
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.

الــرد علــى الشــكوى، يمكنــك التواصــل مــع مركــز نيســان اإلقليمــي لخدمــة إتصــال العمــالء، هاتــف 600546666 4 971+،  الخطــوة 2: إذا لــم يســتطع المــوزع المحلــي 
customercare@nissan-me.ae :البريد 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، 
تتفاعــل معــك، وأحيانــًا تقــوم 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. 

S E N T R A



Your “someday” car is here, today. Sentra completely redefines what an 
affordable car can be. With tasteful stylings you’ll love inside and out, a 
spacious interior and advanced features like the Dual Zone Automatic 
Temperature Control and Push Button Ignition, it proves the good life is 
well within reach. The drive’s special too, with a super smooth Xtronic CVT® 
transmission and class-leading fuel economy. You’ve arrived, and well 
ahead of schedule. 

Nissan. Innovation that excites.™

INTRODUCING THE SENTRA®

إليـَك سـنـترا
تعرف إلى سنترا األكثر إبداعًا على اإلطالق.

سـيارة أحالمك قد وصلت إليك. وهاهي سـنترا اليوم ترسـي معايير جديدة في فخامة السـيارات التي تناسـب ميزانيتك. ستسـرق قلبك بتصميمها البديع ومقصورتها 
الرائعـة التـي تتضمـن مزايـا متطـورة مثـل رحابتهـا الداخليـة، ونظامهـا األوتوماتيكـي للتحكـم بالحـرارة ثنائـي المناطـق، وخاصيـة تشـغيل المحـرك بلمسـة زر، إنهـا تجعـل 
رفاهيـة الحيـاة ضمـن حـدود إمكانياتـك. وقيـادة سـنترا تجربـة متفوقـة بحـد ذاتهـا بفضـل ناقـل الحركـة ®Xtronic CVT بتقنيـة التغييـر المسـتمر والـذي يمنحـك سالسـة 

فائقـة مـع أفضـل اسـتهالك للوقـود فـي فئتهـا. واآلن ُكـن السـّباق فـي اختيـار سـيارتك وفـي الوصـول إلـى مواعيـدك.

نيسان. إبداٌع ُيثير الحماس.

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.



WHAT IF YOUR CAR HAS 
A PURPOSE IN LIFE?
More than just a pretty face, Sentra’s design was perfected in the 
wind tunnel, to create a ride that’s as quiet as it is fuel efficient. 
As enticing as each detail is, Sentra was designed as a whole 
complete vision of what a modern sedan should be.

 ما رأيك بسيارة تشاركك
هدفك في الحياة؟ 

إلى جانب مظهرها الجذاب، تم تطوير تصميم سنترا في نفق الهواء لتوفر 
لك الهدوء أثناء القيادة واالقتصاد بترشيد استهالك الوقود. وبجاذبية 

تغمر أدق التفاصيل، صممت سنترا برمتها لترسم الوجه األمثل لسيارة 
السيدان الحديثة كما ينبغي أن تكون.

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.



محرك MRA8DE سعة 1,8 لتر
يمنحــك المحــرك MRA8DE تفوقــًا فــي األداء. وبفضــل الشــوط األكثــر طــواًل، 
لصمامــات  المتبايــن  بالتوقيــت  المســتمر  للتحكــم  المــزدوج   CVTC ونظــام  
اإلدخــال والعــادم، يضمــن محــرك ســنترا احتراقــًا أشــد فعاليــة وأكثــر ترشــيدًا 
للوقــود. كمــا يتمتــع محــرك ســنترا بقــدرة فائقــة علــى الرغم مــن وزنــه الخفيف، 

مما يوفر للسيارة أداًء عاليًا دون أن يكون عبئًا عليها.

محرك HR16DE سعة 1,6 لتر
تمّلــك الصــدارة  بــأداء المحــرك HR16DE المــزود بنظــام حقــن ثنائــي وبنظــام 
CVTC  مــزدوج للتحكــم المســتمر بالتوقيــت المتباين للصمامــات، يمنحك هذا 
المحــرك سالســة القيــادة مــع دقــة التحكــم وســرعة االســتجابة، ترافقــًا مــع 
التفــوق المذهــل فــي ترشــيد اســتهالك الوقــود، ما يجعلــه رفيق الــدرب األمثل 

في كافة ظروف القيادة.

