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مركز اتصال العمالء اإلقليمي
عزيزنا العميل،

لتحقيق رضا العمالء، أسسنا مركزًا لالتصال وتلقي الشكاوى. ُيرجى اتباع الخطوات التالية:
الخطوة 1: اتصل بموزع نيسان المحلي الذي سيتعامل مع شكواك.

الخطــوة 2: إذا لــم يســتطع المــوزع المحلــي الــرد علــى الشــكوى، يمكنــك التواصل مع مركز نيســان اإلقليمي لخدمة اتصــال العمــالء، هاتــف 600546666 4 971+، البريد 
customercare@nissan-me.ae :اإللكتروني

Regional Customer Communication Centre
Dear Customer,
To ensure your 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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التنقــل الذكــي مــن نيســان يدفع بــك إلى األمام، في ســيارات وكأنها جزء منك، ترى بها أوضح وتشــعر معها أكثر، 
تتفاعل معك، وأحيانًا تقوم هي بكل ذلك بداًل عنك. يهدف التنقل الذكي من نيسان إلى مستقبل 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 more exciting. 



Look for the exceptional. Everywhere. In a sculpted body as bold as it is 

refined, with exceptional modern lines and design. The upscale exterior 

is matched in its premium feel by an interior that is a cut above. Move 

forward with a new kind of freedom. Outsmart city streets. Lean on 

capability to explore what’s beyond. And tap into tech that seamlessly 

connects you to your world. Introducing the Nissan X-TERRA. 

ابحث عن االستثنائية في كل مكان. في هيكل منحوت بجرأة وذوق 

رفيع، وخطوط تتمّيز بعصريتها وتصميمها. ويأتي التصميم الخارجي 

استكمااًل لفخامة المقصورة. استمتع بتجربة جديدة. تغلب على 

شوارع المدينة. وضع ثقتك بالقدرة على استكشاف المجهول. 

 واستفد من التكنولوجيا التي تربطك بعالمك بسالسة.

نقدم لكم سيارة نيسان إكس-تيرا.

Embrace the extraordinary اكتشف تصميمها االستثنائي
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تقنية السالمة ومساعدة السائق

S A F E T Y  A N D  D R I V E R  A S S I S T A N C E  T E C H

اختبر راحة بال تعّرفك على متعة القيادة

Let peace of mind unlock 
your joy of driving

تخّيل أنك تتمّتع بعينتين إضافيتين مسؤوليتها حمايتك، ومراقبة نقاطك العمياء، أو رؤية ما ال 
يمكنك رؤيته أمامك. ماذا لو تلّقيت المساعدة عند أمّس حاجتك إليها؟ وكأّن هناك قدم غير 

مرئية على فراملك تدوس عليها عند التوّقف المفاجئ للسيارات أمامك. ذلك هو التنقل الذكي 
من نيسان، تكنولوجيا تلعب دور شريكك في القيادة.

Imagine having an extra pair of eyes looking out for you. 
Checking your blindspot or watching what you can’t see up 
ahead. What if you had some help when you really needed it? 
Like an invisible foot on the brakes when traffic suddenly stops. 
This is Nissan Intelligent Mobility, technology that’s your 
partner on every drive.

يراقب نظام التحذير قبل االصطدام األمامي الذكي مسافة سيارتين 
أمامك، حتى عندما ال تكون قادرًا على رؤية ما يحدث أمامك. وعندما يكتشف 

تباطًؤا مفاجًئا أمامك، فإنه يعطيك تحذيًرا لإلبطاء.

Intelligent Forward Collision Warning is watching two cars 
ahead, even when you can’t see what’s going on up front. 
And when it detects sudden deceleration in front of you, it 
gives you a warning to slow down.

 

يراقب نظام فرامل الطوارئ األمامية الذكي سرعتك والمسافة بينك وبين السيارة التي أمامك، ويمكن أن 
 ُيعلمك عند الحاجة إلى اإلبطاء. ويمكنه أيًضا كبح الفرامل تلقائًيا للمساعدة في تجنب االصطدام أو التقليل من

شدة االصطدام.

تقنية التحكم الذكية بتثبيت السرعة تضمن تخفيف سرعة سيارتك للحفاظ على 
المسافة اآلمنة بينك وبين السيارات األخرى في حركة السير البطيئة، كما وُتعيد 

زيادة سرعتك إلى ما كانت عليه عند عودة حركة السير إلى طبيعتها.

Intelligent Emergency Braking monitors your speed and distance between you and the 
car ahead, and can let you know if you need to slow down. It can even automatically 
engage the brakes to help avoid a collision or lessen the severity of an impact.

Intelligent Cruise Control slows your vehicle to maintain the 
desired distance between you and slow traffic, it also re-accelerates 
to your preset speed and distance as the traffic flow picks up.

 

يراقب نظام تحذير النقاط العمياء منطقة النقاط العمياء ويعطيك تنبيهًا 
إذا اكتشف وجود سيارة مختبئة هناك.

Blind Spot Warning keeps an eye on the blind spot area and 
gives you a heads-up if it detects a vehicle hiding there.

يساعد نظام التحذير من االنحراف عن حارة السير على التأكد من تغيير 
حارة السير عندما تقصد ذلك فقط. إذا اكتشف أنك تنحرف عن حارة السير، 

فسوف يعطيك تنبيًها.

Lane Departure Warning helps make sure you change lanes 
only when you mean to. If it detects that you’re drifting over, 
it’ll give you a heads-up. 
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P A R K I N G  A N D  B A C K - U P  T E C H N O L O G I E S

تقنيات الركن والمساندة

From squeezing through narrow city streets to nabbing the perfect parking spot, 
these advanced technologies help you feel secure and confident every time.

تساعدك هذه التقنيات المتقدمة على الشعور باألمان والثقة في كّل مرة تسلك شوارع 
المدينة الضّيقة بسالسة، أو تنجح في العثور على أفضل موقف تركن فيه السيارة.

See your way through kerbs, tight 
spots, and sharp corners

راقب طريقك من خالل األرصفة والنقاط 
الضيقة والزوايا الحادة

نظام الرؤية الشاملة الذكي
الركن - أخيًرا، ركن السيارة أصبح سهاًل. باستخدام أربع كاميرات، يمنحك نظام الرؤية الشاملة الذكي رؤية افتراضية بزاوية 

قدرها 360 درجة لسيارتك، مع شاشات جزئية يمكن االختيار فيما بينها لتقريب الرؤية من األمام أو الخلف أو الجوانب. 
ومع اكتشاف األجسام المتحركة، يمكن للنظام اكتشاف الحركة حول السيارة، لذلك لن تعترضك أي مفاجآت.

