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PAINT AND FABRIC

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.

حرصــت نيســان علــى أن تكــون نمــاذج األلــوان المعروضــة هنــا أقــرب مــا يمكــن إلــى ألــوان المركبــة الحقيقيــة. إال أن هــذه النمــاذج قــد تختلــف بشــكل طفيــف عــن الواقــع تبعــًا للشــروط واإلجــراءات التــي تخضــع لهــا عمليــة الطباعــة، فضــاًل عــن اختالفهــا عنــد مشــاهدتها فــي 
ضــوء النهــار، أو تحــت ضــوء ســاطع أو متوهــج. يرجــى زيــارة أقــرب وكيــل نيســان لمشــاهدة ألــوان المركبــات الحقيقيــة.

Exterior Colours are subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. األلوان الخارجية قابلة للتغيير تبعًا لمتطلبات السوق والدرجة المطلوبة. الرجاء استشارة وكيلك المحلي.

ALMOND LEATHER SV/SL جلد بيج BLACK LEATHER SV/SL جلد أسود 

الطالء واألقمشة

Magnetic Black G41

G41 أسود حديدي

Pearl White QAB

QAB أبيض لؤلؤي

Gun Metallic KAD

KAD رمادي حديدي
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التنّقــل الذكــي يُرشــد كل شــيء نقــوم بــه. نحن نســتخدم تقنيات جديدة لنحول الســيارات من مجــّرد مركبات للقيادة، إلى شــركاء على الطريق. ســويًا الرحلة تصبح أكثر 
ثقًة وانســجامًا وإثارة. وســواء كانت الســيارة التي تشــاركك مهمة القيادة، أو الطريق الســريع الذي يشــحن ســيارتك اإللكترونية طوال الطريق، جميعها ســتكون في 

المستقبل القريب. إنه المستقبل الذي يتجّسد بسيارة نيسان التي تقودها اليوم.

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.



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

The power of the day meets the intensity of the night to give life to a new 
invigorating version of the series, the Pathfinder Midnight Edition; stylish, 
aggressive, darker, with a unique head-turning look that elevates your 
stance on every road.

The Midnight Edition has a darker exterior design and intriguing finishing 
colours that will augment your standards; including black mirror caps, a 
black rooftop & rear spoiler, unique 20-inch black alloys, a chromed rear 
bumper protector and a black V-motion grille. Also, it replaces the bright 
silver and chrome trim with a glossy black detailing, and offers an exclusive 
midnight badge and black rear licence plate finisher.

Discover the Pathfinder Midnight Edition and make your adventures a 
black-tie affair.

طاقــة النهــار المشــرق تلتقــي بقــوة الليــل الحالــك لتقــّدم لــك نســخة جديــدة تنبــض بالحيــاة 
فــي مجموعتهــا. إنــه باثفاينــدر ميدنايــت إيديشــين الــذي يتمّيــز بتصميــم جــريء وفريــد، مــع 

ــة ال يمكــن غــّض النظــر عنهــا حيــن يتأّلــق علــى الطرقــات.  لــون أغمــق فيعطيــك طّل

ــوان  ــز ميدنايــت إيديشــين بتصميــم هيــكل ذو اللــون األغمــق باإلضافــة إلــى لمســات أل يتمّي
مثيــرة لالهتمــام ســترتقي بمعاييــرك؛ يشــمل ذلــك أغطيــة مرايــا ســوداء، جنــاح خلفي وســقف 
أســود اللــون، عجــالت ذات ســبائك األلمنيــوم قيــاس ٢٠ بوصــة، حــامٍ للمصــّد الخلفــي مغطــى 
بالكــروم وشــبك أســود علــى شــكل V. كذلــك، اســتبدلت لمســات الكــروم الفضــي الالمــع بلــون 

أســود المــع، باإلضافــة إلــى شــارات ميدنايــت حصريــة ولمســات ســوداء لّلوحــة الخلفيــة.

اكتشف باثفايندر ميدنايت إيديشين وادخل بمغامراتك إلى عالم جديد تتألق فيه كالقمر.



