NISSAN
NISSAN

SUNNY
SUNNY
، ترى بها أوضح وتحس معها أكثر، في سيارات وكأنها جزء منك،التنقل الذكي من نيسان يدفع بك إلى األمام فقط
ً
ً
 ينقلنا-  يهدف التنقل الذكي من نيســان إلى مســتقبل أفضل.بدال عنك
وأحيانــا تقــوم هي بكل ذلك
،تتفاعــل معــك
ً
.إلى عالم أكثر أمانا واستدامة وإثارة

SUNNY

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.

مركز اتصال العمالء االقليمي

،عزيزي العميل
: الرجاء اتباع مايلي. أسسنا مركزًا لالتصال وتلقي الشكاوى،من أجل حتقيق رضى العمالء
. اتصل مبوزع نيسان احمللي الذي سيتعامل مع شكواك:1 اخلطوة
customercare@nissan-me.ae : الربيد اإللكرتوين,+971 4 600546666  هاتف، ميكنك التواصل مع مركز نيسان اإلقليمي خلدمة اتصال العمالء، إذا مل يستطع املوزع احمللي الرد على الشكوى:2 اخلطوة

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, which 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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/NissanMiddleEast

@nissanmiddleeast

nissan-me.com
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أليس رائعًا لو -

ع ّبرت سيارتك عن مشاعرك؟
األمور يف عاملنا اليوم خمتلفة بعض الشيء .فإذا بالصغيـر كبيـر وبالذكي جـذاب .والعيـش الـرغيـد
ال يتمحور حـول األموال التي تنفقـها .أما السيارة الـمثالية لهذا الـمفهوم الـجديد فـي الـحياة،
فهي نيسان َصني  .201٦برحابتها الداخلية ،وتقنياتها املتطوّرة ،وأدائها الذي يتميّز باالستجابة
حد سواء ،ميكننا القول أن التغيري أمر جيّد .ال سيّما إذا متيّز ّ
واملسؤولية على ّ
بطلة كهذه.
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قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق .الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.
Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.

_WOULDN’T IT BE COOL IF

YOUR CAR SAID
?EXACTLY WHAT YOU FELT
Today, things are different. Small is big, smart is sexy and living richly
isn’t about how much you spend. What car is perfectly suited for your
fresh point of view? The 2016 Sunny; with its spacious interior,
advanced technology, and performance that’s as responsible as it is
responsive. Change is good – especially when it looks like this.

ّ
 احملدودةApple مسجلة لشركة آبل
 هو عالمةiPhone®
. غري متضمّ نiPhone® . جميع احلقوق حمفوظة.املسؤولية
iPhone ® is a registered trademark of Apple, Inc.
All rights reserved. iPhone ® not included.

. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق
Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.
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احلرية شـــعور ميكنك االستمتاع به
أينمـا ذهبـت.
FREEDOM IS A FEELING
YOU CAN TAKE WITH YOU ANYWHERE.

07-06

قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق .الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.
Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.

ً
التخطيط ولو قليال يأتيك بثماره على املدى الطويل .أثناء تصميم املقصورة الداخلية
لسيارة َصني ،راعينا أن تكون العجالت عند الزوايا من جهة اخلارج ،األمر الذي ّ
يوفر نظام
تعليق ال يزعج مقصورة الركاب على اإلطالق .والنتيجة ،م ّتسع كبري لألرجل .فمهما كان
ّ
ستتألق سيارتك َصني كنجمة ساطعة.
هدف رحلتك،

A little bit of planning goes a long way. When designing Sunny’s
interior, we pushed the wheels to the corners, allowing the suspension
to move out and away from the cabin. The result? Plenty of leg room.
Carpool or road trip, looks like Sunny is a star.
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قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق .الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.
Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.
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قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق .الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.
Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.

