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مركز إتصال العمالء اإلقليمي
عزيزي العميل،

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

الخطوة 2: إذا لم يســتطع الموزع المحلي الرد على الشــكوى، يمكنك التواصل مع مركز نيســان اإلقليمي لخدمة إتصال العمالء، هاتف 600546666 4 971+، البريد 
customercare@nissan-me.ae :اإللكتروني

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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التنقل الذكي من نيسان يدفع بك إلى األمام فقط، في سيارات وكأنها جزء منك، ترى بها أوضح وتحس معها 
أكثر، تتفاعل معك، وأحيانًا تقوم هي بكل ذلك بداًل عنك. يهدف التنقل الذكي من نيســان إلى مســتقبل 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 PATROL NISMO
An unforgettable driving experience

The 2022 Nissan Patrol NISMO is the stuff of legend. Envisioned by elite engineers, raised on the 
track and treasured by owners, the NISMO is the ultimate mark of performance, luxury and 
respect. No other marque ignites such passion and loyalty. NISMO is a poignantly gripping 
experience – and its latest manifestation is no exception. 

نيسان باترول نيسمو 2022
تجربة قيادة ال تنسى

نيسان باترول نيسمو 2022 أسطوري. تصّوره نخبة من المهندسين، وارتقى على مضمار السباق وحظي بتقدير مالكيه. 
نيسمو قمة األداء والفخامة والتقدير. ال يوجد طراز آخر يحظى بهذا الشغف والوالء. نيسمو يقّدم تجارب مثيرة وممتعة، 

ويسير على الدرب نفسه في ثوبه الجديد.

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.



Pride of place
Horizontal chrome lines, embellished with the NISMO 
emblem, emphasise the visual range of the new NISMO’s 
frontal design execution. The honeycomb 3-dimensional 
mesh, hailing the brand’s front V-Motion grille, highlights 
an even more performance-based expression.

األّول من نوعه
تم تزويد السيارة بخطوط كروم أفقية منّمقة بشعار نيسمو لتسليط 
الضوء على نطاق رؤية تنفيذ التصميم األمامي لنيسمو الجديد. كما أن 

الشبكة ثالثية األبعاد على شكل خاليا النحل، التي تحيط بها شبكة 
نيسان المميزة على شكل V في الواجهة األمامية من السيارة تعطيها 

مظهرًا يعّبر عن أداء نيسمو الرائع.

Wheels on fire
22-inch 2 tone aluminium wheels add a 
distinctive aesthetic, earmarked only for the 
NISMO. The emblem is another endorsement 
of a unique profile. The Bilstein suspension, 
which is built for a sportier, improved 
handling feel, comes also in the prominent 
red colour.

إطارات تعّبر عن السرعة
تضيف عجالت األلمنيوم ذات اللونين مقاس 22 بوصة 

لمسة جمالية مميزة لن تجدها إال في نيسمو. وتم وضع 
الشعار عليها كلمسة جمالية أخرى لهذا المظهر الذي ال 

مثيل له. كما ستجد نظام التعليق بيلستين، الذي تم 
تصميمه إلضفاء طابع رياضي محّسن على التحكم.

Let’s face it…
Its distinctive presence is unmistakable. The NISMO 
emblem speaks volumes, part of the front fascia’s 
narrative that spearheads a story of performance 
and style. The aerodynamics have been refined even 
more to embody the character of the Patrol NISMO.

لنحظى بالتجربة...
حضوره المميز واضح. شعار نيسمو يقول الكثير، ويوجد 

في الواجهة األمامية التي تعّبر خير تعبير عن قوة أدائه 
وأناقته. لقد تم تحسين الديناميكا الهوائية للسيارة 
بشكل كبير حتى تعبر عن شخصية باترول نيسمو.

Get ready for the spoiler
The intensification in aerodynamic force is 
reigned in with a new roof spoiler, beautifully 
considered to ensure smooth air flow over the 
rear. This is a purposeful addition that uses 
form to enhance design and performance.

انطلق وكأنك تحّلق في الهواء
تم التحكم في تكثيف الديناميكا الهوائية من خالل جناح 

السقف الجديد الذي كان بمنزلة لمسة فنية للحرص على 
تدفق الهواء بسالسة فوق الجزء الخلفي من السيارة. 

