SUNNY

 ترى بها أوضح وتحس معها، في سيارات وكأنها جزء منك،التنقل الذكي من نيسان يدفع بك إلى األمام فقط
ً
ً
 يهدف التنقل الذكي من نيســان إلى مســتقبل أفضل.بدال عنك
وأحيانا تقوم هي بكل ذلك
، تتفاعل معك،أكثر
ً
.أمانا واستدامة وإثارة
 ينقلنا إلى عالم أكثرNissan 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.

مركز إتصال العمالء اإلقليمي

،عزيزي العميل
ً
: الرجاء إتباع ما يلي.مركزا لإلتصال وتلقي الشكاوى
 أسسنا،من أجل تحقيق رضى العمالء
. إتصل بموزع نيسان المحلي الذي سيتعامل مع شكواك:1 الخطوة
 البريد،+971 4 600546666  هاتف، يمكنك التواصل مع مركز نيســان اإلقليمي لخدمة إتصال العمالء، إذا لم يســتطع الموزع المحلي الرد على الشــكوى:2 الخطوة
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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نيسان صني

تكنولوجيا الغد ،في متناول اليد

كل شيء تبحث عنه وأكثر ،فسيارات َ
صني تتميز بتقنية التنقل الذكي التي تحافظ على أمانك أثناء
ً
متصال بالعالم الخارجي بسهولة غير مسبوقة .هل ترغب في تخصيص كل شيء
القيادة ،كما تبقيك
كما تحب؟ أحالمك أوامر ،فالتقنيات المتوفرة في السيارة تتيح لك تخصيص كل شيء بمعنى الكلمة،
من العدادات الرقمية المتوفرة إلى درجة الحرارة التي ترتاح فيها! كل هذا يأتي مع أداء قوي يجمع بين
ً
دائما وتحصل على األفضل في كل شيء .هذه هي
الثبات والمرونة بكل سهولة كي تكون في الريادة
مزايا التنقل الذكي من نيسان.
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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 and grade. Please consult your local dealer.

Nissan Sunny

TOMORROW‘S TECH,
ALL WITHIN REACH

It’s everything you’re looking for, and more. Sunny features Nissan Intelligent Mobility
technology that can help keep you safe and connects you to the world like never
before. Want personalisation? You got it. Interior tech lets you customise everything,
from the available digital gauges to your perfect temperature. And when it comes to
performance, merge and maneuver with ease. This is tech that keeps you a step
ahead. This is Nissan Intelligent Mobility.

نظام التحذير من التصادم
األمامي الذكي

قيادة آمنة وسط الطريق .نظام التحذير من التصادم
األمامي الذكي المتوفر في السيارة يراقب حركة المرور من
حولك كي يريح بالك من عناء مراقبة حركة السيارات من
حولك بنفسك .يعمل هذا النظام على اكتشاف الحركات
المفاجئة ألي سيارة تسير أمامك في نفس الحارة التي
تسير فيها ثم ينذرك بخطر التصادم المحتمل.

درع السالمة  360من نيسان

تخيل الراحة التي تشعر بها عند الثقة في كل شيء حولك! هذا ما يوفره
لك التنقل الذكي من نيسان حيث يشمل مزايا تراقب أي حركة تحدث
أمامك أو خلفك أو على جانبيك ،كما يمكن أن يتدخل في بعض األحيان
للمحافظة على سالمتك .هذه المزايا األربعة المتقدمة لألمان متوفرة
بشكل افتراضي في سيارات صني .SL
نظام التحذير في المناطق العمياء
Blind Spot Warning

نظام الفرملة الطارئة الذكي
Intelligent Emergency Braking

Go with the flow. Available Intelligent Forward
Collision Warning watches the flow of traffic to
take the stress out of your commute. The
system detects sudden movements of a
second vehicle ahead in the same lane, alerting
the driver of a potential risk of a collision.

