطقة أمتعة تناسب جميع الفصول وواٍق لظهر المقعد  أ. 
ألن منطقة األمتعة الخاصة بك يجب أن تستعد لتحمل الكثير.  

واقي مصد خلفي باللون األسود  ب. 
حافظ على مصد سيارتك من الجروح والخدوش مع الحفاظ على أناقة التصميم.  

V شبكة سوداء - على شكل  ج. 
تصميم جريء يترك انطباعًا أوليًا ال ُيمحى من األذهان.  

قضبان متقاطعة - باللون األسود  د. 
يمكنك إضافة ملحقات قضبان السقف وإضافة خيارات نقل األمتعة لديك.  

منظم األمتعة المحمول  هـ. 
حافظ على ترتيب سيارة باثفايندر الخاصة بك بكل سهولة ويسر.  

شعار مطرز باللون األسود  و. 
أضف لمسة مميزة على سيارة باثفايندر الخاصة بك.  

مصابيح ضباب مطلية بالكروم  ز. 
تصميم يلفت األنظار بلمسة نهائية من الكروم الالمع.  

أغطية مرايا سوداء  ح. 
مظهر مفعم بالقوة يضفي على سيارتك لمسة من الفخامة والتميز.  

أكسسوارات إضافية:
واقي مصد خلفي  •

نظام ترفيه للمقاعد الخلفية  •
قوالب جانبية (كروم غامق)  •

مصدات رذاذ واقية لإلطارات  •
جهاز تنقية هواء  •

لوازم النظافة الصحية  •

*أكسسوار محلي. لالطالع على الشروط واألحكام، يرجى مراجعة الوكيل الخاص بك.

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. ُيرجى اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.

Nissan Pathfinder SL 4WD
Shown in Two-Tone Scarlet Ember Tint Coat Super 
Black with Splash Guards, Black Roof Rail Crossbars, 
Black V-Motion Grill, Stain Chrome Fog Lamp Finisher, 
Running Boards, and Dark Chrome Body Side Molding.

نيسان باثفايندر® نسخة SL نظام الدفع الرباعي
تظهر في الصورة بطبقة ملونة بلون قرمزي كهرماني اللون األسود 

الحالك مع مصدات رذاذ، وقضبان سقف وقضبان متقاطعة باللون 
األسود، وشبكة سوداء على شكل حرف V، ومصابيح ضباب مطلية 
بالكروم، وألواح صعود جانبية، وقوالب جانبية مطلية بالكروم الغامق.

اختر أكسسواراتك



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. ُيرجى اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.

 Standard  Optional *Subject to country availabilities * وفقًا للخيارات المتوفرة في البلد

Engine & Transmission S SV SL

V6 Engine 3.5l Direct Injection Gasoline (271HP/340Nm)
9-Speed Automatic Transmission with Manual Mode
Front Wheel Drive
Intelligent 4x4
Drive & Terrain Switch with 5 Modes
Drive & Terrain Switch with 7 Modes (Sand & Mud 
Additional)
Electronic Gear Shifter
Paddle Shifters

Brakes & Suspension

Independent Strut Front Suspension
Independent Multi-Link Suspension
Front & Rear Stabiliser Bars
Front & Rear Vented Disc Brakes
4-Wheel Anti-Lock Braking System (ABS)
Electronic Brake Force Distribution
Brake Assist
Electronic Parking Brake

Wheels & Tires

18” Machine-Finished Alloy Wheels
20” Machine-Finished Alloy Wheels
All-Season Tires (P255/60r18)
All-Season Tires (P255/50r20)

Exterior Features & Equipment

LED Headlights
LED Daytime Running Lights
LED Taillights
LED Fog Lamps
Powered Outside Mirrors with LED Turn Signal Indicators
Powered Outside Mirrors with LED Turn Signal Indicators 
and Memory Function
Black Roof Rails
Silver Roof Rails
Rear Spoiler
Chrome Body Side Moldings Branded
Tow Hitch Receiver with 7-Pin Wiring Harness
Motion-Activated Liftgate
Panoramic Electric Moonroof
Stainless Steel Kicking Plates