والهدف من هذه اإلضافة الجديدة هو تطويع األشكال في 
تعزيز التصميم واألداء.

Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 5 - 4
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Immediately recognizable
Quintessentially NISMO, the signature red line wrap covers 
the circumference at the model’s base. The contour boosts 
the Patrol’s definition, as if it were underscoring its prowess. 
It is an envy-evoking autograph, reserved for the few. 

التميز في أي مكان وزمان
يلتف الخط األحمر المميز حول السيارة بالقرب من الجزء السفلي، مما 

يجعل نيسمو يتمّتع بمظهر مثالي. يحّسن المحيط الواسع من مظهر 
باترول، وكأنه يعّبر عن روعته. إن هذه السيارة بغية الكثيرين لكن قليل 

فقط هو من يحصل عليها.

رائع في كل األجواء
يبدو أن التصميم الخلفي المتماثل والمعزز 
جعل الجهة الخلفية لنيسمو ملفتة للنظر، 

مما جعل السيارة حديث الكثيرين. تضفي 
الحشوات المصنوعة من الكروم الداكن مزيدًا 

من األناقة على مظهرها كما أن المصابيح 
الخلفية لباترول مميزة حقًا.

Perfection all 
around

An inspiration for many, the 
symmetric and reinforced rear 
design seems to add head-turning 
width. Dark chrome inserts give 
more substance to its stance and 
the tail lamps enable the Patrol to 
really stand out.
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Enlighthened rear
Taking inspiration from Formula 1 cars, 
the 7 LED rear fog light emits the same 
brightness as the brake lights in adverse 
conditions. This extenuates the design lines 
to encompass a more stylish look.

مظهر خلفي أنيق
على غرار سيارة فورموال 1، يضيء مصباح الضباب 

الخلفي LED 7 بنفس درجة سطوع مصابيح الفرامل 
في الظروف الصعبة. ومن ثم تظهر الخطوط بوضوح 

لتزيد من أناقة مظهر السيارة.

Perfect symmetry
Aggressive, sporty and unreservedly NISMO, the new rear 
bumper adds to the model’s imposing presence and upgraded 
responsiveness. A new visual addition to the car that is 
symmetrical in design and progressive in intent. Sculpted to 
perfection, the dynamic design plays a pivotal role in exuding 
boundless aggression, expressed through the NISMO nameplate.

األناقة الكاملة
يتمّتع نيسمو بمصد خلفي قوي وذو شكل رياضي وبارز يعزز 
من روعة هذا الطراز واستجابته المحّسنة. كما أن اإلضافات 

البصرية الجديدة للسيارة تزيد من أناقة التصميم وتحّسن من 
تجربة االستخدام. ويلعب التصميم الديناميكي الرائع دورًا 

محوريًا في إظهار فخامة ال نظير لها، يتم التعبير عنها من 
خالل اللوحة التي تحمل اسم نيسمو.

Accents and wings 
A stunning profile that would not feel out of place 
in an exhibition. Matte chrome and red accents 
cut through the backdrop of a city’s colour 
palette, making the NISMO seem like it’s gliding 
through the streets, just like the ultimate racing 
car, the GTR-NISMO.

المظهر الجذاب 
تتمتع السيارة بمظهر مذهل لن تجد مثله في أي سيارة أخرى 

في المعرض. فالكروم غير الالمع واإلضافات حمراء اللون تنتشر 
في هيكل السيارة، مما يجعل نيسمو يبدو وكأنه يحّلق في الجو، 

تمامًا مثل سيارة السباق المثالية نيسمو جي تي آر.
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Luxury first and foremost 
It ’s first-class all the way. What the outside exudes in 
confidence the inside oozes in style and plushness. NISMO’s 
racing pedigree is prominent in its steering wheel. From the 
button to handle, the black and red beg for hands to grip it 
with intent. Red carbon fiber inserts add distinction, while the 
stitching highlights the contours of the seating, eloquently. 
Alcantara is the upholstery of choice for the interiors of racing 
cars, and the latest addition to NISMO’s long list of 
exceptional features.