NISSANCONNECT™

إبـداع يـبـقــي عـالـمـك
.فـي مـتـنـاول يـدك
 وســـتأتيك. ســـتصبح ســـيارتك َصنـــي وهاتفك الذكـــي صديقان مقربانNISSANCONNECT™  ومع تطبيقات. تقنيـــة ذكية تبقـــي عاملك يف متنـــاول يدكNISSANCONNECT™ يعتـــر
، كمـــا أن التطبيق ســـينبهك تلقائيًا إىل وجـــود حتديثات لإلصـــدار األخري منه. والتطبيقـــات التي تبقيك علـــى تواصل مع عاملـــك عرب النظام الصوتـــي يف َصني، واملعلومـــات،املوســـيقى
ً
. سنوات3 فضال عن أن النسخة األساسية من التطبيق تتوفر جمانًا ألول
 واعتمادًا علـــى مزايا هاتفك الذكي ميكنك تشـــغيل، األمر بغاية البســـاطة – ما عليك ســـوى حتميل التطبيـــق. اســـتمتع باملوســـيقى التي حتب وتنعـــم بروائع اخليـــارات: NISSANCONNECT™ تطبيقـــات
.املوســـيقى عرب النظام الصوتي للســـيارة بتقنيـــة البلوتوث
ّ  إذ توفر لك َصني أسلوبًا آمنًا لتكون،NISSANCONNECT™ متصال بعاملك من خالل تطبيقات
ً
.مطلعًا على ما يدور على فيس بوك
كل ما حتب يف متناول يدك حني تكون

NISSANCONNECT™

INNOVATION THAT KEEPS
YOUR WORLD WITHIN REACH.
NissanConnect™ is a smart technology that keeps your world within reach. And with NissanConnect™ Apps, your Sunny
becomes your smartphone’s best friend. Music, information and the apps that keep you connected to your world, all work
seamlessly together through Sunny’s audio system. And it keeps getting better: the app alerts you with updates to the
latest version, and the basic app package is free for the first three years.
NissanConnect™ Apps: Imagine the choices you have for the music you love. And it couldn’t be easier – download the app, and
depending on your type of smartphone, you can stream the music wirelessly via Bluetooth ®.
Everything that matters at your fingertips. Sunny lets you safely keep track of Facebook® so you are wired to your world with the
NissanConnect™ Apps.

. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق
Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.
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 ابق األغراض التي حتتاج إليها يف متناول يديك وبالوقت.تخزين ذكي
ِ
نفسه بعيدة عن أنظار اآلخرين وذلك بفضل حجرة القفازات الواسعة
ّ .يف سيارة َصني
ّ تتوفر أيضًا أماكن مريحة
مت تصميمها خصيصًا لهاتفك
.MP3 وقراءة ملفات
Clever Storage. Keep the things you need close at
hand yet out of sight with Sunny’s spacious glove
compartment. There are also convenient places designed
especially for your phone and MP3 player.

ّ
.تتمكن من نقل كل ما حتتاج إليه
احلياة أسهل بكثري حني
 هل ستذهب إلـى مترين املوسيقي.يضمن لك احلجم الكبري لصندوق األمتعة فـي سيارة َصني أنه ال داعي أبدًا للمساومة
ّ
 فتضمن لك، أما يف الداخل.ومعداتك واتركها آمنة بعيدة عن أنظار اجلميع
بعد العمل؟ ما من مشكلة! حمّ ل أغراضك
ّ ميـزة التخزين خيارات عديدة
. حتى عصي الطبـول-لتنظيم وحفظ األشياء الضرورية

490
Litres

OF TRUNK SPACE1

١

 لرت٤٩٠
سعة صندوق األمتعة

Life is easier when you can bring everything you need.

Sunny’s oversized trunk means there’s no need to compromise. Jam session after work?
No problem. Load your kit in and help keep it safe and out of sight. Inside, Sunnytile storage
options get things organised with places for all of your essentials – even those lucky drumsticks.
. تكون سعة األمتعة واحلمولة حمدودة بالوزن والتوزيع. تنصح نيسان بتأمني جميع األغراض املتحركة أثناء نقلها. األمتعة املعروضة هي لغاية العرض فقط١
1

Cargo shown for display purposes only. Nissan recommends that all loose items be secured when transported. Cargo and load capacity limited by weight and distribution.

. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق
Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.
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ً
دالال؟
بحياة أكرث
أترغب
ٍ

توفر صني تقنيات ذكية تلبي متطلبات احلياة اليومية .من رحابتها
الداخليــة إىل ســعة تخزينهــا ،ومن تقنيــات الســامة واألمان إىل
االســتهالك االقتصــادي للوقود ،ومن حساســات الركن اخللفية إىل
مؤشــرات االنعطاف على املرايا اجلانبية ،ومن تقنيات البلوتوث إىل

ً
ال أحد يقاوم االنطالق برحلة ممتعة يف أيام العطلة ،وخصوصا إذا كان ينعم بكل الراحة داخل سيارته .أسرع ! ضع أمتعتك
ومستلزماتك يف الصندوق اخللفي الذي يعد األكرب يف فئته ،واستمتع بأروع عطلة أسبوعية برفقة أحبائك.
صندوق أمتعة كبري .بفضل مساحة التخزين التي تتسع لغاية  490لرتاً ،مينحك صندوق األمتعة رحابة فائقة هي األكرب على اإلطالق

?WANT TO LIVE LARGE

يف فئته ،وبهذا لن تساوم على وضع ما حتتاجه داخل السيارة.

مفاتيح مدجمة بعجلة القيادة للتحكم بنظام الرتفيه الصوتي .صني
تعرف كيف تعتني بك ،ومن اآلن فصاعداً ستكون رحالتك ً
دوما

مروحة تربيد خلفية .من قال إن االستمتاع بالربودة من حق اجلالسني يف األمام فقط؟ صني اجلديدة هي السيارة الوحيدة يف فئتها
التي حتتوي على مروحة تربيد خلفي.

مريحة للغاية .التغيري يجدد حياتك ،فما بالك إذا كان بهذه الروعة!
The Sunny offers smart solutions to everyday
problems. From interior space to storage,
from safety to fuel economy, from rear parking
sensors to side turn signals on door mirrors,
to Bluetooth® connection and audio controls
on the steering wheel, Sunny knows how to
watch your back, so you can drive at ease, at
all times. Change is good. Change refreshes
life. Especially when change looks this bright.

مسند األذرع وحمامل األكواب يف اخللف .هذه واحدة من املزايا التي مل تكن لتتوقع وجودها هنا .اكتشف بنفسك مزايا الراحة
والرفاهية داخل مقصورة صني.
مساحات تخزين ذكية .ضع األغراض التي حتتاجها على الطريق أمامك يف مكان يسهل الوصول إليه ...عرفته؟ إنه حجرة
ً
القفازات الفريدة يف صني .ستجد ً
خصيصا لوضع كل احتياجاتك براحة تامة.
أيضا أماكن صممت
No one can resist a last-minute road trip. Especially if they're sure the ride will be
a comfortable one. Go ahead, pack up. Load the largest boot space in its class and
you're on your way to the best weekend ever with your loved ones.

تكـفــيـــك نـظـــرة واحدة إلـى صنــي كـي تـدرك أنـــها أروع بكثيـر مما كنت تـظـن .خذ
ً
ً
وقـتك كـامال الكـتـشـاف تفاصيلـها األخـاذة .نعلم متاما ما تفكر به ،إنها صني ،سيارة تستحق
منك هـذا االنتـظــار.

Just one look and you'll know this is not the Sunny you think you know.
Take the time and enjoy every thoughtful detail. We know what you're
thinking. The Sunny was indeed worth the wait.

هيكل عصري مصمم بروعة .لك الـحق يف أن تشعر باإلعجاب نحوها ،فتصميمها اخلارجي
يحرك الـمشاعر حتى قبل دخول مقصورتها .اخلطوط املنحوتة بدقة عالية تعكس تطورات
نوعية .بينما تعزز األضواء اخللفية احلادة إطاللة صني اآلسرة .كما تضفي تطعيمات الكـروم علـى
الشبـك ومقابـض األبـواب مزيـداً مـن التفـرد إىل مظهـرها الـخالب.