بــل  فحســب،  وحدهــا  التقنيــة  علــى  الكفــاءة  زيــادة  تعتمــد  ال 
تعتمد بصورة أساسية على أسلوب قيادتك. في سنترا لن تكون 
دواســة الوقــود بعيــدة عــن عيــون الرقابــة بعــد اآلن، فالمؤشــر 
بمالحظــات  التجهيــزات ســيزودك  لوحــة  فــي  للبيئــة  الصديــق 
فوريــة حــول قيادتــك، مــا يســاعدك على أن تصبح ســائقًا أشــد 
بناقــل  المــزودة  للموديــالت  بالنســبة  أمــا  وفطنــة.  براعــًة 
حركة يدوي فإن ضوء المؤشر سيعلمك بالوقت المناسب لتغيير 
ناقــل الحركــة إلى ســرعة أعلى، األمر الــذي يضمن أقصى درجات 

التوفير في استهالك الوقود.

HR16DE 1.6L ENGINE.
Take the lead with the performance of the HR16DE engine. 
Equipped with a Dual Injector System and Twin CVTC 
(Continuously Variable Valve Timing Control), it provides 
a smoother ride with great control and responsiveness, 
along with superior fuel economy – making it an ideal road 
companion for all types of driving conditions.

MRA8DE 1.8L ENGINE.
The MRA8DE engine was designed to excel. With its longer 
stroke and Twin CVTC (Continuously Variable Valve Timing 
Control) System on intake and exhaust valves, it offers 
greater combustion efficiency and maximum fuel economy. 
Sentra’s engine is very durable yet lightweight, giving great 
performance and power without being a burden to the car.

The Sentra 1.8 wears the PURE DRIVE™ badge, meaning it 
meets Nissan’s global criteria for environment friendliness. 
The PURE DRIVE™ initiative is just one aspect of Nissan’s 
commitment to developing more environmentally friendly 
transportation for all of us.

Xtronic CVT® (Continuously Variable 
Transmission). Say goodbye to fixed 
gear ratios and hello to CVT. With infinitely 
variable ratios, CVT keeps the engine in 
the sweet spot for what you need, from 
instant acceleration to efficient and quiet 
cruising. Reduced friction and increased 
ratio coverage mean Sentra’s incredibly 
smooth CVT is better than ever.

نيســان ســنترا ســعة 1.8 لتــر تحمــل شــعار ™PURE DRIVE، هــذا يعنــي أّنهــا 
 PURE™ مبــادرة  البيئــة.  علــى  للحفــاظ  العالميــة  نيســان  لمعاييــر  مطابقــة 
DRIVE تعكس فلسفة نيسان التي تسعى من خاللها إلى تحقيق أهدافها في 

ابتكار سيارات للجميع صديقة للبيئة. 

أيــام  وّلــت  المســتمر.  التغييــر  بتقنيــة   Xtronic CVT® حركــة  ناقــل 
بتقنيــة  الحركــة  ناقــل  عهــد  وجــاء  الحركــة  ناقــل  فــي  الثابتــة  المســتويات 
التغييــر المســتمر. ومــع نســب متغيــرة غيــر محــدودة، تضمــن تقنيــة التغييــر 
الــدوام، مــن التســارع  المســتمر أن يكــون أداء المحــرك بأفضــل حاالتــه علــى 
وبفضــل  ثابتــة.  ســرعة  علــى  القيــادة  خــالل  والهــدوء  الكفــاءة  إلــى  المذهــل 
تقليــل االحتــكاك وزيــادة نســب النقــل، يمنحــك ناقــل الحركــة بتقنيــة التغييــر 

المستمر سالسة أكثر من أي عهد مضى.

FEARLESSLY PASS BY THE 
PUMP WITH BEST-IN-CLASS 
FUEL EFFICIENCY.
From the Sentra’s 130-hp, 1.8-litre, 4-cylinder engine with 
advanced valve timing to its next-generation Xtronic CVT® 
transmission, Sentra is aimed to provide the best of both 
worlds – efficiency and performance. The result? Best-in-class 
fuel economy that sets the standard – and if you’re wondering 
how it handles on the road, one smile-inducing test drive is all 
you’ll need. 