الطرق الوعرة - في وضع 4LO، يتوّلى نظام الرؤية الشاملة الذكي مهّمة المراقبة عنك. عند السرعات البطيئة، يمنحك 
رؤية واضحة للتضاريس المحيطة، حتى تتمكن من تجنب العوائق الكبيرة وتحديد وضعية عجالتك األمامية بشكل يوضح 

الطريق أمامك.

Intelligent Around View Monitor
Parking - Finally, parking is easy. Using four cameras, Intelligent Around View Monitor gives you a virtual composite 
360° bird’s-eye view of your vehicle, with split-screen close-ups of the front, rear, and kerbside views. With Moving 
Object Detection, the system can detect movement around the vehicle, so no surprises will get in your way.

Off-road - In 4LO mode, the Intelligent Around View Monitor becomes your personal spotter. At slow speeds, 
it gives you a clear view of the surrounding terrain, so you can avoid large obstacles and see exactly where 
to place your front wheels for a clear path ahead.

نظام استشعار السيارات - عند الرجوع 
للخلف، يستشعر نظام استشعار السيارات 

كل ما يدور حول خلفية سيارتك نيسان 
إكس-تيرا، ويقوم بتحذيرك في حال كشف 

عن أي أجسام قريبة من كافة الجوانب.

المكابح اإللكترونية - لراحة إضافية أثناء 
القيادة، ُتتيح المكابح اإللكترونية للسائق 

تفعيل وإيقاف تقنية تثبيت السيارة بكبسة 
مفتاح تؤّدي إلى تشغيل قواعد المكابح 

إلكترونًيا على العجالت. 

Rear Cross Traffic Alert - When 
you’re backing out of a space, Rear 
Cross Traffic Alert watches around 
the rear of your X-TERRA and can 
warn you about cars it detects 
creeping up on you from either side. 

Electronic Parking Brake (E-PKB) - 
For added convenience, the E-PKB 
allows drivers to activate and 
deactivate the holding mechanism 
with a button, causing the brake 
pads to be electronically applied to 
the wheels.
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I N T E L L I G E N T  R E A R  V I E W  M I R R O R مرآة الرؤية الخلفية الذكية

Luggage, passengers, or even bulky cargo – if only there 
was a way to get a clear view in spite of having a full car. 
That’s where the magic comes in. With this amazing 
mirror, it’s a case of now you see them, now you don’t. 
Gain confidence and lose the stress when you make all 
your obstructions disappear.

األمتعة أو الركاب أو حتى الحمولة الضخمة - لو كان هناك 
طريقة للحصول على رؤية واضحة حتى لو كانت السيارة ممتلئة. 

هنا تأتي روعة هذه المرآة التي كالسحر، تضمن وضوح رؤيتك 
عندما تحتاج إليها. استرجع ثقتك وانس أمر التوّتر على الطريق 

ألّنه لم يعد هناك وجود ألي عائق عليها.

Do magic at the flip of a switch أضف لمسة سحرية بضغطة زر

مرآة الرؤية الخلفية الذكية، انتقل من المرآة إلى الشاشة بضغطة زر. عند التشغيل، تعمل الكاميرا ذات الفتحة الخلفية 
 على توسيع مجال رؤيتك الخلفية، وتضيء أوضاع اإلضاءة المنخفضة، وتساعدك على رؤية العوائق للحصول على رؤية

واضحة وخالية من أي تشويش.

Intelligent Rear View Mirror Go from mirror to monitor at the flip of a switch. When on, a rear 
hatch camera expands your rear field of vision, brightens low light conditions, and helps you see 
around obstructions for a completely unimpeded view.

 مرآة الرؤية الخلفية الذكية 
“إيقاف”

Intelligent Rear View Mirror 
”OFF“

Intelligent Rear View Mirror 
”ON“

 مرآة الرؤية الخلفية الذكية 
تشغيل”
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Whether it’s rush-hour traffic or pouring rain, count 
on the muscle you desire and the efficiency you need 
to get you through it comfortably. Add the 7-speed 
automatic transmission with manual mode and you’ve 
got full control to drive how you want to.

سواء كانت حركة المرور في ساعة الذروة أو هطول األمطار الغزيرة، 
اعتمد على القوة التي تريدها والكفاءة التي تحتاجها لتخطيها بشكل 
مريح. أضف ناقل الحركة األوتوماتيكي ذا السبع سرعات مع الوضع 

اليدوي وستحصل على تحكم كامل للقيادة بالطريقة التي تريدها.

Power through on  
your own terms

الطاقة من خالل 
شروطك الخاصة

Choose between 2WD and 4WD to 
improve vehicle performance based 
on the terrain.

Driving Mode 
Vehicle comes with selective drive 
modes which allows you to effortlessly 
switch between Eco, Sports, Sand and 
Normal for improved performance.

Eco Mode: Helps to enhance the fuel 
economy by controlling the throttle 
sensitivity and transmission shift points.

Sports Mode: Improved acceleration 
with better performance output.

Sand Mode: In Sand or Desert condition, 
helping to avoid excessive acceleration 
to maneuver out of sand.

 اختر بين وضعّيتي الدفع الثنائي أو الدفع الرباعي
لتحسين أداء السيارة بحسب الطريق التي تسلكها.

 وضع القيادة
 تأتي السيارات بأوضاع قيادة متعّددة تختار بينها

لالنتقال بسهولة ما بين وضع القيادة االقتصادي، 
 والرياضي، والرملي، والعادي، وذلك لتحسين

أداء السيارة. 

وضع القيادة االقتصادي: يساعد على تعزيز كفاءة 
 استهالك الوقود عبر التحّكم بحركة

نشاط دواسة الوقود ونقاط تبديل ناقل الحركة.

وضع القيادة الرياضي: خاصية تسارع محّسنة ينتج 
عنها أداء أفضل.

وضع القيادة الرملي: في الظروف الرملية أو الصحراوية، 
يساعد على تفادي زيادة التسارع لعدم التغريز في الرمل.