الرفاهية أواًل وقبل كل شيء 
ستشعر وكأنك مسافر في الدرجة األولى طوال الطريق. فما تتمتع به 

السيارة من مظهر أنيق ينعكس بداخلها من أناقة ورفاهية. وتتجلى قدرة 
نيسمو على خوض السباقات في شكل عجلة القيادة. فبدءًا من الزر وحتى 
المقبض، حرًصا على أن يكون الحجم كبيرًا بما يكفي حتى يستطيع السائق 

التحكم في العجلة. وإضافة إلى الحشوات الحمراء المصنوعة من ألياف 
الكربون التي تضيف مظهرًا مميزًا، يبرز التطريز حدود المقاعد بشكل أنيق. 

وجلد الكانتارا هو النوع المفضل في تنجيد الديكورات الداخلية لسيارات 
السباق، وهو أحدث ميزة ضمن قائمة الميزات االستثنائية الطويلة لنيسمو.



Feel the luxury
A qualification in luxury sports cars – now a design 
modification in the NISMO. Premium quality and 
crafted quilting continues the NISMO’s narrative in 
bringing performance and luxury to its owners. 
The Patrol Nismo also features Alcantara fabric 
that enriches the driver’s pleasure.

الفخامة في متناول يديك
تم إضافة جميع ما تتميز به السيارات الرياضية 

الفاخرة إلى التصميم الجديد من نيسمو. إن جودة 
التصنيع الممتازة والتطريز المتقن هو ما يساعد 

نيسمو على تلبية جميع مطالب صاحبها. كما 
يتميز باترول نيسمو بكسوته المصنوعة من جلد 

ألكانتارا الذي يعزز من متعة تجربة السائق.

روعة األداء
تتناسب حواف ألياف الكربون جيدًا مع لمسات باترول 

نيسمو، كما أن التطريزات الحمراء الشبيهة باللهب 
تشير إلى المكان المخصص لجلوسك في السيارة 

حتى تستشعر اإلثارة أثناء القيادة. ولقد صنعت 
خصيصًا من مواد متينة مما جعل السيارة مثالية.

Statement of 
performance
Carbon fiber trims sit fittingly in the Patrol 
NISMO accents and the flame-like red 
hints mark your territory in the vehicle for 
conquest. Made of the highest strength 
and resistance, it is the optimal material 
for the ultimate car.

As the speedometer fluctuates aggressively from left to right, the 
NISMO emblem prompts drivers of the sheer breath-taking power 
at their disposal. The black canvas highlights the red, with meaning.

نظًرا ألن عداد السرعة يتأرجح بقوة من اليسار إلى اليمين، فإن شعار نيسمو يمد 
السائقين بالقوة المطلقة التي تساعدهم على اتخاذ القرارات الصائبة. ويعّبر اللون األحمر 

داخل اللوحة السوداء عن الكثير.

Live the thrill
The dashboard is a customisable, real-
time reflection of the NISMO driving 
experience. Adding real substance to the 
driver’s involvement, it allows for more 
informed decisions to be made – and 
executed. This is the embodiment of a 
vehicle that makes you feel alive.

تمّتع بقيادة مثيرة
لوحة أجهزة القياس هي انعكاس حقيقي قابل 

للتخصيص يعزز من تجربة قيادة نيسمو. بفضل ما 
تقدمه اللوحة للسائق من بيانات فعلية، يتمكن 

السائق من اتخاذ قرارات أكثر استنارة أثناء القيادة.
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Relentless power
More tests. More engineering. More perfecting of the driving 
experience. Tuned to flawlessness, the NISMO’s redefined 
aerodynamics, race-proven engineering and Takumi engine 
is nothing short of extraordinary. The growl of the exhaust is 
a product of a legendary V8 and concentrated 428 HP.

قوة ال نظير لها
خضع نيسمو للكثير من االختبارات. وتم إضافة المزيد من 

اللمسات الهندسية عليه. كما تّم تعزيز تجربة قيادته إلى 
أقصى حّد من خالل ضبط الديناميكيات الهوائية المحّسنة 
في السيارة، وإضافة لمسات هندسية أثبتت كفاءتها في 
السباقات. وقد ُزّود نيسمو بمحّرك مذهل تّم تعديله على 

يد مهندسي تاكومي. والعادم هو نتاج محّرك أسطوري 
مكّون من 8 أسطوانات بقّوة 428 حصانًا.