انعم براحة البال مع أفضل 
استهالك للوقود في الفئـة.

130 حصانــًا،  لتــرًا وقــوة   1.8 رباعــي األســطوانات بســعة  زودت ســنترا بمحــرك 
فضــاًل عــن ميــزة متطــورة للتحكــم بتوقيــت الصمامــات، وتقنيــة الجيــل الجديــد 
مــن ناقــل حركــة ®Xtronic CVT بتقنيــة التغييــر المســتمر، مــا يجعلها تمنحك 
أقصــى درجــات األداء مــع االســتهالك االقتصــادي للوقــود. والحصيلــة؟ أفضــل 
اســتهالك للوقــود فــي فئتهــا- وإن كان لديــك أدنــى شــك، فــكل مــا تحتاجــه هو 

تجربة أداء ترسم على وجهك االبتسامة.

The biggest change in efficiency doesn’t come 
from technology; it comes from how you drive. In 
the Sentra, that extra quick start won’t go 
unnoticed – an Eco Pedal Indicator in the 
instrument cluster gives you instant feedback on 
how you’re driving – helping you become a 
smarter, more efficient driver. And on models 
equipped with manual transmission, an indicator 
light will tell you when to upshift for maximum 
fuel efficiency.

Eco PEDAL Indicator
مؤشر صديق للبيئة

Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 7 - 6
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ABS EBD Immobiliser

MOVING WITH CONFIDENCE.
We bring a holistic approach to safety and security. Agility 
combined with advanced technology can help the driver 
easily avoid a situation. And if an accident does occur, 
an advanced Airbag System combined with Zone Body 
construction, helps reduce injury.

A.  Anti-lock Braking System (ABS). The standard ABS pumps 
the brakes faster than you possibly can in panic-braking 
situations, to help prevent wheel lockup and allow you 
to maintain steering control around obstacles, while 
braking heavily.

B.  Electronic Brakeforce Distribution (EBD). Designed to 
send extra force to the rear brakes when there’s additional 
weight in the back. 

C. Immobiliser. Rest easy knowing the Immobiliser system 
only allows ignition with a particular code key.

Zone Body Concept. World-class safety, thanks to a super 
strong chassis structure, reduces shock impact and protects 
passengers.

Brake Assist. If you need to slam on the brakes, Brake Assist 
detects how hard you’re braking, and if it senses you are in an 
emergency, it will automatically help to apply maximum 
braking force.

6
AIRBAGS

وسائد هوائية

Bأ ب Aج C

إنطلق بثقة.
تســاعدك  بالتقنيــة  ممزوجــة  رشــاقة  واألمــان.  األمــن  أوجــه  أكمــل  نمنحــك 
علــى نيــل مبتغــاك. وفــي حالــة الحوادث ســينطلق النظــام المتطور للوســائد 
الهوائيــة مصحوبــًا ببنيــة الهيــكل ذات المناطــق المنضغطة للمســاعدة في 

دفع الضرر.

المكابــح  نظــام  يعمــل   .(ABS) لالنغــالق  المانعــة  المكابــح  نظــام  أ. 
ال  بســرعة  وتحريرهــا  المكابــح  اســتخدام  علــى  القياســي  لالنغــالق  المانعــة 
تســتطيع مجاراتها في حاالت التوقف الطارئة، ما يســاعدك على منع العجالت 

من اإلقفال، ويمنحك القدرة على المناورة في هذه الحاالت.

ب. نظــام التوزيــع اإللكترونــي لقــوة الفرملــة (EBD). ُصمــم نظــام التوزيــع 
حيــن  الخلفيــة  المكابــح  إلــى  إضافيــة  قــوة  ليرســل  الفرملــة  لقــوة  اإللكترونــي 

يتم الكشف عن وجود حمولة زائدة في الخلف. 

ج. نظام منع تشغيل المحرك. اشعر باألمان مع نظام منع تشغيل المحرك 
الذي لن يسمح بتشغيل المحرك إال باستخدام المفتاح المشّفر الخاص.