Shift on-the-fly 4x4 نظام االنتقال السريع 
إلى الدفع الرباعي

DISPLACEMENT 2488 CC اإلزاحة

FUEL TYPE بنزين / وقود
GASOLINE / PETROL نوع الوقود

FUEL ECONOMY 11.4KM/L االقتصاد في استهالك الوقود

POWER 165 HP @ 6000 القوة

TORQUE 241 NM @ 4000 عزم الدوران

2.5-L QR25 4 C YLINDER PETROL
محرك QR25 ذات أربع أسطوانات بنزين
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O F F - R O A D  T E C H N O L O G Y

تقنية الطرق الوعرة

مع نيسان إكس-تيرا، تأخذ نزهة العائلة معنى جديًدا تماًما. تتيح لك الهندسة القوية، باإلضافة إلى التكنولوجيا المتقدمة، القيام باألشياء 
على نطاق مختلف. يقاوم نظام التعليق المتين واإلطار الجامد بالكامل االنحناء وااللتواء لكي ال ُتعيق قيادتك التضاريس الصعبة. بينما 

تساعدك الميزات الذكية مثل الترس التفاضلي محدود االنزالق على السيطرة على الكثبان الرملية. حان الوقت للّم الربع والخروج من 
المنزل في رحلة بعيدة.

With X-TERRA, the family outing takes on a whole new meaning. 
Rugged engineering, plus advanced tech lets you do things on 
a different scale. A durable suspension and rigid fully-boxed 
frame resist bending and twisting to keep you moving over 
tough terrain. While smart features like Brake Limited Slip 
Differential helps you power right over the dunes. Time to 
gather up the crew and get out of the house, way out.

Find your own playground

ابحث عن وجهتك الخاصة

عداد الطرق الوعرة

Off-road Meter

النظام اإللكتروني للقفل 
التفاضلي الخلفي

Electronic Locking 
Rear Differential

الترس التفاضلي 
محدود االنزالق

Brake Limited  
Slip Differential

نظام التحكم في نزول المنحدرات - يساعدك على التحكم في سرعة نزول 
سيارتك على المنحدر من خالل تعديل سرعتك والضغط على المكابح بشكل 

تلقائي لمساعدتك على التحرك بسرعة محكومة.

Hill Descent Control - Helps make going down steep grades 
more manageable by automatically adjusting your speed and 
brake pressure to help keep you going at a controlled speed.

نظام المساعدة على تسّلق التالل - عندما تكون على منحدر حاد، يساعدك 
نظام المساعدة على تسّلق التالل في عدم الرجوع إلى الخلف.

Hill Start Assist - When you’re on a steep incline, Hill Start 
Assist helps stop you from rolling backwards.
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There’s no reason to not feel a little spoilt when you hit the road. Or the dunes. 
The well-appointed cabin now looks even plusher with new burgundy-coloured 
accents on the dashboard and central armrests. A subtle, rich shade that oozes class, 
cocooning you in style, while making every outing a little out-of-the-ordinary. 

لديك كّل األسباب لكي تدّلل نفسك أكثر من العادة على الطرقات. أو على الكثبان الرملية. فالمقصورة 
الفخمة تبدو أكثر فخامة بفضل اإلضافات باللون العنابي على لوحة المعلومات وعلى مساند الذراعين 
المركزية. استمتع بظل غني رائع يعكس حسًا من الفخامة، ويضفي عليك األناقة، بينما يجعل من كّل 

رحالتك تجارب خارجة عن المألوف.

Sink into luxury, as you drive into the wild انغِمر في أحضان الفخامة وأنت تقود في أعماق البراري
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Whether you’re in a city parking lot, or on a 
mountain peak looking out at the unexplored, 
secure your position with the simple touch of 
the Parking button. Peace-of-mind… now 
standard on Platinum Grade.

The X-TERRA boasts unique interior acoustics that 
amplify music from each of the 8 strategically-placed 
Bose speakers. They’re purpose-built to make the music 
hit you from many different angles, so, every seat feels 
like a front-row seat. 

Immerse yourself in the X-TERRA’s impressive 9” touch-screen 
display, which gives you easy access to all your go-to apps, 
music and contacts. Do it via the touch-screen or via the 
steering wheel-mounted controls. Either way, stay in full control.

اِحط نفسك بشاشة عرض أكس-تيرا الرائعة مقاس 9 بوصات التي تعمل 
باللمس، والتي تزودك بسهولة الوصول إلى تطبيقاتك، والتحكم بالموسيقى، 
وإجراء مكالماتك. فيمكنك القيام بذلك عبر شاشة اللمس أو عبر أزرار التحكم 

المدمجة بعجلة القيادة. في كال الحالتين، مفتاح التحّكم بيدك.

سواء أكنت في موقف سيارات في قلب المدينة، أو على قمة 
جبل تستكشف المجهول، اضمن سالمة موقعك بلمسة 

بسيطة لكبسة ركن السيارة. راحة البال؟ لم تعد حكًرا على فئة 
بالتينوم فقط.

أكس-تيرا مزّودة بنظام من الصوتيات الداخلية الفريدة لتستمع إلى 
موسيقاك من 8 مكبرات صوت تّم توزيعها بشكل استراتيجي. فقد 
ُصّممت لتضمن أّن الصوت ُيحيط بك من عدة زوايا مختلفة لتشعر 

وكأنك في الصف األّول للحفل الموسيقي أينما كنت في السيارة.

Parking button Bose premium audio system 

Forgot your phone charging cable in your 
hurry to hit the road? We’ve been there. With 
the X-TERRA’s in-built wireless charger, 
u-turns home are a thing of the past. You 
can just keep going, and so will your phone. 

Wireless charger 

9” Touch-screen شاشة لمس مقاس 9 بوصات

كبسة ركن السيارة  BOSE نظام صوتي فاخر

Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 1 7 - 1 6
قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبعًا لمتطلــــبات الســــوق. ُيرجى اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.

التكامل الالسلكي CarPlay من Apple المجهز بالتحكم الصوتي 
Siri، يجمع التكامل الالسلكي CarPlay من Apple جهات اتصالك 

وتطبيقات المراسلة المفضلة وخرائط Apple وأكثر من ذلك. ما 
عليك سوى مزامنة جهاز iPhone المتوافق الخاص بك واالنطالق.