MIDNIGHT EDITION      INCLUDES SV EQUIPMENT PLUS: ميدنايت إيديشين      يشمل مواصفات طراز SV، باإلضافة إلى:

• BLACK FRONT AND REAR MUD GUARDS

• MIDNIGHT EDITION EMBLEM ON THE LIFTGATE       

• BODY COLOUR BUMPER 

• BLACK BACK DOOR FINISHER

• HIGH MOUNTING STOP LAMP(LED)

EXCLUSIVE MIDNIGHT EDITION BLACK 
20’’ ALLOY WHEELS

BLACK REAR LICENCE PLATE FINISHER 
AND MIDNIGHT EDITION BADGE

BLACK V-MOTION GRILLE AND LOWER 
BUMPER ACCENTS

BLACK ROOF RAILS AND REAR SPOILER

BLACK OUTSIDE MIRRORS

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

Dimensions – mm األبعاد - مم 
Exterior األبعاد الخارجية
Wheelbase  2900 قاعدة العجالت

Overall length  5008 الطول اإلجمالي

Overall width with mirrors  1960 العرض اإلجمالي بالمرايا

Overall height with roof rack 1783 االرتفاع اإلجمالي مع القضبان السقفية

Track width 1670 المسافة بين عجالت المحور الواحد

Interior (Front / Rear) المقصورة (المقدمة / المؤخرة)
Head room without Sunroof 1072/1001 حيز الرأس بدون فتحة السقف

Head room with Sunroof 1043/978 حيز الرأس بفتحة السقف

Leg room 1072/1059 حيز األرجل

Hip room 1442/1425 حيز الحوض

Shoulder room 1543/1534 حيز األكتاف

Cargo منطقة التخزين
Maximum length  2004 الطول األقصى

Maximum width 1167 العرض األقصى

Maximum height 798 االرتفاع األقصى

 Capacities السعة
Seating capacity 7 سعة الجلوس

Interior passenger volume – L 3398 حجم مقصورة الركاب - لتر

Cargo capacity with 2nd row upright, 3rd row upright – L 453 سعة الحمولة عندما يكون الصف الثاني والصف الثالث من المقاعد قائمين - لتر

Cargo capacity with 2nd row upright, 3rd row folded flat – L 1201 سعة الحمولة عندما يكون الصف الثاني من المقاعد قائمًا مع ثني الصف الثالث تمامًا - لتر

Cargo capacity with 2nd row folded flat, 3rd row folded flat – L 2260 سعة الحمولة عند ثني الصف الثاني والصف الثالث من المقاعد تمامًا - لتر

Fuel tank – L 74 سعة خزان الوقود - لتر

Maximum towing capacity – kg 1500 قوة القطر القصوى - كجم

 Curb Weights – kg وزن الهيكل - كجم
Base Total   Midnight Edition ميدنايت إيديشين إجمالي القاعدة
4WD   2065.5 4WD

HEV (Hybrid) 4WD   2074 (Hybrid) HEV (هجينة) بدفع رباعي

 Fuel Economy Estimates – km/ltr المستويات المقدرة الستهالك الوقود - كلم/لتر
Combined مشترك
2WD 11.4 دفع ثنائي

4WD 11.0 دفع رباعي

HEV (Hybrid) 4WD 15.1 HEV (هجينة) بدفع رباعي

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

KEY AVAILABLE PACKAGE
Premium Tech Package:

• ICC (Intelligent Cruise Control)
• BSW (Blind Spot Warning)
• RCTA (Rear Cross Traffic Alert)
• Intelligent Emergency Braking
• Navigation (Available for SV)

Advanced Features:
• Intelligent Around View Monitor with MOD (Moving Object Detection)
• Climate controlled front seats (heated and cooled)
• 8” dual Rear Entertainment System

الحزمة الرئيسية المتاحة
الحزمة الفنية المتميزة:

(ICC) التحكم الذكي في ثبات السرعة •
(BSW) نظام تحذير النقاط العمياء •

(RCTA) نظام التحذير عند حركة المرور المتقاطعة •
• نظام الفرملة الذكي

(SV متوفرة في طراز) المالحة •

الميزات المتقدمة: 
(MOD) مع نظام الكشف عن األجسام المتحركة (AVM) شاشة الرؤية الشاملة •

• مقاعد أمامية بخاصية التحكم في المناخ (تدفأة وتبريد)
• نظام الترفيه الخلفي المزدوج قياس 8 بوصات

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

إصدار ميدنايت إيديشين الحصري
عجالت ذات سبائك األلمنيوم قياس ٢٠ بوصة

لمسات سوداء ّللوحة الخلفية وشارة 
إصدار ميدنايت

شبك على شكل V ولمسات مميزة 
على المصّد األدنى

سكك سقفية وجناح خلفي سوداء اللون

حاميات وحل أمامية وخلفية سوداء• 
شعار ميدنايت إيديشين على البوابة الخلفية• 
مصدات من لون الهيكل• 
لمسات سوداء على الباب الخلفي• 
مصباح توقف خلفي عاٍل• 