428 HP
حصان نيوتن متر/ العـزم 560

NM /TORQUE
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BODY COLOURS ألوان الهيكل

Black Solid KH3 أسودSilver Metallic K23 فضي Grey Metallic KAD رمادي صخريWhite Pearl QAC أبيض لؤلؤي

SEAT UPHOLSTERYخامة المقاعد

NISMO sports black leather seats with unique 
hexagonal quilting and red Alcantara fabric. المواصفات  أو  والتجهيزات  والمعدات  باأللوان  يتعلق  فيما  وذلك  إشعار  بدون  تعديالت  أية  إجــراء  في  بحقها  المحدودة  موتور  نيسان  شركة  تحتفظ 

تختلف  الكتيب.  هذا  في  المبينة  األلــوان  عن  قلياًل  الحقيقية  السيارات  ألــوان  تختلف  قد  محددة.  طــرازات  إنتاج  إيقاف  في  أو  الكتيب  هذا  في  الموضحة 
المواصفات من بلد آلخر طبقًا لظروف السوق المحلي. الرجاء مراجعة الموزع أو الوكيل المحلي لكي تضمن أن السيارة المسلمة تتوافق مع احتياجاتك 

ومتطلباتك وتوقعاتك.

Nissan Motor Co. Ltd. reserves the right to make any changes without notice concerning colours, equipment or 
specifications detailed in this brochure, or to discontinue individual models. The colours of vehicles delivered may differ 
slightly from those in this brochure. The specifications vary for different countries depending on local market conditions. 
Please consult your local dealer to ensure that the vehicle delivered accords with your expectations.

GRADE NISMO الدرجة

MECHANICAL FEATURES المواصفات الميكانيكية

Engine

Displacement (cc) 5,552 سم3 السعة 

المحرك
Power (hp) 428hp @ 5,800 rpm 428 حصانًا عند 5,800 دورة في الدقيقة (حصان) القوة 

Bore x Stroke (mm) 98.0 x 92.0 (ملم) القطر × الشوط 

Torque (Nm) 560 Nm (57.1 kg-m) 
/3,600-4,800 rpm

 (نيوتن.متر) 560 ن.م (57.1 كغم-متر)
/ 3600–4800 دورة في الدقيقة

(نيوتن.متر) العزم 

Fuel System Direct Fuel Injection نظام حقن مباشر للوقود نظام حقن الوقود

Transmission

Type 7-speed AT محرك أتوماتيكي بسبع سرعات النوع

 Gearناقل الحركة
Ratios

1st 4.8867 األول

مستويات 
ناقل الحركة

2nd 3.1697 الثاني

3rd 2.0271 الثالث

4th 1.4118 الرابع

5th 1.0000 الخامس

6th 0.8642 السادس

7th 0.7745 السابع

Reverse 4.0410 الرجوع للخلف

Final Gear Ratio 3.357 مستوى ناقل الحركة األخير

Steering Rack & Pinion power assisted (Hydraulic) نظام توجيه هيدروليكي معزز آليًا يعتمد على جريدة مسننة وترس نظام عجلة القيادة

Suspension NISMO Tuned Suspension 
w/Bilstein Shock Absorbers

 نظام تعليق مضبوط بمعايير نيسمو مع
مخمدات صدمات بيلستين

نظام التعليق

Brakes
Front 4-piston opposite-caliper disc brakes قرصية مع 4 مكابس متقابلة أمامية

Rearالمكابح 2-piston swing caliper drum in disc brake قرصية مع مكبسين وأسطوانة متحركة خلفية

Parking Mechanically operated تشغيل ميكانيكي التوقف

DIMENSIONS, CAPACITY AND PERFORMANCE األبعاد، السعة واألداء
Overall Length mm 5,315 ملم الطول اإلجمالي 