Wireless Apple CarPlay Integration Equipped with Siri voice control, wireless 
Apple CarPlay brings along your contacts, favourite messaging apps, 
Apple Maps, and more. Simply sync your compatible iPhone and go.

يوفر تطبيق NissanConnect تقنية البلوتوث، والمالحة، 
والتعّرف على الصوت وأكثر من ذلك. حتى أنه يمكنك تخصيص 

شاشتك الرئيسية مباشرة على شاشة اللمس مقاس 9 بوصات.

NissanConnect brings Bluetooth, navigation, voice recognition, and more. You 
can even customise your home screen directly on your 9" touch-screen display.

تطبيق Android Auto - تعّرف على مكان وجهتك وزمان التوجه نحوها باستخدام تطبيق Android Auto. تساعدك خرائط Google على 
االنتقال إلى موعدك التالي، بينما يبقيك تطبيق مساعد Google على االلتزام بجدولك الزمني. اختر أغنية أو غير وجهتك أو أجب على نص ويديك 

على عجلة القيادة باستخدام مئات األوامر الصوتية المتاحة.

Android Auto Know where you’re going and when with Android Auto. Google Maps helps you navigate to your next appointment, while 
Google Assistant keeps you on top of your schedule. Choose a song, change your destination, or respond to a text with your hands on the 
wheel using hundreds of available voice commands. 

*Based on Apple/Google license agreement with the respective country’s Government.
*وفقًا التفاقية الترخيص لكل من Apple/Google مع حكومة البلد المعني.

نسيت كابل شحن هاتفك وأنت تغادر المنزل في عجلة 
من أمرك؟ من مّنا لم يختبر ذلك؟ مع الشاحن الالسلكي 

المدمج في مقصورة أكس-تيرا، أصبحت العودة إلى 
المنزل خبًرا من الماضي. امض في طريقك بدون توقف، 

وكذلك سيفعل هاتفك.

شاحن السلكي



Get used to the finer things, with an interior curated 
for you. And everyone. Think plush leather-appointed 
seats, featuring individual climate controls for each 
row. Road trip? You’re in for a new experience. Zero 
Gravity front and second-row seats help ensure you 
arrive less fatigued, while the elevated second and 
third rows give sightseers a great view along the way.

اعتد على الفخامة بفضل مقصورة مصّممة لتلبية راحتك أنت. 
فبالفخامة نقصد مقاعد مكسّوة بالجلد مزّودة بتقنية التحّكم 
بدرجة الحرارة لكّل صف منها. هل تخّطط لرحلة طويلة؟ تجربة 

جديدة بانتظارك. فمقاعد الصفين األمامي والثاني منعدمة 
الجاذبية تضمن وصولك إلى وجهتك من دون الشعور بغاية 

التعب، في حين يضمن مقاعد الصفين المرتفعين الثاني والثالث 
لرّكابهما مناظر خارجية رائعة على امتداد الرحلة.

Enjoy first-class treatment, 
no matter where you sit

استمتع بمعاملة من الدرجة األولى، 
بغض النظر عن مكان جلوسك

مقاعد بتصميم مستوحى من المسرح

Theater-style Seating

زجاج مزود بتقنية عزل الصوت للحّد من الضوضاء

Noise-reducing Acoustic Glass

مقاعد أمامية منعدمة الجاذبية

Zero Gravity Front Seats

Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 1 9 - 1 8
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تفاجئك إكس-تيرا ببعض األفكار الترفيهية الذكية لألطفال. فبفضل شاشة العرض الكبيرة مقاس 11 بوصة القابلة للطي، أو مقبس 
التوصيل HDMI أللعاب الفيديو، سيكون أطفالك بغاية السعادة خاصة أّنهم مزّودين بنظام أوتوماتيكي للتحكم بدرجة الحرارة من خالل 

فتحات تهوية فردية في كّل من الصفوف. فبفضل هذه المزايا الترفيهية الرائعة، ُيحتمل أن تسمع ”هل علينا الخروج من السيارة؟”.

The ever-resourceful X-TERRA has a few tricks up its sleeve. Like movie time on the remarkably large flip-down 
11” monitor. Or video games, thanks to the HDMI connection port. The kids stay happy with Tri-Zone Automatic 
Temperature Control that brings air conditioning and personal vents to every row. With so many crowd-pleasing 
features, the only question you might hear is ”Do we have to get out?”

لن تسمع ”هل وصلنا إلى وجهتنا أم لم نصل بعد؟” مرة أخرى

Never hear ”Are we there yet?” again

Second-row Seats with Tip-up Easy Entry
Make an easy exit or entrance. The second row tips forward 
with a pull of a lever or the switch located by the driver, and 
passengers will enjoy a wide step, making it easier than ever 
to load up or head out.

مقاعد الصف الثاني وسهولة الدخول إليها
ادخل سيارتك واخرج منها بسهولة تامة. يمكن تحريك الصف الثاني 

إلى األمام بسحب ذراع جانبي أو بكبسة زر إلى جانب السائق ليستمتع 
الركاب بمساحة رحبة تسّهل عليهم الدخول والخروج من السيارة.

Available Flip-down Entertainment System
Turn long road trips into a premium movie theater 
experience with an available 11" monitor.

نظام ترفيهي قابل للطي
اجعل من الرحالت الطويلة تجربة مشاهدة فاخرة وكأنك في صالة 

السينما مع شاشة عرض مقاس 11 بوصة.

Ceiling-mounted Second-row Climate Control
Dial in the comfort with second-and third-row climate 
controls within easy reach.

نظام التحكم في درجة حرارة الصف الثاني مثبت في السقف
استمتع بالراحة التامة مع أنظمة التحكم في درجة الحرارة للصف 

الثاني والثالث سهلة المنال.

Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 2 1 - 2 0
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انطلق على الطرقات المعّبدة أو الرمال، أو أي وجهة أخرى تناديك. فلديك مساحة تخزين هائلة 
لألمتعة سواًء أكنت مّتجًها نحو مغامرة فردية أم كانت رحلتك لجميع أفراد العائلة. وبفضل باب 

صندوقها الخلفي الطويل، ومساحة التخزين المسّطحة الواسعة، إكس-تيرا قادرة على تحويل كّل 
يوم من عادي إلى ممّيز.