INTELLIGENT CRUISE
CONTROL

NISSAN SAFETY SHIELD® 360
Imagine being surrounded by confidence on every drive.
Nissan Intelligent Mobility includes features that monitor
in front of you, behind you, and on either side, and can
step in to help keep you safe. These four advanced
safety features are standard on Sunny SL.
نظام التحذير من التصادم
األمامي الذكي

نظام استشعار السيارات
والتنبيه عند الرجوع للخلف

Intelligent Forward Collision Warning

Rear Cross Traffic Alert

اتصال الهاتف الذكي
هل ترغب في مقابلة شخص ما؟ هل ترغب في الذهاب لمكان ما؟
كل ما عليك هو أن تسأل  .Siriتطبيق  Apple CarPlayالقياسي
المزود بالتحكم الصوتي ( Siriالظاهر في اليمين) في السيارة يوفر
لك التحكم في جهات االتصال الخاصة بك وتطبيقاتك المفضلة
للمراسالت ومكتبة  iTunesوقوائم تشغيل Apple Music
وخرائط  Appleوغير ذلك الكثير .ما عليك سوى توصيل هاتف
 iPhoneالمتوافق الخاص بك واالستمتاع بهذا التطبيق.

SMARTPHONE CONNECTIVITY
®People to see? Places to be? Just ask Siri.
Equipped with Siri® voice control, Apple
CarPlay ® (shown on the right) brings on board
your contacts, favourite messaging apps,
iTunes® library, Apple Music® playlists, Apple
Maps, and more. Simply plug in your
compatible iPhone® and go.
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INTELLIGENT FORWARD
COLLISION WARNING

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

شاشة متطورة لمساعدة السائق
بين يديك الشاشة المتطورة لمساعدة السائق تتحكم فيها
كيفما تشاء .تتميز بشاشة كبيرة مقاس  7بوصات ،ويمكن
اختيار عرض كل شيء عليها ،من عداد الدوران إلى الموسيقى
إلى كفاءة استهالك الوقود.

ADVANCED DRIVE-ASSIST® DISPLAY
The innovative available Advanced
Drive-Assist Display is at your command.
The 7” colour display can be customised to
show everything from your tachometer to
music to fuel economy history.

كفاءة عالية في استهالك الوقود وقوة جبارة وقيادة ممتعة في قلب المدينة

ً
تتميّز سيارة َ
كليا باستهالك للوقود  19.3كلم/لتر للقيادة على شوارع المدينة الصغيرة والكبيرة .كذلك ،يضمن المحرك
صني الجديدة
الجديد سعة  1.6لتر قوة أقوى وعزم أكبر من الجيل السابق.

GREAT EFFICIENCY, PLENTY OF POWER, INFINITE CITY FUN
The all-new Sunny has an exceptional fuel economy of 19.3 km/l for combined city and highway driving.
Additionally, the new 1.6L engine delivers more power and torque than the previous generation.

المعدل المتوســـط
الســـتهالك الوقـــود

KM/L COMBINED

”IT’S OKAY TO SAY “WOW
EVERY TIME YOU GET IN

ستبهرك في كل مرة
من أول لحظة تدخل فيها الســيارة ستشــعر بالرقي والتقدّ م بفضل
اللمســات النهائية الجميلة والتصميم الذكي والتقنيات العصرية التي
ال تتوفر إال في الســيارات الفاخرة ،فكل هذه العوامل ســتبهرك كل مرة.
مقود توجيه على
شكل حرف D
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From the moment you get in, you’ll feel like you’ve been upgraded.
Impressive fit and finish, smart design, and tech you might find in
some luxury vehicles all add up to your everyday wow moment.

شاشة تعمل باللمس
مقاس  7بوصات

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

7" touch-screen
display

D-shaped
steering wheel
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اختر لونك

CHOOSE YOUR COLOUR

 طبقات3 أبيض غير المع
Aspen White TriCoat
CHARCOAL CLOTH
GRAPHITE PREMIUM CLOTH
GREY PREMIUM CLOTH

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.