Premium Exterior Styling. Admit it – before you even step
inside, the design captures you. Precisely crafted lines are the result
of a thrilling evolution. The sharper taillights energise Sunny's overall
posture. And a chrome accented grille and door handles elevate
its looks.

اآليروديناميكية .تصميم صني ال يبهج عني الناظر فحسب بل ينساب بخفة يف الهواء الطلق،
ما مينحك أداءاً أفضل وهدوءاً أكرب خالل القيادة.

Rear Armrest & Cup Holder. Yet another feature you wouldn't expect to see.
Sunny truly stretches the limits of its class to ensure your comfort.

Aerodynamics. Sunny's fresh design is not only pleasing to
the eye, it's slippery to the air. That means improved performance
and a quieter ride for you.

Clever Storage. Keep the things you need out of sight yet within reach, and make
use of convenient places designed for your gadgets with Sunny's glove compartment.

كشافات الضباب .كشافات مدمـجة فـي الـمصد األمامي توفر لك إضاءة استثنائية فـي
األجواء الضبابية.
اجلناح اخللفي .يعزز اجلناح اخللفي مستوى اآليروديناميكية من خالل قوة ضغط الهواء اخللفية
ً
متاما لون سيارتك.
السفلية ،بينما مينح سيارتك صني مزيداً من التميز .كما يتم طالؤه ليناسب
عجالت األملنيوم .إطارات عريضة  175/60R15مع عجالت من األملنيوم املسبوك تزيد قوة
التشبث وااللتصاق بالطريق ،بينما تضفي الروعة على تصميم صني.
حساسات ركن خلفية .تستخدم تقنية األمواج فوق الصوتية جلعل ركن سيارتك صني مهمة فـي
غاية السهولة.
مؤشرات انعطاف مدجمة باملرايا اخلارجية .تتسم هذه األضواء بأناقة عصرية وتعمل على توفري مزيداً
من األمان والسالمة على الطرقات.

?Rear Comfort Fan. Why should a cool breeze be only for the front passengers
The new Sunny is the only car in its class to feature a rear cooling fan.

Fog Lamps. Bumper-integrated lamps provide extra illumination
under foggy conditions.
Rear Spoiler. A rear spoiler enhances aerodynamic rear
downforce and creates a sportier look for your Sunny. It comes
)painted to match your vehicle’s colour. (SL grade
Alloy Wheels. Wide 175/60R15 tyres with aluminium alloy
wheels help to increase road grip and enrich Sunny's already
)impressive styling. (SL grade
Rear Parking Sensor. Thanks to this ultrasonic technology,
parking is easier.
Side Turn Signals on Door Mirrors. The stylish
indicators don't just add to Sunny's refined looks, but also supports
safer driving.

قــد تـطــرأ تـعــديــالت عـلــى الـمــواصـفــات والـمـيــزات تـبـعــًا لـمـتـطـلـبــات الـســوق .الــرجــاء اسـتـشــارة وكـيـلــك الـمـحـلـــي.
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Spacious Boot. With 490 litres of room, the Sunny's biggest-in-class boot lets
you bring along everything you want.

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.

حمـــرك ســـعة  1.5لرت،
ً
بقـــوة  99حصانا ،وعزم
دوران يبلغ  13.7كج-م
عنـــد  4000د.د ،رباعي
األسطوانـات ومع عمـود
كامات علـــوي مزدوج

إنها املزيـــج األمثل من الكفاءة
واملتعـــة والروعـــة مـــع األداء
الديناميكـــي املذهـــل البعيد
عـــن التســـارع العشـــوائي.
صنـــي جاهـــزة لكافـــة
التحديات على الطرقات.

1.5-litre, 99 hp
13.7 kg-m @ 4000rpm
4-cylinder DOHC engine
It's efficient. It's fun. With no nonsense
acceleration and dynamic performance,
the Sunny is up for anything the road
throws at you.