Hit the road, the sand, or any other destination that is calling. You’ve got massive 
cargo space to load up for a solo excursion or some quality family time. With its 
large rear hatch opening and long, flat cargo space, X-TERRA has the flexibility 
to turn any day into something extraordinary.

Start the day wide open to possibilities

ابدأ يومك جاهًزا لكّل ما يحمله من فرص جديدة توفر مقاعد الصف الثاني القابلة للطي 40/60 في سيارة نيسان إكس-تيرا ومقاعد الصف الثالث 
القابلة للطي أيًضا 50/50 الكثير من الخيارات لتخزين األمتعة. ما عليك سوى إمالة مقاعد كال 

الصفين بشكل مسطح. وعندما تريد إخفاء األغراض عن بعض األنظار، ادفعها ببساطة إلى 
وحدة التخزين تحت أرضية السيارة. واتصل بكل سهولة بمنفذ مقبس الشحن الخلفي 12 فولت.  

X-TERRA’s 60/40 split-folding second row and a 50/50 split third row give 
plenty of cargo-carrying options. Need more room? Just fold both rows 
flat. When you want to keep things away from prying eyes, simply tuck them 
into the hidden under-floor storage. And get easy access to power with the 
rear cargo area 12-volt port.

مصّممة للمتعة والترفيه

Configured for fun

Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer.
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CHOOSE YOUR TRIM LEVEL اخــتــر مــوديــل ســيــارتــك

SE 2WD         SE 2WD

• Rear Parking Sensor 4
• TPMS
• Cruise Control
• DR + AS Airbag
• 17” Alloy Wheel
• Shark Fin Antenna
• 4 Speakers
• STD AUDIO + USB (Type A+C) + AUX + Bluetooth
• Manual A/C with Rear Cooler
• Illumination Control
• 3rd Row 50:50 Seats + Manual Folding Up/Down
• 2nd Row 60:40 Seats + Manual Slide + Manual Recline + Tumble
• 7” TFT Display
• Intelligent Key with Push Engine Start
• Central Door Locking
• Power Window: On Touch
• Shift Knob - Urethene
• Steering Switch: Meter + Cruise Control
• Urethene Steering
• LED Signature Headlamp
• ORVM: Black + Electric Adjust + Manual Folding
• Roof Rail
• VDC + B-LSD + HSA

 مستشعر ركن سيارة خلفي 4• 
 •(TPMS) نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات
نظام تثبيت السرعة• 
الوسادة الهوائية (السائق + الراكب) • 
عجالت ألمينيوم مقاس 17 بوصة• 
هوائي على شكل زعانف القرش• 
4 مكبرات صوت• 
النظام الصوتي القياسي + مقبس USB (Type A+C) + AUX + سماعات بلوتوث دون استخدام اليدين• 
مكيف هواء يدوي مع مبرد خلفي• 
التحكم في اإلضاءة• 
مقاعد الصف الثالث - قابلة لإلمالة بنسبة 50:50 + طي يدوي ألسفل وأعلى• 
مقاعد الصف الثاني - قابلة لإلمالة بنسبة 60:40 + انزالق يدوي + إمالة يدوية + سحب• 
شاشة غشائية الطبقات (TFT) 7 بوصة• 
مفتاح ذكي مع تشغيل بلمسة زر• 
القفل المركزي لألبواب• 
نافذة إلكترونية: باللمس• 
مقبض ذراع ناقل الحركة - مادة اليوريثان• 
مفتاح التوجيه: عداد + نظام تثبيت السرعة• 
عجلة قيادة مصنوعة من مادة اليوريثان• 
 • LED مصباح أمامي فريد
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية: لون أسود + ضبط كهربائي + طي يدوي• 
قضبان السقف• 
 •(B-LSD) فرملة - ترس تفاضلي محدود + (VDC) نظام التحكم الديناميكي بالمركبة 

(HSA) مساعدة بداية صعود منحدرات +  

SE 4WD         SE 4WD

• Rear Parking Sensor 4
• 4WD Switch Rotary Type
• TPMS
• Cruise Control
• DR + AS Airbag
• 17” Alloy Wheel
• Shark Fin Antenna
• 4 Speakers
• STD AUDIO + USB (Type A+C) + AUX + Bluetooth
• Manual A/C with Rear Cooler
• Illumination Control
• 3rd Row 50:50 Seats + Manual Folding Up/Down
• 2nd Row 60:40 Seats + Manual Slide + Manual Recline + Tumble
• 7” TFT Display
• Intelligent Key with Push Engine Start
• Central Door Locking
• Power Window: On Touch
• Shift Knob - Urethene
• Steering Switch: Meter + Cruise Control
• Urethene Steering
• LED Signature Headlamp
• ORVM: Black + Electric Adjust + Manual Folding
• Roof Rail
• VDC + B-LSD + HSA + HDC

مستشعر ركن سيارة خلفي 4• 
مفتاح الدفع الرباعي من النوع الدوار• 
 •(TPMS) نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات
نظام تثبيت السرعة• 
الوسادة الهوائية (السائق + الراكب)• 
عجالت ألمينيوم مقاس 17 بوصة• 
هوائي على شكل زعانف القرش• 
4 مكبرات صوت• 
النظام الصوتي القياسي + مقبس USB (Type A+C) + AUX + بلوتوث• 
مكيف هواء يدوي مع مبرد خلفي• 
التحكم في اإلضاءة• 
مقاعد الصف الثالث - قابلة لإلمالة بنسبة 50:50 + طي يدوي ألسفل وأعلى• 
مقاعد الصف الثاني - قابلة لإلمالة بنسبة 60:40 + انزالق يدوي + إمالة يدوية + سحب• 
شاشة غشائية الطبقات (TFT) 7 بوصة• 
مفتاح ذكي مع تشغيل بلمسة زر• 
القفل المركزي لألبواب• 
نافذة إلكترونية: باللمس• 
مقبض ذراع ناقل الحركة - مادة اليوريثان• 
مفتاح التوجيه: عداد + نظام تثبيت السرعة• 
عجلة قيادة مصنوعة من مادة اليوريثان• 
 •LED مصباح أمامي فريد
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية: لون أسود + ضبط كهربائي + طي يدوي• 
قضبان السقف• 
 •(B-LSD) فرملة - ترس تفاضلي محدود + (VDC) نظام التحكم الديناميكي بالمركبة 