مفهــوم المنطقــة الهيكليــة. مســتوى عالمــي للســالمة بفضــل هيــكل فائــق 
المتانة قادر على امتصاص قوة االصطدام لحماية الركاب.

نظــام تعزيــز الفرملــة. حيــن تســتخدم المكابــح، يقيــس نظــام تعزيــز الفرملــة 
شــدة ضغطــك علــى المكابــح، فإذا كشــف وجــود حالــة طارئــة، ســيقوم تلقائيًا 

باستخدام القوة القصوى للمكابح.

6 وســائد هوائيــة. وســائد هوائيــة أماميــة إضافيــة تعتمــد درجة انتفاخهــا على شــدة االصطدام واســتخدام أحزمة 
األمــان. فضــاًل عــن وســائد هوائيــة إضافيــة جانبيــة ومثبتــة بالمقعــد األمامــي وتتواجــد فــي المقاعــد، وبذلــك فهــي 
تتحرك معك حين تعدل وضعية مقعدك. وفي األعلى، ثمة وســائد هوائية إضافية ســتارية جانبية، مثبتة بالســقف 

لحماية رؤوس الركاب الجالسين في األمام والخلف قرب المقاعد.

Six Airbags. Supplemental front airbags adjust their inflation rate, depending on the 
severity of impact and seat belt usage. Front seat-mounted side-impact supplemental 
airbags are built into the seats, so they move with you as you adjust your seat. Above, 
roof-mounted curtain side-impact supplemental airbags help provide head protection, 
for front and rear outboard seat occupants.
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UPHOLSTERY خامة الفرش

TRICOT تريكو SUEDE-LIKE TRICOT قماش تريكو ـ سويد LEATHER جلد

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.

BODY COLOURS ألوان الهيكل

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

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 إليكــم لرؤيــة ألــوان المركبــات الحقيقيــة.

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.

تركــز خطــة عمــل نيســان البيئيــة علــى عــدة مجــاالت رئيســية؛ فباإلضافــة 
إلــى زيــادة إنتاجنــا مــن الســيارات عديمــة االنبعاثــات مثــل ســيارة نيســان 
ليــف الكهربائيــة 100%، نعمــل علــى تحســين معــدالت الكفــاءة فــي اســتهالك 
عمليــة  عــن  الناتــج  البيئــي  األثــر  وتقليــل  منتجاتنــا  تشــكيلة  فــي  الوقــود 
ــي نطبقهــا  ــع مــن خــالل ممارســات خفــض اســتهالك الطاقــة الت التصني

ــا. فــي مصانعن

®

KBD رمادي غامق
Phantom Grey KBD

QAB أبيض لؤلؤي
Pearl White QAB

QM1 أبيض
Solid White QM1

K23 فضي المع
Brilliant Silver K23

NAH أحمر فلفلي
Cayenne Red NAH

G42 أسود
Black G42

KAC رمادي بني
Brownish Grey KAC
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DYNAMIC V-MOTION GRILLE 

STYLISH REAR SPOILER SLEEK CHROME HIGHLIGHTSجناح خلفي عصري تفاصيل أنيقة من الكروم

شبك أمامي V-MOTION ديناميكي



كلمة بلوتوث وشعارها هي عالمات تجارية مسجلة لشركة بلوتوث إس آي جي, وكل استخدام ألي عالمة تجارية من قبل نيسان يتم وفق ترخيص رسمي.
The Bluetooth® word mark and logos are owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Nissan is under license.