أغطية مرايا سوداء

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

تركز خطة عمل نيسان البيئية على عدة مجاالت رئيسية؛ فباإلضافة إلى 
زيادة إنتاجنا من السيارات عديمة االنبعاثات مثل سيارة نيسان ليف 

الكهربائية %100، نعمل على تحسين معدالت الكفاءة في استهالك 
الوقود في تشكيلة منتجاتنا وتقليل األثر البيئي الناتج عن عملية التصنيع 
من خالل ممارسات خفض استهالك الطاقة التي نطبقها في مصانعنا.

®



SPECIFICATIONS 
Engine Midnight Edition

VQ35DD - 3.5-litre DOHC 24-valve V6 engine
 Horsepower – 271 HP @ 6400 rpm
 Torque – 340 Nm @ 4800 rpm
 Horsepower – 250 HP @ 5600 rpm
 Torque – 330 Nm @ 3600 rpm

 
(Hybrid)

Continuously Variable Valve Timing Control System (CVTCS)  
on intake and exhaust valves
Multi-point, direct fuel injection
Variable induction system 
Nissan Direct Ignition system with iridium-tipped spark plugs
Electronic drive-by-wire throttle

 Drivetrain
Hill start assist
Hill descent control (4WD models only)
Xtronic CVT® (Continuously Variable Transmission) / D-Step

 Brakes
Front and rear vented disc brakes
Anti-lock Braking System (ABS)
Electronic Brake force Distribution (EBD)
Brake Assist

 Suspension/Steering
Independent strut front suspension
Independent multi-link rear suspension
Dual Flow Path® shock absorbers
Front and rear stabilizer bars
Electronic hydraulic power-assisted speed-sensitive steering

 Wheels/Tyres
18" aluminum-alloy wheels
20" aluminum-alloy wheels
P235/65 R18 all-season tyres
P235/55 R20 all-season tyres

 Exterior Features
LED Daytime Running Light (DTRL)
Auto light system
Front Fog Lights
LED Headlamp 
Roof rails
Rear Spoiler
Towing Hook
Towing Hook with receiver hitch member
Body colored outside mirrors with electric adjust and turn 
signal indicators
Outside mirrors with Reverse synchro and auto-drive 
position memory
Sunroof

 Comfort/Convenience
203 mm (8.0") colour display with multi-touch control
Rear view monitor with rear parking sensor
Push Button Ignition
I-Key (lock/unlock)
I-Key (lock/unlock/power back door/remote engine start)
Motion Activated Liftgate / Hands-free function
Remote Engine Start System (RESS) 
Bluetooth® Hands-Free Phone System
Tri-Zone Automatic Temperature Control System

 Comfort/Convenience (continued) Midnight Edition
Child lock + Central Door Lock + Speed sensing Auto lock + 
Crash sensitive door unlock
Power windows with front windows one-touch auto-up/down
Cruise control with steering wheel-mounted controls
Variable intermittent speed-sensitive flat-blade 
windshield wipers
Rear window intermittent wiper
Auto anti-dazzle interior rear view mirror
Navigation
Front map lights
Welcome lighting
Three 12-volt DC power outlets + 2 USB charging ports
Sun visors with illuminated vanity mirrors and extensions
Manual Tilt/Telescoping steering column
Power-tilt/Telescoping steering column
Front seatback pockets
Overhead sunglasses storage
Ten cup holders and six bottle holders
Cargo net tie-down anchors in cargo area (eight)
Cargo area under-floor storage

 Seating/Appointments
8-way power adjustable driver’s seat with manual lumbar
8-way power adjustable driver’s seat with power lumbar
Driver’s seat and outside mirrors position memory
Steering-wheel position memory
4-way power adjustable front-passenger’s seat
EZ Flex® Seating System with 2nd-row 60/40 split fold-flat bench 
seat featuring LATCH AND GLIDE®  and 3rd-row 50/50 split  
fold-flat reclining bench seat
Cloth seat trim
Leather-appointed seats and door trim
Heated front seats
Leather-wrapped steering wheel and shift knob
Stainless steel front kick plates