قماش فحمي
قماش جرافيت بريميوم
قماش بريميوم رمادي

S

SV

SL

GRAPHITE PREMIUM CLOTH
GREY PREMIUM CLOTH

S

SV

SL

فضي معدني داكن
Gun Metallic
S

SV

SL

أسود قاتم
Super Black
S

SV

SL

قياسي

حرصت نيســان على أن تكون نماذج
األلــوان المعروضة هنا أقرب ما يكون
.إلــى ألوان المركبات على أرض الواقع
 قد تختلف نماذج األلوان،ورغــم ذلك
ً
قليال ألســباب طباعية وعند معاينتها
تحــت ضوء النهار أو إضاءة متوهجة
 يُرجى زيارة أقرب، ولذلك.أو شــديدة
وكيل نيســان لتشاهد األلوان على
.طبيعتها

أحمر فاقع
Radiant Red
CHARCOAL CLOTH

معدني فضي المع
Brilliant Silver Metallic

اختر مقصورتك

CHOOSE YOUR INTERIOR

قماش فحمي
قماش جرافيت بريميوم
قماش بريميوم رمادي

S

SV

أحمر قرمزي
Scarlet Ember Tintcoat
SL

S

SV

SL

أزرق معدني المع
Electric Blue Metallic
S

SV

SL

Charcoal Cloth
S

قماش فحمي
S

Graphite Premium Cloth
SV + SL

قماش جرافيت بريميوم
SV + SL

Grey Premium Cloth
SV + SL

قماش بريميوم رمادي

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

SV + SL
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CHOOSE YOUR TRIM LEVEL

اختر طرازك المفضل

S
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S
118-hp 1.6-litre DOHC 4-cylinder engine

 (بتقنية التغيير المستمر) أو يدويXtronic CVT®* 	•ناقل الحركة

Bluetooth® Hands-free Phone System

	•تدفق الصوت عبر البلوتوث

Bluetooth® streaming audio
AM/FM audio system with four speakers
Three USB ports
Air conditioning with in-cabin filter
Sun visors with vanity mirrors
Chrome V-Motion grille
Cloth seat trim
Matte carbon-fiber look interior door trim
Dual front airbags
Tire Pressure Monitoring System (TPMS) with Easy-Fill Tire Alert

*Available in 5 speed MT for S grade

SV

INCLUDES S EQUIPMENT PLUS:

•
•
•

16" Aluminum-alloy wheels

•
•
•
•
•
•
•

Prima-Tex -appointed dash trim

•
•

 سلندر ذو كامة علوية مزدوجة4 	•محرك
 حصان118  لتر وقوة1.6 بسعة

 tronic CVT®*
X
(Continuously Variable Transmission)
or manual transmission

	•نظام الهاتف بتقنية بلوتوث دون استخدام اليدين
 مزود بأربعة مكبرات للصوتAM/FM 	•نظام صوتي
USB 	•ثالثة منافذ
	•نظام مكيف الهواء مزود بفلتر داخل الكابينة
	•واقيات الشمس مزودة بمرايا زينة
	•مقاعد قماشية منقوشة
	•باب داخلي منسوج من ألياف الكربون غير الالمع
	•وسائد هوائية مزدوجة أمامية
	•نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات المزود بنظام
التنبيه عند امتالء الهواء في اإلطارات

 سرعات5 *ناقل حركة يدوي

: باإلضافة إلىS تشمل معدات

SV

 بوصة16 	•عجالت ألومنيوم مقاس
 بوصات7 	•شاشة متطورة لمساعدة السائق مقاس

 ody-colour outside mirrors with
B
integrated turn signal indicators

	•مرايا خارجية بلون الهيكل مع مؤشرات إشارات
االنعطاف المتكاملة

Body-colour exterior door handles
Chrome interior door handles
Rear Door Alert

™Prima-Tex 	•لوحة داش تريم مكسوة
	•مقابض أبواب خارجية بلون الهيكل
	•مقابض أبواب داخلية من الكروم
	•نظام تنبيه الباب الخلفي

Advanced Voice Recognition

	•برنامج التعرف على الصوت المتقدم

Driver’s seat-mounted armrest

	•مسند ذراع مثبت على مقعد السائق

 ED headlights with LED signature
L
daytime running lights
Wireless charger
Fog lights

•
•
•
•
•
•
•
•

INCLUDES SV EQUIPMENT PLUS:

	•نظام التحكم التلقائي في درجة الحرارة

Automatic Temperature Control

	•مفتاح نيسان الذكي مزود بزر حقن الوقود

Nissan Intelligent Key® with Push Button Ignition

 مزود بستة مكبرات للصوتAM/FM 	•نظام صوتي

AM/FM audio system with six speakers

	•تقنية تثبيت السرعة

Cruise Control

	•نظام الفرملة الطارئة الذكي

Intelligent Emergency Braking

	•نظام تحذير التصادم األمامي

Forward Collision Warning

	•نظام التحذير في المناطق العمياء

Blind Spot Warning
Rear Cross Traffic Alert

	•نظام استشعار السيارات والتنبيه عند الرجوع للخلف

 مع مصابيح أماميةLED 	•مصابيح
 مميزة للنهارLED بإضاءة
	•شاحن السلكي
	•مصابيح الضباب

المجموعة االختيارية

OPTION PACKAGE

•
•

Intelligent Around View Monitor

	•شاشة الرؤية الشاملة الذكية

Navigation

	•المالحة

األوزان/السعات/األبعاد

DIMENSIONS/CAPACITIES/WEIGHTS
Exterior Dimensions – Inches

األبعاد الخارجية – بوصة
S

SV

Wheelbase

SL

103.1

قاعدة العجالت

Overall length

177

الطول الكلي

Overall width

68.5

العرض الكلي

Overall height

57.3

االرتفاع الكلي

Track width (front/rear)

59.8/60.2

)الخلفي/عرض المسار (األمامي

Interior Dimensions – Inches
Head room
Leg room
Hip room
Shoulder room

39.5/36.3
44.5/31
50.9/50.1
53.1/53.6

األبعاد الداخلية – بوصة
مساحة الرأس
مساحة الساق
مساحة الفخذين
مساحة الكتف

Aerodynamics - Cd

) (معامل السحبCd - الديناميكا الهوائية
S MT

Drag coefficient

S CVT

SV

SL

0.32

معامل مقاومة الهواء

Curb Weights – Lbs.

OPTION PACKAGE

•
•
•

NissanConnect® 7” touch-screen display

SL

: باإلضافة إلىSV تشمل معدات

 من الكرومV 	•شبكة مميزة على شكل حرف

7" Advanced Drive-Assist® Display

™

SL

المجموعة االختيارية
 بوصات7 	•شاشة تعمل باللمس من نيسان مقاس

 رطل- الوزن الفارغ
S

SV

SL

Base total

إجمالي القاعدة

Apple CarPlay®

®Apple CarPlay 	•تطبيق

Manual transmission

2,599

Android Auto™

™Android Auto 	•تطبيق

Xtronic CVT®

2,650

ناقل الحركة اليدوي
2,657

2,729

Xtronic CVT® ناقل الحركة

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

إكسسوارات نيسان األصلية

خصص سيارتك الجديدة كما يحلو لك
GENUINE NISSAN ACCESSORIES

TURN BRAND-NEW INTO ALL YOU

القطع أسفل األرضية
• أنبوب العادم
القطع الكهربائية
• حساسات الركن
القطع الخارجية
• الجناح الخلفي
• إطار صندوق السيارة من الكروم
ّ
كشافات الضباب
•
األجزاء الداخلية
• مسند ذراع وسطي
• فرش األرضية السجادي
• فرش صندوق السيارة
• منظم صندوق السيارة
• قطع إضاءة حقيبة

Under Floor Parts
• Exhaust Pipe Finisher
Electric Parts
• Parking Sensor
Exterior Parts
• Rear Spoiler
• Chrome Trunk Accent
• Fog Lamp
Interior Parts
• Center Armrest
• Floor Mats - Carpeted
• Trunk Mat
• Trunk Organizer
• Map Pocket Lighting
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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 and grade. Please consult your local dealer.

CHOOSE YOUR ACCESSORIES

SPECIFICATIONS

المواصفات
S

Engine
1.6-litre DOHC 16-valve 4-cylinder engine
118 hp @ 6,000 rpm

SV

SL

S

Comfort/Convenience

SV

SL

Air conditioning with in-cabin microfilter

Sequential multi-point fuel injection
Nissan Direct Ignition System

Power door locks with auto-locking feature

أقفال أبواب كهربائية مزودة بخاصية القفل التلقائي

Rear Door Alert

نظام تنبيه الباب الخلفي

Follow Me Home headlights

مصابيح أمامية لإلضاءة المؤقتة
نظام التحكم عن بُعد بدون مفتاح لدخول السيارة مزود بزر حقن الوقود
مفتاح نيسان الذكي مزود بزر حقن الوقود