(HDC) خاصية تحكم نزول منحدرات + (HSA) مساعدة بداية صعود منحدرات +  

TITANIUM 4WD      INCLUDES SE 4WD EQUIPMENT PLUS: TITANIUM 4WD      تتضّمن مواصفات SE 4WD باإلضافة إلى:

• ORVM: Chrome + Full Electric with side indicator
• LED Headlamps with Auto Leveliser
• Interior Rear View Mirror with Auto Dimming
• LED Front Fog Lamp
• Day Time Running Light
• Steering Switch: Meter + Audio + Bluetooth 
 + Cruise control + Voice Recognition
• Remote Engine Starter
• Dual Zone Climate Control  -  Auto A/C
• 6 Speakers
• 2nd Row Tumble -  Control from Driver Seat
• A-IVI - 8” Display Audio + Carplay + Android Auto
• Rear View Monitor
• Ambient Lighting -  Foot well Lamp
• Rear Differential Lock
• Wireless Charger*

مرآة الرؤية الخلفية الخارجية: مطلية بالكروم + كهربائية بالكامل مع مؤشر جانبي• 
مصابيح أمامية LED مع ضبط تلقائي لمستوى المصابيح األمامية• 
مرآة الرؤية الخلفية الداخلية مع التعتيم الذاتي• 
 •LED مصباح ضباب أمامي
أضواء نهارية• 
 مفتاح التوجيه: عداد + نظام صوت + بلوتوث• 

+ نظام تثبيت السرعة + نظام التعرف على الصوت  
مفتاح تشغيل المحرك عن ُبعد• 
نظام أوتوماتيكي للتحكم بدرجة الحرارة ثنائي المناطق - مكيف هواء آلي• 
6 مكبرات صوت• 
مقاعد الصف الثاني - سحب مع تحكم عن بعد من مقعد السائق• 
 • CarPlay + Android Auto + قياس 8 بوصة A-IVI شاشة
شاشة الرؤية الخلفية• 
إضاءة محيطة - مصباح بمستوى القدم• 
قفل ترس تفاضلي خلفي• 
شاحن السلكي*• 

PLATINUM 4WD      INCLUDES TITANIUM 4WD EQUIPMENT PLUS: PLATINUM 4WD      تتضّمن مواصفات TITANIUM 4WD باإلضافة إلى:

• Smart Rear View Mirror
• Electronic Parking Brake (E-PKB)
• Leather Steering Wheel
• Shift Knob : Leather
• Power Front Seat
• Leather Interior Door Trims
• A-IVI - 9” NAVI + Carplay + Android Auto
• Roof Type Rear Display (HDMI)
• 8 Premium Speakers (Bose)
• 18” Alloy Wheel
• Front Side + Curtain Air Bags
• ICC + I-EB + I-FCW + BSW + RCTA + I-LDW + DAA
• I-AVM + MOD
• Full Leather Seat
• Wireless Charger
• Drive Mode (Eco, Sport, Sand)

مرآة الرؤية الخلفية الذكية• 
المكابح اإللكترونية• 
عجلة قيادة مغطاة بالجلد• 
مقبض ذراع ناقل الحركة: جلد• 
مقعد أمامي آلي• 
تزيين داخلي لألبواب جلد• 
 •CarPlay + Android Auto + قياس 9 بوصة A-IVI شاشة
 •(HDMI) شاشة رؤية خلفية بالسقف
 •(Bose) 8 مكبرات صوت مميزة
عجالت ألمينيوم مقاس 18 بوصة• 
الوسادة الهوائية الجانبية األمامية + الستائرية• 
 تقنية التحكم الذكية بتثبيت السرعة + نظام فرامل الطوارئ األمامية الذكي + نظام التحذير قبل• 

التصادم األمامي + نظام التحذير من النقاط العمياء + نظام استشعار السيارات القادمة من الخلف   
+ نظام التحذير من مغادرة حارة السير الذكي + نظام مساعدة تنبيه السائق  

 •I-AVM + MOD
مقاعد جلد بالكامل• 
شاحن السلكي• 
نمط القيادة (اقتصادي، رياضي، رمال)• 

TITANIUM 2WD      INCLUDES SE 2WD EQUIPMENT PLUS: TITANIUM 2WD      تتضّمن مواصفات SE 2WD باإلضافة إلى:

• ORVM: Chrome + Full Electric with side indicator
• LED Headlamps with Auto Leveliser
• Interior Rear View Mirror with Auto Dimming
• LED Front Fog Lamp
• Daytime Running Light
• Steering Switch: Meter + Audio + Bluetooth 
 + Cruise control + Voice Recognition
• Remote Engine Starter
• Dual Zone Climate Control  -  Auto A/C
• 6 Speakers
• 2nd Row Tumble -  Control from Driver Seat
• A-IVI - 8” Display Audio + Carplay + Android Auto
• Rear View Monitor
• Ambient Lighting -  Foot well Lamp
• Wireless Charger*

مرآة الرؤية الخلفية الخارجية: مطلية بالكروم + كهربائية بالكامل مع مؤشر جانبي• 
مصابيح أمامية LED مع ضبط تلقائي لمستوى المصابيح األمامية• 
مرآة الرؤية الخلفية الداخلية مع التعتيم الذاتي• 
 •LED مصباح ضباب أمامي
أضواء نهارية• 
 مفتاح التوجيه: عداد + نظام صوت + بلوتوث• 

+ نظام تثبيت السرعة + نظام التعرف على الصوت  
مفتاح تشغيل المحرك عن ُبعد• 
نظام أوتوماتيكي للتحكم بدرجة الحرارة ثنائي المناطق - مكيف هواء آلي• 
6 مكبرات صوت• 
مقاعد الصف الثاني - سحب مع تحكم عن بعد من مقعد السائق• 
 • CarPlay + Android Auto + قياس 8 بوصة A-IVI شاشة
شاشة الرؤية الخلفية• 
إضاءة محيطة - مصباح بمستوى القدم• 
شاحن السلكي*• 

• Smart Rear View Mirror (SRVM)
• Intelligent Cruise Control (ICC)
• Intelligent Emergency Braking (I-EB)
• Intelligent Forward Collision Warning (I-FCW)
• Blind Spot Warning (BSW)
• Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
• Intelligent Lane Departure Warning (I-LDW)
• Driver Alert Assistance (DAA)
• Intelligent Around View Monitor with Moving Object Detection (I-AVM + MOD)

 •(SRVM) مرآة الرؤية الخلفية الذكية
 •(ICC) تقنية التحكم الذكية بتثبيت السرعة
 •(I-EB) نظام فرامل الطوارئ األمامية الذكي
 •(I-FCW) نظام التحذير الذكي قبل االصطدام األمامي
 •(BSW) نظام التحذير من النقاط العمياء
 • (RCTA) نظام استشعار السيارات القادمة من الخلف
 •(I-LDW) نظام التحذير من مغادرة حارة السير الذكي
 •(DAA) نظام مساعدة تنبيه السائق
 •(I-AVM +MOD) نظام الرؤية الشاملة الذكي مع مستشعر األجسام المتحركة

*Genuine Local Accessory *أكسسوارات محلية أصلية



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. ُيرجى اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.