 Audio/Entertainment
AM/FM/MP3/CD audio system with 203 mm (8.0") colour 
display and six speakers
Bose® Premium Audio System with 13 speakers
Two USB connection ports for iPod® interface and other 
compatible devices
Illuminated steering wheel-mounted audio controls with voice 
recognition button to access paired device phone book and 
audio song search capability

 Safety/Security
Front Airbag for Driver & Passenger
Driver and Assist. Side & Curtain Airbag
Vehicle Dynamic Control (VDC) with Traction  
Control System (TCS)
3-point ALR/ELR passenger seat belt system (ELR for driver)
Front seat belts with pretensioners and load limiters
Adjustable front, 2nd- and 3rd-row head restraints
LATCH System (Lower Anchors and Tethers for CHildren)
Zone Body construction with front and rear crumple zones
Hood-buckling creases, energy-absorbing steering column  
and pipe-style steel side-door guard beams
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) 
Immobilizer Key System
Vehicle Security System

 Standard

ميدنايت إيديشينالمحرك
 VQ35DD - محرك V6 سداسي األسطوانات ذو ٢4 صمامًا سعة 3.5 لتر بكامة

علوية مزدوجة
القوة – ٢71 حصان عند 64٠٠ دورة/دقيقة

عزم الدوران - 34٠ نيوتن متر عند 48٠٠ دورة/دقيقة
القوة – ٢5٠ حصان عند 56٠٠ دورة/دقيقة

(هجين)عزم الدوران - 33٠ نيوتن متر عند 36٠٠ دورة/دقيقة
نظام التحكم المستمر في التوقيت المتباين للصمامات (CVTCS) في صمامي 

السحب والعادم
حقن الوقود المباشر متعدد النقاط

نظام السحب المتغير
نظام اإلشعال المباشر باستخدام شمعات اإلشعال ذات األطراف المصنوعة من 

اإليرديوم من نيسان
نظام الصمام الخانق اإللكتروني بتقنية »Drive-by-wire« أو القيادة اإللكترونية

نظام نقل القدرة
نظام المساعدة في صعود المنحدرات

نظام التحكم عند نزول المنحدرات (موديالت الدفع الرباعي فقط)
®Xtronic CVT (بتقنية التغيير المستمر)

المكابح
مكابح أمامية وخلفية بأقراص مهواة

(ABS) نظام المكابح المانعة لالنغالق
(EBD) نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة

نظام تعزيز الفرملة

التعليق/عجلة القيادة
نظام التعليق األمامي المستقل بدعامات

نظام التعليق الخلفي المستقل متعدد الوصالت
ممتص صدمات بنظام مسار التدفق المزدوج

قضبان التثبيت األمامية والخلفية
عجلة القيادة اإللكترونية بمساعدة الطاقة الهيدروليكية الحساسة للسرعة

العجالت/اإلطارات
عجالت مسبوكة من خالئط األلمنيوم قياس 18 بوصة
عجالت مسبوكة من خالئط األلمنيوم قياس ٢٠ بوصة

R18 65/P235 إطارات جميع الفصول من فئة
 R20 55/P235 إطارات جميع الفصول من فئة

الميزات الخارجية
(DTRL) تعمل في وضح النهار LED كشافات

نظام اإلضاءة األوتوماتيكية
كشافات ضباب أمامية

LED مصباح أمامي
قضبان سقفية

جناح خلفي
خطاف قطر

خطاف قطر مع حلقة قطر
مرايا جانبية بلون السيارة بخاصية الضبط الكهربائي وإشارات االنعطاف

مرايا جانبية تعمل بالتزامن مع الرجوع للخلف مع ذاكرة وضعية القيادة التلقائية
فتحة سقف

الراحة/الرفاهية
شاشة ملونة تعمل باللمس المتعدد قياس ٢٠3 ملم (8.٠ بوصات)

شاشة الرؤية الخلفية مع حساس الركن الخلفي
خاصية تشغيل المحرك بلمسة زر

مفتاح ذكي (قفل/إلغاء القفل)
مفتاح ذكي (قفل/إلغاء القفل/باب خلفي كهربائي/تشغيل المحرك عن ُبعد)

الباب الخلفي يعمل بمستشعر حركة / خاصية التحدث الحر
(RESS) نظام تشغيل المحرك عن ُبعد
نظام هاتف التحدث الحر بتقنية بلوتوث

نظام أوتوماتيكي للتحكم بدرجة الحرارة ثالثي المناطق

ميدنايت إيديشينالراحة/الرفاهية (ُيتبع)
 قفل األطفال + قفل مركزي لألبواب + القفل التلقائي الحساس للسرعة +