موديالت 1.6 MODELS 1.6موديالت 1.8 1.8 MODELS

CHOOSE YOUR TRIM LEVEL اختر طرازك المفضل

1.6 S            1.6 S

• Body-coloured, electrically operated mirrors
• Halogen headlamps
• Rear LED combination lamps
• Drive computer with switch on steering wheel
• Keyless entry
• Front/rear power windows with one-touch up/down 

and anti-pinch on driver side
• Headrest in rear seats
• 6 way manual adjusted driver seat
• Double DIN face audio system with CD player and AM/

FM, MP3, AUX, RDS and 2 speakers, iPod® (USB)
• 16” steel wheels
• Dual airbags, ABS, EBD, BA, Immobiliser
• Shift position indicator
• Urethane steering wheel

مرايا األبواب من نفس لون الهيكل وقابلة للتعديل آليًا	 
مصابيح هالوجين أمامية	 
 	  LED مصابيح خلفية
مفاتيح مدمجة بعجلة القيادة للتحكم بحاسوب القيادة	 
نظام دخول السيارة بدون مفتاح	 
 النوافذ األمامية والخلفية تتمتع بخاصية الفتح أو اإلغالق الكامل آليًا بلمسة زر،	 

وكذلك بخاصية الرجوع آليًا كإجراء وقائي عندما يعترضها شيء من ناحية السائق
مساند للرؤوس في المقاعد الخلفية	 
6 مستويات للتعديل اليدوي لمقعد السائق	 
 	،MP3 قراءة ملفات ،AM/FM نظام ترفيه صوتي مزدوج مع مشغل أقراص مدمجة وراديو باستقبال لموجات 

(USB) iPod® ،مقبس لتوصيل تجهيزات إضافية، نظام بث البيانات اإلذاعية، مكبران للصوت
عجالت من الفوالذ مقاس 16 بوصة	 
وسائد هوائية مزدوجة مع أنظمة المكابح المانعة لالنغالق، التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة، تعزيز الفرملة 	 

ونظام منع تشغيل المحرك.
عجلة القيادة من اليوريثان	 

1.8 S            1.8 S

• Body-coloured, electrically operated mirrors/manual folding
• Halogen headlamps
• Rear LED combination lamps
• Drive computer with switch on steering wheel and audio 

switch controls
• Keyless entry
• Front/rear power windows with one-touch up/down 

and anti-pinch on driver side
• Headrest in rear seats
• 6 way manual adjusted driver seat
• Double DIN face with AM/FM, MP3, AUX, 

RDS and 4 speakers + IPOD(USB)
• 16” steel wheels
• Dual airbags, ABS, EBD, BA, Immobiliser
• Cruise control

مرايا األبواب من نفس لون الهيكل وقابلة للتعديل آليًا ويدويًا	 
مصابيح هالوجين أمامية	 
 	  LED مصابيح خلفية
مفاتيح مدمجة بعجلة القيادة للتحكم بحاسوب القيادة وبمفاتيح الصوت	 
نظام دخول السيارة بدون مفتاح	 
 النوافذ األمامية والخلفية تتمتع بخاصية الفتح أو اإلغالق الكامل آليًا بلمسة زر، وكذلك	 

بخاصية الرجوع آليًا كإجراء وقائي عندما يعترضها شيء من ناحية السائق
مساند للرؤوس في المقاعد الخلفية	 
6 مستويات للتعديل اليدوي لمقعد السائق	 
مشغل ٔاقراص مدمجة مزدوج مع راديو باستقبال لموجات FM/AM، قراءة ملفات MP3، مقبس لتوصيل 	 

تجهيزات إضافية ونظام بث البيانات اإلذاعية، و4 مكبرات للصوت + مفتاح USB لآليبود 
عجالت من الفوالذ مقاس 16 بوصة	 
 وسائد هوائية مزدوجة مع أنظمة المكابح المانعة لالنغالق، التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة،	 

تعزيز الفرملة ونظام منع تشغيل المحرك
تقنية تثبيت السرعة	 

1.6 SV     INCLUDES S EQUIPMENT PLUS: SV 1.6      تشمل مواصفات طراز S، باإلضافة إلى:

• Intelligent key with push button engine start (for CVT version)
•  Steering switch for audio and drive computer
• Total 4 speakers

 	(CVT  لطراز) مفتاح ذكي مع خاصية تشغيل المحرك بلمسة زر
مفاتيح للتحكم بنظام الترفيه الصوتي وحاسوب القيادة مدمجة بعجلة القيادة	 
4 مكبرات صوت	 

1.8 SV     INCLUDES S EQUIPMENT PLUS: SV 1.8      تشمل مواصفات طراز S، باإلضافة إلى:

• Parking distance sensor
• Navigation system, 5.8’’ color monitor 

(optional)