درع السالمة من نيسان
®

.ابتكار يهدف إىل حمايتك
. فدرع السالمة من نيسان هو مفهوم شامل للسالمة يقوم بتوجيه هندسة وتطوير كل سيارة نقوم بتصميمها.من الرائع أن تشعر بالثقة التامة يف كل جزء من رحلتك

NISSAN SAFETY SHIELD® PHILOSOPHY

.ما هو األهم؟ بالتأكيد سالمتك

INNOVATION THAT LOOKS OUT FOR YOU.
Wouldn’t it be cool if you had the confidence you need for every part of your drive? The Nissan Safety Shield® is a comprehensive

approach to safety that guides the engineering and development of every vehicle we make.

.يرتكز جل اهتمامنا يف نيسان على ابتكار تقنيات سالمة تساعدك على جتنب احلوادث
.* تساعد الوسائد الهوائية على منع أو تقليل اإلصابات احملتملة، يف حال وقوع حادث.SRS وسائد هوائية مزدوجة يف األمام
. متنحك صني ثقة عالية يف التوقف، بفضل نظام املكابح املانعة لالنغالق واملتوفر كسمة قياسية.نظام املكابح املانعة لالنغالق
. ليقوم بتطبيق أكرب قوة ممكنة عليها بأسلوب يضمن أداءها األمثل، نظام ذكي يقرأ سرعة استخدام املكابح.تقنية تعزيز الفرملة
ً
.إلكرتونيا حسب توزع حمولة الركاب واألمتعة
 يعمل على تقصري مسافة التوقف من خالل توزيع قوة الكبح.نظام التوزيع اإللكرتوين لقوة الفرملة
ً * احرص
دوما على استخدام حزام األمان

WHAT MATTERS THE MOST:
YOUR SAFETY.
Our main focus is to design road technologies to help you avoid accidents in the first place.
Dual Front Airbag SRS. In case of an accident, dual airbags help avoid or reduce the risk of
injury resulting from the impact.*
Anti-lock Braking System (ABS). Sunny’s standard advanced ABS gives you confidence
with secure braking.
Brake Assist. An advanced system that reads how quickly the brakes are engaged. It immediately
applies maximum available power for optimum braking.
Electronic Brakeforce Distribution (EBD). Shortens braking distance by adjusting
brake proportioning to compensate for added weight from passengers or cargo.
* Please make sure to use seat belts at all times.
. الــرجــاء اسـتـشــارة وكـيـلــك الـمـحـلـــي.قــد تـطــرأ تـعــديــالت عـلــى الـمــواصـفــات والـمـيــزات تـبـعــًا لـمـتـطـلـبــات الـســوق
Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.

19-18

ّ
املفضلة
اخرت املواصفات

CHOOSE YOUR TRIM LEVEL
موديل  + SVجمموعة الراحة
• يتضمن كافة املزايا يف موديل  ،SVإضافة إىل:
• كشافات ضباب أمامية
• نوافذ كهربائية يف األمام واخللف
• مروحة خلفية
• حساسات ركن خلفية
•  4مكبّرات للصوت
• مسند وسطي لألذرع يف اخللف مع اثنني من حمامل األكواب

موديل SL
يتضمن كافة املزايا يف  ، SV+Comfort Packageإضافة إىل:
• ناقل حركة أتوماتيكي يتوفر كسمة قياسية
• عجالت مسبوكة من األملنيوم مقاس  15بوصة
• حاسوب الرحالت :السرعة الوسطى ،زمن القيادة ،فرتات الصيانة
الدورية ،درجة احلرارة
• عدادات فاين فيجن املتوهجة كهربائيا مع عداد سرعة الدوران
• تطعيمات من القماش على األبواب وتطعيمات من الكروم على
مقابض األبواب الداخلية
• مؤشرات انعطاف مدجمة على املرايا اجلانبية
• جناح خلفي
• واقيات من الوحل
• إطارات
• مكيّف هواء أوتوماتيكي كامل
• مفتاح نيسان الذكي مع خاصية تشغيل احملرك بلمسة زر
• شاشة ملوّنة للنظام الصوتي
• نوافذ كهربائية يف األمام واخللف
• كشافات ضباب يف األمام واخللف

قــد تـطــرأ تـعــديــالت عـلــى الـمــواصـفــات والـمـيــزات تـبـعــًا لـمـتـطـلـبــات الـســوق .الــرجــاء اسـتـشــارة وكـيـلــك الـمـحـلـــي.
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Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.