Driver Assistance & NIM

Cruise Control
Intelligent Cruise Control
ProPILOT Assist
Intelligent Forward Collision Warning
Intelligent Emergency Braking with Pedestrian Detection
Intelligent Lane Intervention

Driver Assistance & Nim (Continued) S SV SL

Intelligent Blind Spot Intervention
Rear Cross Traffic Alert
Rear Parking Sensors
Front Parking Sensors 
Rear View Camera
Intelligent Around View Monitor with Moving Object Detection
Intelligent Auto Lights
High Beam Assist
Vehicle Dynamic Control (VDC)
Traction Control System (TCS)
Hill Start Assist
Hill Descent Control (with 4WD Option)
Trailer Sway Control (with 4WD Option)
Automatic Brake Hold
Intelligent Driver Alertness

Connectivity & Infotainment

Advanced Drive-Assist 7” Display
Full Digital Drive-Assist 12.3” Display
Heads-Up Display
NissanConnect 8” Colour Touch-Screen Display
NissanConnect 9” Colour Touch-Screen Display
6 Speakers
Bose Premium Audio System with 12 Speakers
Apple CarPlay
Apple CarPlay Wireless*
Android Auto
Wireless Charger
Bluetooth for Hands-Free Phone and Audio Streaming
Voice Recognition
Two USB-A Ports and Two USB-C Ports
Three USB-A Ports and Two USB-C Ports

Comfort & Convenience

Tri-Zone Automatic Temperature Control with Rear Vents
Rear Sunshades
Nissan Intelligent Key with Keyless Entry and 
Push Button Ignition
Remote Engine Start System with Intelligent Climate Control
Auto-Dimming Inside Rear View Mirror
Smart-View Mirror
Power Tilt and Telescopic Steering Column with 
Memory Function
Power Outside Mirrors with Electric Folding 
Power Outside Mirrors with Electric Folding and Reverse 
Tilt Function
Interior Accent Lighting
Two 12V DC Power Outlets
Sun Visors with Illuminated Vanity Mirrors

SPECIFICATIONSالمواصفات

SSVSLالمحرك والسرعات 

محرك V6 سعة 3.5 لترات بنزين حقن مباشر (271 حصانًا/ 340 نيوتن متر)
ناقل حركة أوتوماتيكي ذو تسع سرعات مع وضع القيادة اليدوي

نظام الدفع األمامي
دفع رباعي ذكي

زر القيادة والتضاريس المزود بخمسة أوضاع
 زر القيادة والتضاريس المزود بسبعة أوضاع (إضافًة إلى

القيادة على الرمال والوحل)
ناقل حركة إلكتروني

ناقالت الحركة شبه األوتوماتيكية

المكابح ونظام التعليق

نظام تعليق أمامي مستقل
نظام تعليق مستقل متعدد الروابط

قضبان توازن أمامية وخلفية
مكابح قرصية أمامية وخلفية بفتحات تهوية

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

نظام تعزيز الفرملة
مكابح وقوف إلكترونية

العجالت واإلطارات

عجالت 18 بوصة من األلومنيوم بطالء آلي
عجالت 20 بوصة من األلومنيوم بطالء آلي

(P255/60r18) إطارات مناسبة لجميع الفصول
(P255/50r20) إطارات مناسبة لجميع الفصول

المعدات والسمات الخارجية

LED المصابيح األمامية
مصابيح LED لإلضاءة النهارية

LED المصابيح الخلفية
LED مصابيح ضباب

LED مرايا خارجية تعمل بالكهرباء مع مؤشرات انعطاف
LED مرايا خارجية تعمل بالكهرباء مع مؤشرات انعطاف 