 حساسات ركن	 
شاشة ملونة قياس 5.8 بوصة مع نظام مالحة إختياري	 
(إختياري)	 

1.6 SL     INCLUDES SV EQUIPMENT PLUS: SL 1.6 مع المجموعة الرياضية      تشمل مواصفات طراز SV، باإلضافة إلى:

• Front fog lamps
• Leather steering
• 16” alloy wheels
• Rear parking distance sensor
• Integrated side-turn lamp
• LED Accent lamp

كشافات ضباب أمامية	 
عجلة قيادة مكسوة بالجلد	 
عجالت مسبوكة من خالئط األلمنيوم قياس 16 بوصة	 
حساسات ركن خلفية	 
مؤشرات انعطاف جانبية مدمجة	 
مصباح LED أكسنت	 

1.8 SL     INCLUDES SV EQUIPMENT PLUS: SL 1.8 مع المجموعة الرياضية      تشمل مواصفات طراز SV، باإلضافة إلى:

• Sun roof
• Leather seats
• Dual zone A/C - Indepandent temp. control
• Side mirrors/body colored/electrical adjustment/electrical 

folding with integrated side turn indicator lamp
• Fog lamps
• Front headlamp with LED accent lamp
• Leather steering wheel
• Double DIN display audio
• 6 speakers
• 16” alloy wheels
•  Navigation, 5.8” display, rear view camera, 

2 DIN face audio system with CD player

فتحة سقف	 
مقاعد جلدية	 
نظام التحكم بدرجة الحرارة والمناخ ثنائي المناطق	 
مرايا األبواب: قابلة للطي آليًا مع مؤشرات انعطاف جانبية مدمجة	 
كشافات ضباب	 
 	LED مصابيح أمامية مع لمسات بتقنية
عجلة القيادة مكسوة بالجلد	 
نظام ترفيه صوتي مزدوج 	 
6 مكبرات للصوت	 
عجالت مسبوكة من خالئط األلمنيوم مقاس 16 بوصة	 
 مزايا اختيارية: نظام مالحة بشاشة عرض قياس 5.8 بوصة، شاشة الرؤية الخلفية,	 

نظام ترفيه صوتي DIN 2 مع مشغل أقراص مدمجة

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

Grade
1.6L 1.8L

1.6Sالطراز 1.6SV 1.6L SL 1.8S 1.8SV 1.8SL
5MT CVT 5MT CVT 5MT CVT CVT

Code HR16 MRA8 الرمز
Type 4-cylinder DOHC 16V Twin CVTC   مزدوج CVTC ،4 أسطوانات، عمود كامات علوي مزدوج، 16 صمام 4-cylinder DOHC 16V Twin CVTC   مزدوج CVTC ،4 أسطوانات، عمود كامات علوي مزدوج، 16 صمام النوع
Displacement cc 1,598 1,798 سم3 السعة 
Bore x stroke mm 78.0x83.6 79.7x90.1 ملم القطر x الشوط 
Max. power hp/rpm (Net)* 113/5600 130/6000 حصان/د.د. (صافي)* القوة القصوى 
Max. torque Nm/rpm (Net)* 154/4000 174/3600 نيوتن متر/د.د. (صافي)* العزم األقصى 
Compression ratio 9.8 : 1 9.9 : 1 معدل الضغط
Fuel system Petrol بنزين Petrol بنزين نظام الوقود

TRANSMISSION ناقل الحركة
Type MT XTRONIC CVT MT XTRONIC CVT MT XTRONIC CVT XTRONIC CVT النوع

Gear ratios

1st 3.727

4.006-0.550

3.727

4.006-0.550

3.727

4.006-0.550 4.006-0.550

األول

مستويات ناقل الحركة

2nd 2.048 2.048 2.048 الثاني
3rd 1.393 1.393 1.393 الثالث
4th 1.029 1.029 1.029 الرابع
5th 0.821 0.821 0.821 الخامس
6th - - - السادس
Reverse 3.546 3.771 3.546 3.771 3.546 3.771 3.771 الرجوع للخلف