Tilt and telescoping steering column

عمود توجيه قابل لإلمالة والتعديل

Sun visors with vanity mirrors and extensions

Drivetrain

واقيات الشمس مزودة بمرايا زينة وملحقات

Map lights with key-linked illuminated entry

Front engine/Front-Wheel Drive

أضواء قراءة الخرائط مزودة بنظام اإلضاءة عند دخول السيارة

12-volt DC power outlet

5-speed manual transmission
Xtronic CVT® (Continuously Variable Transmission)

 فولت12 مأخذ تيار مستمر

التجهيزات/المقاعد

Seating/Appointments

ً
يدويا بستة اتجاهات
مقعد السائق يدوي قابل للتعديل
ً
يدويا بأربعة اتجاهات
مقعد الراكب األمامي قابل للتعديل

6-way manual adjustable driver’s seat

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

4-way manual adjustable front-passenger’s seat
Driver’s seat-mounted armrest

مسند ذراع مثبت على مقعد السائق

Cloth seat trim

مقاعد قماشية منقوشة

Premium cloth seat trim

مقاعد قماشية منقوشة فاخرة

Prima-Tex™-appointed dash trim

Prima-Tex™ لوحة داش تريم مكسوة

Matte carbon-fiber look interior door trim

Suspension/Steering
Independent strut front suspension with stabilizer bar
Torsion beam rear suspension with integrated stabilizer bar
Vehicle-speed-sensitive electric power steering

باب داخلي منسوج من ألياف الكربون غير الالمع

Chrome interior door handles

مقابض أبواب داخلية من الكروم

نظام الترفيه والمعلومات

Infotainment
Advanced Drive-Assist® Display

شاشة متطورة لمساعدة السائق

7" touch-screen display

Driver Assistance Technologies

 بوصات7 شاشة تعمل باللمس مقاس

NissanConnect® 7" touch-screen display

Cruise Control

 بوصات7 شاشة تعمل باللمس من نيسان مقاس

Navigation

Intelligent Emergency Braking
Forward Collision Warning
Blind Spot Warning

المالحة

Apple CarPlay®

Apple CarPlay® تطبيق

Android Auto™

Android Auto™ تطبيق

Siri® Eyes Free

Rear Cross Traffic Alert
Intelligent Around View Monitor
Hill start assist
Vehicle Dynamic Control (VDC) with Traction Control System (TCS)

Siri® Eyes Free تقنية

Hands-free Text Messaging Assistant

مساعد الرسائل النصية حرة اليدين

Bluetooth® Hands-free Phone System

نظام الهاتف بتقنية بلوتوث دون استخدام اليدين

AM/FM audio system with four speakers

 مزود بأربعة مكبرات للصوتAM/FM نظام صوتي

AM/FM audio system with six speakers

 مزود بستة مكبرات للصوتAM/FM نظام صوتي

Nissan Voice Recognition for audio

Wheels/Tires
15" x 6.5" steel wheels with full wheel covers
16" x 6.0" aluminum-alloy wheels

برنامج التعرف على الصوت من نيسان

Auxiliary audio input jack

مقبس إدخال الصوت اإلضافي

Three USB ports

USB ثالثة منافذ

Bluetooth® streaming audio

195/65R15 all-season tires

تدفق الصوت عبر البلوتوث

Steering wheel-mounted audio controls

Exterior Features

عناصر تحكم صوتي مثبتة على عجلة القيادة

األمان/السالمة

Safety/Security

Automatic on/off headlights

Dual Front Airbags

Halogen projector headlights
LED headlights with LED signature daytime running lights
Fog lights

وسائد هوائية مزدوجة أمامية

3-point ALR/ELR seat belt system (ELR only for driver)

) للسائق فقطELR(  ثالثي النقاطALR/ELR نظام حزام األمان

Front seat belts with pretensioners and load limiters

أحزمة أمان أمامية مزودة بشدادات ومحدِ دات للحمل

Zone Body construction with front and rear crumple zones

Chrome V-Motion grille
Dual power outside mirrors
Heated outside mirrors with LED turn signal indicator
Body-colour outside mirrors