وخاصية الذاكرة
قضبان سقف سوداء
قضبان سقف فضية

جناح خلفي
قوالب جانبية مطلية بالكروم تحمل العالمة التجارية

جهاز استقبال وصلة القطر مع أسالك تمديدات سباعية
باب خلفي يعمل بالتشغيل الحركي

فتحة سقف كهربائية بانورامية
ألواح لوضع القدم من الفوالذ المقاوم للصدأ

نظام مساعدة السائق والتنقل الذكي من نيسان

نظام تثبيت السرعة
تقنية التحكم الذكي في ثبات السرعة

نظام ProPILOT Assist لمساعدة السائق
نظام التحذير الذكي قبل االصطدام األمامي

نظام الفرملة الطارئة الذكي مع خاصية استشعار المارة أمام السيارة
نظام التدخل الذكي لمنع مغادرة حارة السير

SSVSLنظام مساعدة السائق والتنقل الذكي من نيسان (تكملة) 

نظام التدخل في المناطق العمياء الذكي
نظام استشعار السيارات القادمة من الخلف

حساس الركن الخلفي
حساس الركن األمامي
شاشة الرؤية الخلفية

نظام الرؤية الشاملة الذكي مع مستشعر األجسام المتحركة
النظام الذكي للمصابيح اآللية

نظام التحكم في اإلضاءة العالية
(VDC) نظام التحكم الديناميكي بالمركبة

(TCS) نظام التحكم بالتشبث
نظام المساعدة على صعود التالل

نظام التحكم بنزول المنحدرات (مع خيار الدفع الرباعي)
نظام التحكم بميالن المقطورة (مع خيار الدفع الرباعي)

نظام تثبيت المكابح األوتوماتيكي
النظام الذكي لتنبيه السائق

االتصال ونظام المعلومات الترفيهي

شاشة عرض متقدمة 7 بوصات لبرنامج مساعدة السائق
شاشة عرض رقمية كاملة 12.3 بوصة لبرنامج مساعدة السائق

شاشة عرض على الزجاج األمامي
NissanConnect شاشة ملونة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات تعرض تطبيق
NissanConnect شاشة ملونة تعمل باللمس مقاس 9 بوصات تعرض تطبيق

6 مكبرات صوت
نظام الصوت الفاخر Bose المزود بـ 12 مكبر صوت

Apple CarPlay
تطبيق Apple CarPlay الالسلكي*

Android Auto تطبيق
شاحن السلكي

االتصال بالهاتف عن ُبعد وبث الصوت عبر تقنية بلوتوث
نظام التعرف على الصوت

USB-C ومنفذا USB-A منفذا
USB-C ومنفذين USB-A ثالثة منافذ

وسائل الرفاهية والراحة

نظام التحكم األوتوماتيكي بالحرارة الثالثي المناطق مع فتحات خلفية
مظالت خلفية

 مفتاح نيسان الذكي دون الحاجة إلى استخدام أي مفتاح
واإلشعال بضغطة زر

نظام تشغيل المحرك عن ُبعد مع تحكم ذكي في المناخ
تعتيم ذاتي داخل مرآة الرؤية الخلفية

مرآة الرؤية الذكية
 عمود توجيه آلي قابل للتعديل واإلمالة

مع خاصية الذاكرة
مرايا خارجية كهربائية قابلة للطي

 مرايا خارجية كهربائية قابلة للطي والرجوع للخلف
خاصية اإلمالة

إضاءة داخلية مميزة
منفذان لطاقة التيار المستمر بجهد 12 فولت

حاجب شمس مع مرايا مضيئة للزينة

  قياسي    اختياري



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. ُيرجى اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.