Overall Width mm 2,035 ملم العرض اإلجمالي 

Overall Height mm 1,940 ملم اإلرتفاع اإلجمالي 

Wheelbase mm 3,075 ملم قاعدة العجالت 

Tread Front/Rear mm 1,715 / 1,715 ملم األمامية / الخلفية  مداس اإلطارات

Min. Ground Clearance mm 260 ملم اإلرتفاع األدنى عن األرض 

Seating Capacity persons 8 أشخاص سعة الجلوس 

Min. Turning Radius (curb to curb) m 12.6 متر الحد األدنى لنصف قطر الدوران (قطر اإللتفاف) 

Fuel Tank Capacity L 100 + 40 تر ل سعة خزان الوقود 

Tyres 275/50 R22 All Season طراز R22 275/50 لكل المواسم اإلطارات

Wheels 22” X 8J NISMO Rays Forged Alloy Wheels عجالت نيسمو  Rays المطروقة من األلمنيوم قياس ”22 
X 8J

عجالت

Approach Angle deg 21.3 درجة زاوية ارتفاع المقدمة 

Departure Angle deg 22.4 درجة زاوية ارتفاع المؤخرة 

مقاعد نيسمو الرياضية الجلدية باللون األسود ببطانة 
سداسية ونسيج الكانتارا األحمر فريدة من نوعها.

NISMO FEATURES مواصفات نيسمو

PERFORMANCE
428 HP - TAKUMI TUNED ENGINE WITH NISMO ENGINE COVER 428 حصان - محرك معدل بواسطة مهندسي تاكومي مع غطاء محرك نيسمو

األداء
BILSTEIN MODIFIED SUSPENSION نظام تعليق بيلستين معدل 

EXTERIOR

NISMO FRONT BUMPER WITH RED ACCENT AND SIDE DUCT مصد أمامي نيسمو بلون أحمر وفتحات جانبية 

الشكل الخارجي

NISMO REAR BUMPER WITH RED ACCENT مصد خلفي نيسمو بلون أحمر 

NISMO BOLD V-MOTION DARK CHROME GRILL شبك على شكل حرف V من الكروم الداكن 

NISMO GLOSSY BLACK MESH GRILL شبكه على شكل حرف v من الكروم الداكن

NISMO ROOF SPOILER جناح سقفي نيسمو 

NISMO ROOF RAILS قضبان سقف نيسمو ملونة 

NISMO SIDE FENDER VENT فتحة تهوية جانبية نيسمو 

NISMO OVERFENDERS مصدات نيسمو 

NISMO REAR VIEW MIRROR “ELEC. ADJUSTMENT + ELEC. FOLDING + 
AUTO FOLDING + TURN SIGNAL + REVERSE LINKED + PUDDLE LAMP”

مرآه رؤية خلفية نيسمو مزودة بنظام ضبط إلكتروني + نظام طي إلكتروني + نظام طي 
آلي + إشارة انعطاف + تعدل مرآة أوتوماتيكي أثناء الرجوع للخلف + مصباح إنارة أرضية

NISMO DARK CHROME DOOR HANDLE مقبض باب نيسمو مطلي بالكروم الداكن 

NISMO SIGNATURE REAR FOG 7-LED “F1 INSPIRED” LED 7 مصباح ضباب خلفي نيسمو

NISMO DUAL EXHAUST FINISHING تصميم مزدوج للعادم

NISMO 22” MACHINING CUT ALLOY عجالت نيسمو مصنوعة من األلمنيوم بقطر 22 بوصة 

NISMO EMBLEM - FRONT GRILLE AND BACK DOOR شعار نيسمو - على الشبكة األمامية والباب الخلفي 

LED HEADLAMP WITH SMART AUTO LIGHT+ SIGNATURE + 
  MANUAL LEVELIZER مصابيح أمامية LED أوتوماتيكية + ضبط يدوي لمستوى اإلنارة

LED FRONT FOG LAMP LED مصابيح ضباب أمامية

SUNROOF WITH MANUAL SUNSHADE فتحة سقف مزودة بواقي شمس يعمل يدويًا 

INTERIOR

NISMO DUAL TONE SPORTY SEATS WITH LEATHER 
AND ALCANTARA (RED/BALCK)  (حمراء/ سوداء) مقاعد رياضية نيسمو ثنائية اللون من الجلد الطبيعي وجلد الكانتارا