SV + COMFORT PACKAGE
• Includes SV features, plus:
• Front fog lights
• Front and rear power windows
• Rear comfort fan
• Rear parking sensors
• 4 audio speakers
• Rear-seat centre armrest with 2 cup holders

SL
• Includes SV+Comfort Package features, plus:
• Standard automatic transmission

ّ
املفضلة
اخرت املواصفات

CHOOSE YOUR TRIM LEVEL
موديل S

S

• حمرك رباعي األسطوانات سعة  1.5لرت ،عمود كامات علوي مزدوج
• ناقل يدوي خماسي السرعات أو أتوماتيكي رباعي السرعات
• نظام ترفيه صوتي يشتمل على راديو باستقبال ملوجات AM/FM
ّ
ومشغل لألقراص املدجمة قادر على قراءة ملفات  ،MP3ومقبس
لتوصيل جتهيزات صوتية إضافية
• حاسوب الرحالت :استهالك الوقود ،عداد املسافات ،عدد األميال
عند ملء خزان الوقود
• مكيف هواء (يدوي)
• وسائد هوائية  SRSللسائق والراكب األمامي
• نظام املكابح املانعة لالنغالق ( )ABSللعجالت األربع مع نظام التوزيع
اإللكرتوين لقوة الفرملة ( )EBDونظام تعزيز الفرملة ()BA
• مرايا خارجية سوداء وشبك أمامي أسود
• إطارات
• نظام مركزي إلقفال األبواب
• نوافذ أمامية كهربائية تفتح وتغلق آليًا بلمسة زر من قبل السائق

• 1.5-litre DOHC 4-cylinder engine
• 5-speed manual transmission or 4-speed automatic
• AM/FM/CD/MP3 audio system with auxiliary audio
input jack
• Drive computer: fuel economy, odd trip, cruising range
)• Air conditioning (Manual
• SRS airbag system for driver and front passenger
• Anti-lock Braking System (ABS) with Electronic
)Brakeforce Distribution (EBD) and Brake Assist (BA
• Black door mirrors and black front grille
• 175/70 R14 tyres
• Central door lock
• Front power windows with driver one touch auto down

• 15” alloy wheels
• Drive computer: add average speed, driving time,
service interval, temperature
• Fine Vision electroluminescent gauges with tachometer
• Cloth door trim accent and chrome inside door handles
• Side turn signal on door mirror
• Rear spoiler
• Mud guard
• 185/65 R15 tyres
• Full Auto AC
• Intelligent Key with Push Engine Start
• Audio color display
• Front and rear power windows
• Front and rear fog lamps

موديل SV

َ
ّ
يتضمن جتهيزات  Sإضافة إىل:

• تعريـقـات مـن الكـروم على الشبـك األمامي واملرايا اخلارجية
• مرايا خارجية مزدوجة تعمل آليًا ومن نفس لون الهيكل
• نظام دخول السيارة دون مفتاح
• أقفال كهربائية لألبواب مع ميزة اإلقفال التلقائي
• نوافذ أمامية كهربائية تفتح وتغلق بلمسة ز ّر من قبل السائق
• عجالت فوالذيـة مقاس  14بوصة مع أغطية كاملة للعجالت
• خامة تنجيد املقاعد من القماش
• نظام هاتف بتقنية البلوتوث
• نظام ترفيه صوتي يشتمل على راديو باستقبال ملوجات AM/FM
ّ
ومشغل لألقراص املدجمة قادر على قراءة ملفات  MP3ومقبس USB
• مفاتيح مدجمة بعجلة القيادة للتحكم بنظام الرتفيه الصوتي
• عجالت مسبوكة من األملنيوم مقاس  15بوصة
ميزات اختيارية
• نوافذ كهربائية يف األمام واخللف
• كشافات ضباب أمامية
• حساسات ركن خلفية