Final gear ratio (hypoid final gear) 4.214 3.754 4.214 3.754 4.214 3.754 3.517 مستوى ناقل الحركة األخير (هايبويد)

STEERING/SUSPENSION/BRAKES نظام عجلة القيادة/نظام التعليق/المكابح
Steering Rack & Pinion with Electric control (EPS) (EPS) نظام توجيه يعتمد جريدة مسننة وترسًا مع نظام التحكم اإللكتروني Rack & Pinion with Electric control (EPS) (EPS) نظام عجلة القيادة نظام توجيه يعتمد جريدة مسننة وترسًا مع نظام التحكم اإللكتروني
Min. turning radius (curb to curb) m 5.2 5.2 متر الحد األدنىلنصف قطر الدوران (قطر االلتفاف) 

Suspension
front MacPherson Strut with stabiliser دعامة ماكفيرسون مع موازن MacPherson Strut with stabiliser األمامي دعامة ماكفيرسون مع موازن

نظام التعليق
rear Torsion beam with stabiliser قضيب التوائي مع موازن Torsion beam with stabiliser الخلفي قضيب التوائي مع موازن

Brakes

system 10” Tie-Rod Booster   قياس 10 بوصة Tie-Rod Booster نظام مكابح بتقنية 10” Tie-Rod Booster   قياس 10 بوصة Tie-Rod Booster نظام مكابح بتقنية النظام

المكابح
front Ventilated Disc أقراص مهواة Ventilated Disc األمامية أقراص مهواة
rear Drum أقراص مكابح Drum أقراص مكابح الخلفية
parking Manual Handbrake Control تحكم يدوي بفرامل اليد Manual Handbrake Control تحكم يدوي بفرامل اليد التوقف

TYRES & WHEELS اإلطارات والعجالت
Wheels STEEL 15x5.5J فوالذ ALLOY 16x6.5J ألمنيوم STEEL 15x5.5J فوالذ ALLOY 16x6.5J ألمنيوم العجالت
Tyres 195/65R15 195/60R16 195/65R15 195/60R16 اإلطارات

DIMENSIONS/WEIGHT األبعاد واألوزان
Overall length mm 4,615 4,615 ملم الطول اإلجمالي 
Overall width mm 1,760 1,760 ملم العرض اإلجمالي 
Overall height mm 1,495 1,495 ملم االرتفاع اإلجمالي 
Wheelbase mm 2,700 2,700 ملم قاعدة العجالت 

Tread
front  mm 1,545 1,545 ملم أمامي 

مداس اإلطارات
rear  mm 1,540 1,540 ملم خلفي 

Min. ground clearance mm 165 165 ملم االرتفاع األدنى عن األرض 
Gross vehicle weight kg 1600 1620 1600 1620 1600 1620 1675 كج وزن السيارة اإلجمالي 
Curb weight kg 1184 1205 1187 1209 1195 1218 1235 1239 1249 كج وزن الهيكل 

CAPACITIES السعة
Seating persons 5 5 أشخاص سعة الجلوس 
Fuel tank L 52 52 لتر خزان الوقود 
Trunk L (VDA) 510 510 لتر صندوق التحميل 

SPECIFICATIONSالمواصفات

* The net figures include the horsepower/torque of an engine with the muffler, radiator and other components needed for actual operation on a vehicle.
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.

* تتضمن األرقام الصافية القوة الحصانية والعزم للمحرك مع العادم والرادياتور وبقية األجزاء األساسية التي تحتاجها المركبة للحركة.
تحتفظ شركة نيسان موتور المحدودة بحقها في إجراء أية تعديالت بدون إشعار وذلك فيما يتعلق باأللوان والمعدات والتجهيزات أو المواصفات الموضحة في هذا الكتيب أو في إيقاف إنتاج طرازات محددة. قد تختلف ألوان السيارات الحقيقية قلياًل 

عن األلوان المبينة في هذا الكتيب. تختلف المواصفات من بلد آلخر طبقًا لظروف السوق المحلي. الرجاء مراجعة الموزع أو الوكيل المحلي لكي تضمن أن السيارة المسلمة تتوافق مع احتياجاتك ومتطلباتك وتوقعاتك.

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