هندسة بناء أجزاء الهيكل مزودة بمناطق تصادم أمامية وخلفية

Hood buckling creases and safety stops

وحدات منحنية لتثبيت غطاء المحرك

Child safety rear door locks

أقفال أمان األطفال في الباب الخلفي

Power windows lock-out button

زر قفل النوافذ الكهربائية

Energy-absorbing steering column
Tire Pressure Monitoring System (TPMS) with individual tire
pressure display and Easy-Fill Tire Alert

Body-colour door handles
Carbon-fiber look rear diffuser

عمود قيادة ممتص للصدمات
نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات المزود بشاشة عرض ضغط الهواء في
اإلطارات ونظام التنبيه عند امتالء الهواء في اإلطارات

Nissan Vehicle Immobilizer System
Standard

Optional

C Part of Convenience Package

وسائل الراحة

السقوط بلمسة واحدة/نوافذ كهربائية مع تحكم السائق في الرفع

Nissan Intelligent Key® with Push Button Ignition

Electronic drive-by-wire throttle

S

نظام التحكم التلقائي في درجة الحرارة

Power windows with driver’s one-touch auto-up/down

Remote Keyless Entry with Push Button Ignition

Platinum-tipped spark plugs

SV

نظام مكيف الهواء مزود بفلتر دقيق داخل الكابينة

Automatic Temperature Control

149 Nm @ 4,400 rpm
Continuously Variable Valve Timing Control System (CVTCS) on
intake and exhaust valves

SL

SL

SV

S

المحرك
ً
 لتر1.6 صماما وكامة علوية مزدوجة بسعة
16  سلندر ذو4 محرك
ً
 دورة في الدقيقة6000 حصانا عند
118
 دورة في الدقيقة4400  رطل قدم من عزم الدوران عند149
نظام التحكم المستمر في التوقيت المتباين للصمامات على صمامات
المأخذ والعادم
نظام حقن الوقود المتسلسل متعدد النقاط
نظام نيسان لحقن الوقود المباشر
شمعات إشعال بالتينية الطرف
نظام الخانق اإللكتروني

نظام الدفع
 نظام دفع بالعجالت األمامية/محرك أمامي
 سرعات5 ناقل حركة يدوي
) (بتقنية التغيير المستمرXtronic CVT® ناقل الحركة

الفرامل
 فرامل أسطوانية خلفية/فرامل قرصية تنفيس أمامية
نظام الكبح المانع لالنغالق
نظام التحذير في المناطق العمياء الذكي
نظام مساعدة الفرامل

التوجيه/التعليق
تعليق أمامي مستقل مع قضيب موازنة
تعليق خلفي بقضيب ملتوي مع قضيب موازنة مدمج
نظام توجيه كهربائي حساس لسرعة السيارة

تقنيات مساعدة السائق
تقنية تثبيت السرعة
نظام الفرملة الطارئة األوتوماتيكية
نظام تحذير التصادم األمامي
نظام التحذير في المناطق العمياء
نظام استشعار السيارات والتنبيه عند الرجوع للخلف
شاشة الرؤية الشاملة الذكية
نظام المساعدة في بدء صعود التالل
نظام التحكم الديناميكي بالسيارة مع نظام التحكم بالتشبث

اإلطارات/العجالت
 بوصة مع أغطية عجالت كاملة6.5 x 15 عجالت فوالذية مقاس
 بوصة6.0 x 16 عجالت ألومنيوم مقاس
 لجميع الفصول195/65R15إطارات

التجهيزات الخارجية
 اإليقاف التلقائي للمصابيح األمامية/التشغيل
مصابيح أمامية من الهالوجين
 مميزة للنهارLED  مع مصابيح أمامية بإضاءةLED مصابيح
مصابيح الضباب
 من الكرومV شبكة مميزة على شكل حرف
مرايا خارجية مزدوجة تعمل بالكهرباء
LED مرايا خارجية مسخنة مع مؤشرات إشارات االنعطاف
مرايا خارجية بلون الهيكل
مقابض أبواب بلون الهيكل
موزع خلفي من ألياف الكربون

نظام نيسان إلبطاء المحرك
 جزء من باقة المالءمةC

اختياري

قياسي

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