2 7 - 2 6

SPECIFICATIONS الــمــواصــفــات

ENGINE SE 2WD SE 4WD TITANIUM 2WD TITANIUM 4WD PLATINUM 4WD

2.5-LITER DOHC, i4, VTC (INT/EXH) ENGINE     

HORSEPOWER – 165 HP @ 6000 RPM     

TORQUE – 241 NM @ 4000 RPM     

VISIBILITY

TINTED FRONT WINDOW SHIELD + UV CUT     

REAR SCREEN + DEFOGGER (TIMER)     

ORVM - BLACK + ELEC. ADJUSTMENT + MANUAL FOLDING      

ORVM - CHROME + ELEC. ADJUSTMENT + ELEC. FOLDING + 
AUTO FOLDING + TURN SIGNAL     

INTERIOR REAR VIEW MIRROR + MANUAL DIMMING      

INTERIOR REAR VIEW MIRROR + AUTO DIMMING      

INTERIOR SMART REAR VIEW MIRROR     

HEAD LAMP - LED + SIGNATURE      

HEAD LAMP - LED + SIGNATURE + AUTO LEVELISER     

AUTO LIGHT + AUTO HAZARD + DELAY TIMER     

REAR LAMP - LED     

DAYTIME RUNNING LIGHTS (SIGNATURE ON HEAD LAMP)     

FRONT VARIABLE INTERMITTENT WIPER     

REAR WIPER + INTERMITTENT     

INTERIOR COMFORT & TECHNOLOGY

URETHANE STEERING WHEEL      

LEATHER STEERING WHEEL     

MANUAL TILT STEETING WHEEL     

STEERING SWITCH (METER + ASCD)      

STEERING SWITCH (METER + AUDIO + TEL + VR + ASCD)     

4WD SWITCH -  ROTARY TYPE     

SHIFT KNOB - URETHANE (AT)      

SHIFT KNOB - LEATHER     

SHIFT KNOB MANUAL-MODE     

DRIVING MODE (ECO, SAND, SPORT)  

ELECTRONIC PARKING BRAKE (E-PKB)     

FOOT REST     

FRONT POWER ONE TOUCH (DR) + AUTO REVERSE     

REAR POWER WINDOW     

CHILD LOCK + CENTRAL DOOR LOCK SW (DR) + SPEED SENSING LOCK     

I-KEY     

PUSH START SWITCH      

PUSH START SWITCH + REMOTE STARTER     

TRUNK INSIDE OPENER (ELECTRIC)     

ELECTROMAGNETIC TYPE ON FUEL LID     

SPEED + TACHO + 7 INCH TFT + OFF ROAD METER     

DRIVER SIDE SUN VISOR - VANITY MIRROR + ILLUMI + TICKET HOLDER     

 Standard  سيارة نموذجية

SE 2WDSE 4WDTITANIUM 2WDTITANIUM 4WDPLATINUM 4WDالمحرك

 محرك رباعي األسطوانات سعة 2.5 لتر، بعمود كامات علوي مزدوج،
نظام التحكم في توقيت الصمامات (صمامي السحب والعادم)

القوة 165 حصانًا عند 6000 دورة/دقيقة

عزم الدوران 241 رطاًل-قدمًا عند 4000 دورة/دقيقة

الرؤية

لة واقية + حماية من األشعة فوق البنفسجية نافذة أمامية مظلَّ

حاجز خلفي + مانع ضباب (بمؤقت)

   مرآة الرؤية الخلفية الخارجية - لون أسود + ضبط كهربائي + طي يدوي

  مرآة الرؤية الخلفية الخارجية - طالء كروم + ضبط كهربائي + طي كهربائي + طي آلي
  + إشارة انعطاف 

   مرآة الرؤية الخلفية الداخلية + التعتيم اليدوي

   مرآة الرؤية الخلفية الداخلية + التعتيم الذاتي

    مرآة الرؤية الخلفية الذكية الداخلية

LED - مصابيح أمامية   

  مصابيح أمامية - LED + إمكانية التحّكم بالمستوى  

نظام اإلضاءة التلقائية + نظام تلقائي لألضواء التحذيرية + مؤقت التأخير

LED مصابيح خلفية

  أضواء نهارية (مصابيح أمامية مميزة)  

مساحة زجاج أمامية بنظام المسح المتقطع المتحسس للسرعة

مساحة خلفية متصلة بنظام مسح متقطع 

التصميم الداخلي - راحة وتكنولوجيا

 عجلة قيادة مصنوعة من مادة اليوريثان

    عجلة قيادة مصنوعة من الجلد

عجلة قيادة بخاصية إمالة

   مفتاح التوجيه (عداد + نظام تثبيت السرعة اآللي)

 مفتاح التوجيه (عداد + نظام صوت + هاتف + نظام التعرف على الصوت
  + نظام تثبيت السرعة اآللي)  

  مفتاح الدفع الرباعي من النوع الدوار  

 مقبض ذراع ناقل الحركة - من مادة اليوريثان (أوتوماتيكي)

    مقبض ذراع ناقل الحركة - من الجلد

مقبض ذراع ناقل الحركة بالوضع اليدوي

وضع القيادة (االقتصادية، الرملية، الرياضية)

(E-PKB) المكابح اإللكترونية    

مسند القدم

نافذة أمامية إلكترونية (للسائق) تعمل بلمسة واحدة ومزودة بنظام الرجوع التلقائي
 ومزودة بنظام تلقائي للرجوع للخلف

نوافذ إلكترونية خلفية

قفل سالمة لألطفال ومفتاح القفل المركزي لألبواب (للسائق) وقفل متحسس للسرعة

مفتاح ذكي

   تشغيل بلمسة زر

  تشغيل بلمسة زر + مفتاح تشغيل عن ُبعد  

زي فتح داخلي لصندوق األمتعة (كهربائي)

نمط كهرومغناطيسي على غطاء الوقود

 نظام السرعة + مسجل التاكوغراف + شاشة غشائية الطبقات (TFT) 7 بوصة
+ عداد الطرق الوعرة

حاجب الشمس الجانبي للسائق - مرآة للزينة + إضاءة + حامل البطاقات

*Genuine Local Accessory *أكسسوارات محلية أصلية



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. ُيرجى اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.