التصميم الداخلي

NISMO STEERING WHEEL WITH ALCANTARA & 
CARBON PRINT INSERTS عجلة قيادة نيسمو من جلد االلكنتارا مع تطعيمات الكربون

NISMO DUAL TONE DOOR TRIM (RED/BLACK) كسوة باب نيسمو ثنائية اللون (حمراء/ سوداء) 

TACHOMETER WITH NISMO RING + 7” TFT عداد دوران دائري نيسمو مزود بشاشة TFT  7 بوصة 

NISMO ILLUMINATED KICKING PLATE لوح وضع قدم مضيئة نيسمو 

NISMO CARBON VENEER FINISH تطعيمات كربونية نيسمو

8”+7”-HD DISPLAY PIVI + NAVI + DVD + VOICE RECOGNITION 
+ USB*2 (FR*2) + COMPASS

شاشة عرض مقاس 8 بوصة + نظام مالحة + X  USB   + DVD  2 (أمامي X  2) + نظام 
التعرف على األصوات + بوصلة

8” REAR ENTERTAINMENT SYSTEM + USB*1 + HDMI*1 
+ HEADPHONE JACK*2  2  X  1 + مقبس سماعات رأس  X  HDMI + 1  X  USB + شاشة رؤية خلفية 8 بوصة

PREMIUM 13 SPEAKERS BOSE  (13)  BOSE سماعات فاخرة

SMART REAR VIEW MIRROR مرآة الرؤية الخلفية الذكية 

ELECTRIC TILT & TELESCOPIC STEERING WHEEL عجلة قيادة بخاصية إمالة وتمديد آلية 

FRONT CENTER ARMREST WITH DUAL OPENING COOL BOX صندوق وحدة التحكم (مسند ذراع مع صندوق تبريد مزدوج الحجرات) 

WIRELESS PHONE CHARGER*  *شاحن هاتف السلكي

DUAL AUTO A/C + MILD FLOW + I-KEY MEMORY WITH 
REAR A/C CONTROL

 مكيف هواء مزدوج آلي + تدفق معتدل للهواء + خاصية ذاكرة
المفتاح الذكي مع التحكم في مكيف الهواء الخلفي 

SAFETY

AIRBAG (DR + AS) + FR SIDE AIRBAG + CURTAIN AIRBAG 
(FR + 2ND + 3RD) الوسادة الهوائية الستائري (للصف األول و الثاني و الثالث)

األمان

VDC (B-LSD) + HDC + HSA (W/ CANCEL SWITCH) تحكم ديناميكي بالسيارة مع مكابح- ترس تفاضلي محدود + خاصية تحكم نزول 
منحدرات + خاصية مساعدة بداية صعود منحدرات (مع مفتاح إلغاء) 

LANE DEPARTURE WARNING AND PREVENTION نظام تحذير ومنع مغادرة حارة السير 

AROUND VIEW MONITOR + MOTION OBJECT DETECTION 
+ FR & RR SONAR شاشة الرؤية الشاملة مع خاصية اكتشاف األجسام المتحركة + سونار أمامي وخلفي 

BLIND SPOT WARNING + BLIND SPOT INTERVENTION 
+ BACKUP COLLISION INTERVENTION

نظام تحذير المناطق العمياء + نظام التدخل في المناطق العمياء + نظام التدخل لمنع 
التصادم الخلفي الذكي 

PREDICTIVE FORWARD COLLISION WARNING نظام التحذير قبل االصطدام األمامي 

FORWARD EMERGENCY BRAKING WITH PEDESTRIAN DETECTION نظام الفرملة الطارئة األمامي مع خاصية استشعار المارة أمام السيارة 

INTELLIGENT CRUISE CONTROL تقنية التحكم الذكي في ثبات السرعة 

REAR DIFFRENTIAL LOCK WITH LSD  (LSD) قفل ترس تفاضلي خلفي مع ترس تفاضلي محدود

428 حصان
560 نيوتن متر/ العـزم

*Genuine local accessory

428HP
560 NM/ TORQUE

*أكسسوارات محلية أصلية