INCLUDES S FEATURES, PLUS:

SV

• Chrome-accented grille and outside door handles
• Dual power body-colour outside mirrors
• Remote keyless entry
• Power door locks with auto-locking feature
• Front power windows with driver’s one-touch
auto-down feature
• 14” steel wheels with full wheel covers
• Upgraded cloth seat trim
• Bluetooth® hands-free phone system
• Wide 2DIN AM/FM/CD/MP3/USB AUX
• Steering-wheel-mounted audio controls
• 15” alloy wheels
OPTION
• Power windows front and rear
• Front fog lamps
• Rear parking sensors

املواصفات
رمز احملرك
النوع
السعة
الشوط  xالقطر
القوة القصوى
العزم األقصى
معدل الضغط
نظام الوقود

Specifications
الطراز
ناقل احلركة

SL
أتوماتيكي AT

سم3
ملم
حصان/د.د
كج-م/د.د

S

SV
أتوماتيكي AT

أتوماتيكي AT

يدوي MT
HR15DE

Grade
Transmission

يدوي MT

عمود كامات علوي مزدوج 4 ،أسطوانات على خط مستقيم 16 ،صماما DOHC 16-Valves, 4-Cylinder, in line
1498
78.0 x 78.4
99 / 6000
13.7 / 4000
10.1
حتكم إلكرتوين بحقن الوقود ECCS electric fuel injection control

Engine code
Type
Displacement
Bore x stroke
Max. power
Max. torque
Compression ratio
Fuel system

cc
mm
hp / rpm
kg-m / rpm

نــاقــل الـحــركــة

Transmission
خمس سرعات أمامية يدوي

أربع سرعات أمامية أتوماتيكي
4-speed forward automatic

النوع
األول
الثاين
الثالث
نسب نقل احلركة
الرابع
اخلامس
الرجوع للخلف
مستوى ناقل احلركة األخري (هايبويد)

2.861
1.562
1.000
0.698
2.310
4.081

نظام التوجيه/التعليق/املكابح
عجلة القيادة
احلد األدنى لنصف قطر الدوران (قطر االلتفاف)

املكابح

5-speed forward
manual

2.861
1.562
1.000
0.698
2.310
4.081

3.727
2.048
1.393
1.029
0.821
3.546
4.0667

4-speed forward
automatic
2.861
1.562
1.000
0.698
2.310
4.081

خمس سرعات أمامية يدوي

م

3.727
2.048
1.393
1.029
0.821
3.546
4.0667

m

Steering/Suspension/Brakes
Steering
)Min. turning radius (curb to curb
Front
Suspension
Rear
System
Front
Brakes
Rear
Parking

مداس اإلطارات

السعات
سعة اجللوس
خزان الوقود
صندوق األمتعة

العجالت
اإلطارات

يف األمام
يف اخللف

أملنيوم 15*5.5J Alloy
185/65 R15

ملم
ملم
ملم
ملم
ملم
ملم
ملم
كج
كج

فوالذ 14*5.5J Steel
175/70 R14

فوالذ 14*5.5J Steel
175/70 R14

فوالذ 14*5.5J Steel
175/70 R14

فوالذ 14*5.5J Steel
175/70 R14

4,425
1,695
1,505

161
1460
1058

1,500

154
1445
1033

أشخاص
لرت
لرت

2,590
1,480
1,485
157
1430
1019

155
1445
1029

5
41
490

157
1430
1015

Wheels
Tyres

Super Black KH3

Titanium KAC

Brilliant Silver K23

خامة تنجيد املقاعد

Upholstery

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg

Persons
L
L

Tyres & wheels
Dimensions, weight
Overall length
Overall width
Overall height
Wheelbase

Front
Rear

قــد تـطــرأ تـعــديــالت عـلــى الـمــواصـفــات والـمـيــزات تـبـعــًا لـمـتـطـلـبــات الـســوق .الــرجــاء اسـتـشــارة وكـيـلــك الـمـحـلـــي.