إلغاء قفل األبواب الحساس للتصادم
نوافذ كهربائية تتمتع بخاصية الفتح أو اإلغالق الكامل آليًا بلمسة زر

التحكم في ثبات السرعة باستخدام مفاتيح مدمجة بعجلة القيادة
 مساحات للزجاج األمامي بشفرات مسطحة تعمل بشكل متقطع وحساسة

لسرعة السيارة
ماسحة النافذة الخلفية التي تعمل بشكل متقطع

مرآة الرؤية الخلفية الداخلية اآللية المانعة لإلبهار
المالحة

كشافات قراءة أمامية
إضاءة ترحيبية

USB مقبس كهربائي ذات 3 تيارات مباشرة 1٢ فولت + منفذي شحن
حاجبات للشمس مزودة بمرآة زينة مضاءة وملحقات أخرى

عمود عجلة القيادة قابل للتعديل طواًل وارتفاعًا بشكل يدوي
عمود عجلة القيادة قابل للتعديل طواًل وارتفاعًا بشكل آلي

جيوب للخرائط والمستندات في الجانب الخلفي من المقاعد األمامية
حافظة نظارة شمس علوية

عشرة حامالت أكواب وست حامالت عبوات
القطات تثبيت شبكة الحمولة في مساحة التخزين (8)
مكان تخزين تحت األرضية في مساحة تخزين الحمولة

المقاعد/التجهيزات
مقعد السائق يتحرك آليًا بثمانية اتجاهات مع دعم منطقة القطنية (أسفل الظهر) يدويًا
مقعد السائق يتحرك آليًا بثمانية اتجاهات مع دعم منطقة القطنية (أسفل الظهر) آليًا

خاصية الذاكرة لحفظ وضعية مقعد السائق والمرايا الخارجية
ذاكرة وضعية عجلة القيادة

مقعد الراكب األمامي يتحرك آليًا بأربعة اتجاهات
نظام الجلوس المرن ®EZ Flex مع خاصية الطي الجزئي ألسفل الصف الثاني من 

المقاعد التي تمتاز بتقنية ®LATCH AND GLIDE بنسبة 4٠/6٠ مع خاصية إمالة 
الصف الثاني من المقاعد القابلة للطي جزئيًا بنسبة 5٠/5٠ 

مقاعد قماشية منقوشة
المقاعد مكسوة بالجلد والباب مكسو بالجلد

مقاعد أمامية مدفأة
عجلة القيادة وعمود ناقل الحركة مكسوان بالجلد

عتبات صعود أمامية من الصلب المقاوم للصدأ

الصوت/الترفيه
نظام صوتي AM/FM/ MP3/CD مع شاشة ملونة قياس ٢٠3 ملم (8.٠ بوصات) 

وستة مكبرات للصوت
نظام صوت ®Bose متميز مع 13 مكبرًا للصوت

 iPod® لتوصيل جهاز USB منفذا 
واألجهزة المتوافقة األخرى

 نظام صوتي مع أزرار مضاءة مثبتة على عجلة القيادة مع زر األوامر الصوتية
 للوصول إلى دليل الهاتف للجهاز المقترن بالسيارة

وإمكانية البحث عن األغاني

السالمة/األمان
وسادة هوائية للسائق والراكب بجواره

الوسادة الهوائية الجانبية والستارية للسائق والراكب بجواره
(TCS) مع نظام التحكم بالتشبث (VDC) نظام التحكم الديناميكي بالسيارة

نظام حزام أمان الراكب ثالثي النقاط مزود بكامشات القفل األوتوماتيكية/كامشات 
القفل في حالة الطوارئ (حزام أمان للسائق مزود بكامشات القفل في حالة الطوارئ)

أحزمة أمان أمامية مزودة بشدادات ومحددات حمل
مساند رأس الصف األمامي والثاني والثالث قابلة للضبط

نظام تثبيت األطفال (القطات سفلية وأحزمة لألطفال)
بنية هيكل ذات مناطق منضغطة مع مناطق أمامية وخلفية متموجة السطح

خطوط انسيابية تزين غطاء المحرك وعمود عجلة قيادة مزودة بتقنية امتصاص 
الطاقة وقضبان حماية لجانب الباب على شكل أنابيب

(TPMS) نظام مراقبة ضغط اإلطارات
نظام مفتاح إبطال المحرك

نظام أمان السيارة

المواصفات

 قياسي

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