المواصفات

Seats & Trunk S SV SL

Cloth Seats
Leather Seats
Leather Seats with Quilted Inserts for 1st and 2nd Row
Leather-Wrapped Steering Wheel
Driver’s Seat : 6-Way Power Including  2-Way Lumbar
Driver’s Seat : 8-Way Power Including  4-Way Lumbar 
and Memory Function
Front Passenger’s Seat : 2-Way Manual
Front Passenger’s Seat : 2-Way Power
First Row Seats Heater
First Row Seats Cooler
Second Row Seat Heater
Second Row Independent Captain Chairs 
(7-Seater Option)
Second Row EZ FLEX® Seating System Featuring 
LATCH & GLIDE
Third Row 60/40 Split Fold Flat 
Cargo Area Under Floor Storage
6 Trunk Hooks for Luggage Restraint

Safety & Security

Nissan Advanced Airbag System with Dual-Stage 
Supplemental Front Airbags
Seat Mounted Side Impact Supplemental Airbags 
for Front and Rear Seats Occupants
Driver and Front Passenger Supplemental Knee Airbags
Roof-Mounted Curtain Supplemental Airbags with 
Rollover Sensor for All Rows
LATCH System (Lower Anchors and Tethers for Children)
Tire Pressure Monitoring System with Easy-Fill Alert
Vehicle Security System

 Dimensions – mm  األبعاد - ملم

Overall length 5,004 الطول اإلجمالي

Overall width 1,978 العرض اإلجمالي

Overall height 1,802 االرتفاع اإلجمالي

Wheelbase 2,900 قاعدة العجالت

 Capacities  السعة

Seating Capacity Up to 8 سعة الجلوس

 Maximum Towing Capacity – kg  قوة القطر القصوى - كجم

1,500

 Curb Weights – kg  وزن الهيكل - كجم

2WD 2,027 دفع ثنائي

4WD 2,100 دفع رباعي

 Fuel Economy Estimates – km/ltr  تقديرات كفاءة استهالك الوقود - كلم/لتر

Combined (City/Highway) مشترك (المدينة/الطرق السريعة)

2WD 11.6 دفع ثنائي

4WD 11.2 دفع رباعي
Actual mileage may vary with driving conditions – use for comparison only.  .قد تتباين المسافة المقطوعة الفعلية بحسب ظروف القيادة - ُيستخدم للمقارنة فقط

SPECIFICATIONS DIMENSIONS/CAPACITIES/WEIGHTS/FUEL األبعاد/والسعات/األوزان/الوقود

 Standard  Optional

SSVSLالمقاعد وصندوق األمتعة 

مقاعد من القماش
مقاعد جلدية

مقاعد جلدية مع حشوات مبطنة للصفين األول والثاني
عجلة قيادة مكسوة بالجلد

مقعد السائق : 6 اتجاهات بما في ذلك اتجاهان ألسفل الظهر
 مقعد السائق : 8 اتجاهات بما في ذلك 4 اتجاهات ألسفل

الظهر وخاصية الذاكرة
مقعد الراكب األمامي : اتجاهان يدويان

مقعد الراكب األمامي : اتجاهان
سخان لمقاعد الصف األول

مبرد لمقاعد الصف األول
تدفئة لمقاعد الصف األول

 مقاعد فردية مستقلة في الصف الثاني
(خيار 7 مقاعد)

نظام الجلوس ®EZ FLEX في مقاعد الصف الثاني يتميز بوجود نظام 
LATCH & GLIDE

مقاعد قابلة لإلمالة بنسبة 60/40 في الصف الثالث
منطقة األمتعة تحت التخزين بأرضية السيارة

صندوق أمتعة مزود بـ 6 خطافات لتثبيت األمتعة

األمن والسالمة

نظام الوسادات الهوائية المتطور في سيارات نيسان مع وسادات هوائية 
أمامية تكميلية ثنائية المرحلة

وسادات هوائية تكميلية للصدمات الجانبية مثبتة على المقعد لحماية ركاب 
المقاعد األمامية والخلفية

وسادات هوائية تكميلية للسائق والراكب األمامي
وسادات هوائية تكميلية ستارية مثبتة على السقف مع مستشعر انقالب 

لجميع الصفوف
نظام تثبيت مقاعد األطفال (مثّبتات وحبال منخفضة لمقاعد األطفال)

نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات مع تنبيه بملء الخزان السهل االستخدام
نظام أمن المركبة

  قياسي    اختياري
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