Sandstone Cloth

Min. ground clearance
Gross vehicle weight
Curb weight
Capacities
Seating
Fuel tank
Trunk

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.

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.

بيج KHF
Beige KHF

قماش بيج

Tread

ً
قليال عن األلوان املبينة يف هذا الكتيب .تختلف املواصفات من بلد آلخر طبقًا لظروف
حتتفظ شركة نيسان موتور احملدودة بحقها يف إجراء أية تعديالت بدون إشعار وذلك فيما يتعلق باأللوان واملعدات والتجهيزات أو املواصفات املوضحة يف هذا الكتيب أو يف إيقاف إنتاج طرازات حمددة .قد تختلف ألوان السيارات احلقيقية
السوق احمللي .الرجاء مراجعة املوزع أو الوكيل احمللي لكي تضمن أن السيارة املسلمة تتوافق مع احتياجاتك ومتطلباتك وتوقعاتك.
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أسود KH3

تيتانيوم KAC

فضي المع

K23

Tyres & wheels

العجالت واإلطارات

االرتفاع األدنى عن األرض
وزن السيارة اإلجمايل
وزن الهيكل

Pearl White QX1

Fresh White QM1

1st
2nd
3rd
Gear ratios
4th
5th
Reverse
)Final gear ratio (Hypoid final gear

اإلطارات والعجالت

األبــعــــاد واألوزان
الطول اإلجمايل
العرض اإلجمايل
اإلرتفاع اإلجمايل
قاعدة العجالت

أبيض لؤلؤي QX1

أبيض ناصع QM1

رمادي غامق KBD
Dark Grey KBD

Type

5-speed forward
manual

جريدة مسننة وترس Rack & pinion
5.3
دعامة مستقلة Independent strut
قضيب ملتوي Torsion beam
هيدروليك Hydraulic
أقراص Disc
أسطوانات Drum
مكبح توقف يدوي Hand parking brake

األمامي
اخللفي
النظام
األمامية
اخللفية
الركن

نظام التعليق

أربع سرعات أمامية
أتوماتيكي

ألوان الهيكل

Body Colours

وللبيئة اعتبار
ENVIRONMENT

س ــيارات نيس ــان ..انس ــجام ب ــن الطبيع ــة واآلل ــة واإلنس ــان.

Seeking a symbiosis of people, vehicles and nature.

يتلخـــص التـــزام شـــركة نيســـان جتـــاه البيئـــة بشـــعارها« :االنســـجام بـــن الطبيعـــة واآللـــة واإلنســـان» .إذ
تعكـــس هـــذه الكلمـــات فلســـفة الشـــركة وهدفهـــا يف االرتقـــاء باملـــوارد املســـتدامة مـــن أجـــل مســـتقبل
أفضـــل لعـــامل الســـيارات .وقـــد أطلقـــت الشـــركة «برنامـــج نيســـان األخضـــر  »2010الـــذي تســـعى مـــن
خالل ــه لتحقي ــق أهدافه ــا يف حماي ــة البيئ ــة ،تع ــززه جه ــود الش ــركة احلثيث ــة لتقلي ــص اآلث ــار الض ــارة بالبيئ ــة
يف كل مرحلة من عمر السيارة خالل تنفيذ أنشطة الشركة اخملتلفة.

Nissan’s environmental philosophy can be described as a symbiosis of
people, vehicles and nature. It is our ideal for a sustainable mobile society
now, and our goal for the future. We launched the Nissan Green Program
with specific objectives to realise this goal, and we are diligently making
concerted efforts to reduce environmental impact at every stage of the
vehicle life cycle and our corporate activities.