2 9 - 2 8

INTERIOR COMFORT & TECHNOLOGY SE 2WD SE 4WD TITANIUM 2WD TITANIUM 4WD PLATINUM 4WD

PASSENGER SIDE SUN VISOR - VANITY MIRROR + ILLUMINATION     

FRONT SEAT - MANUAL (SLIDE + RECLINING + LIFTER) + 
SEAT BACK POCKET      

FRONT SEAT - POWER (SLIDE + RECLINING + LIFTER + TILT + 
2 WAY LUMBAR) + SEAT BACK POCKET     

SEAT TYPE CLOTH      

SEAT TYPE LEATHER     

FRONT HEADREST - FR SEPARATED + 2 WAY (UP/DOWN)     

REAR HEADREST - RR SEPARATED*2 + 3RD SEPARATED*2     

FRONT PASSENGER SEAT  - MANUAL (SLIDE + RECLINING) + 
SEAT BACK POCKET     

2ND ROW SEAT - 60:40 SPLIT + MANUAL SLIDE + 
MANUAL RECLINING + TUMBLING      

2ND ROW SEAT - 60:40 SPLIT + MANUAL SLIDE + MANUAL RECLINING + TUMBLING 
WITH REMOTE CONTROL FROM DR SEAT     

3RD ROW SEAT - 50:50 SPLIT + MANUAL FOLDING DOWN & UP     

RR CTR ARMREST + CUP HOLDER     

CENTER CONSOLE BOX + ARM REST (CLOTH)      

CENTER CONSOLE BOX + ARM REST (LEATHER)     

OVERHEAD CONSOLE     

AMBIENT LIGHTING - INTERIOR INDIRECT ILLUMINATION 
FOOT WELL (FRONT)  

AMBIENT LIGHTING - INTERIOR INDIRECT ILLUMINATION FOOT WELL 
(FRONT AND REAR)   

LUGGAGE BOARD     

DOOR TRIM DECORATION - CLOTH      

DOOR TRIM DECORATION - LEATHER     

INSIDE DOOR HANDLE - MATTE CHROME     

KICKING PLATE (REGIN) + LUGGAGE PLATE (RESIN)     

POWER OUTLET 12V*3 (CLUSTER C LWR + CONSOLE RR + LUGGAGE SIDE) 
+ USB FOR CHARGE (TYPE-A*1 + TYPE-C*1) (CONSOLE RR)     

WIRELESS PHONE CHARGER*  

WIRELESS PHONE CHARGER 

MANUAL AIR CONDITIONING      

DUAL ZONE CLIMATE CONTROL - AUTO A/C     

REAR COOLER     

FRONT SIDE*2 (SHUT) + FRONT CTR*2 (SHUT) + CONSOLE REAR*2 (SHUT) 
+ 2ND*2 + 3RD*2     

AUDIO. NAVIGATION

STD AUDIO + USB (TYPE-A) + AUX + BLUETOOTH      

A-IVI - DA 8” + USB (TYPE-A + TYPE-C) + BLUETOOTH      

A-IVI -  NAVI 9” + USB (TYPE-A + TYPE-C) + BOSE + BLUETOOTH     

11” REAR DISPLAY (ROOF) + HDMI + USB TYPE A     

4 SPEAKERS      

6 SPEAKERS      

8 PREMIUM SPEAKERS (BOSE)     

SHARK FIN ANTENNA     

SPECIFICATIONS الــمــواصــفــات

SE 2WDSE 4WDTITANIUM 2WDTITANIUM 4WDPLATINUM 4WD التصميم الداخلي - راحة وتكنولوجيا

حاجب الشمس الجانبي للراكب - مرآة للزينة + إضاءة     

 المقعد األمامي - يدوي (انزالق + إمالة للظهر + رافعة لمستوى الجلوس)
 + جيب خلف المقعد   

المقعد األمامي - آلي (انزالق + إمالة للظهر + رافعة لمستوى الجلوس + إمكانية الميل + دعامة للظهر 
    ثنائية االتجاه) + جيب خلف المقعد

  مقاعد قماش    

    مقاعد جلد

مسند رأس أمامي - منفصل أمامي + اتجاهين (ألعلى / ألسفل)     

مسند رأس خلفي - منفصل خلفي*2 + منفصل لمقاعد الصف الثالث*2     

 مقعد الراكب األمامي - يدوي (انزالق + إمالة للظهر)
+ جيب خلف المقعد    

 مقاعد الصف الثاني - قابلة لإلمالة بنسبة 60:40 + انزالق يدوي
   + إمالة يدوية + سحب

 مقاعد الصف الثاني - قابلة لإلمالة بنسبة 60:40 + انزالق يدوي
  + إمالة يدوية + سحب مع تحكم عن بعد من مقعد السائق

مقاعد الصف الثالث - قابلة لإلمالة بنسبة 50:50 + طي يدوي ألسفل وأعلى     

مسند ذراع مركزي خلفي + حامل أكواب     

   صندوق الكونسول الوسطي + مسند ذراع (قماش)  

  صندوق الكونسول الوسطي + مسند ذراع (جلد)   

كونسول وسطي علوي     

إضاءة محيطة - إنارة داخلية غير مباشرة مستوى القدم (أمامية)  

إضاءة محيطة - إنارة داخلية غير مباشرة مستوى القدم (أمامية وخلفية)   

  حامل األمتعة   

 ديكور زخرفي للباب (قماش)    

    ديكور زخرفي للباب (جلد)

 مقبض باب داخلي من الكروم     

لوح وضع قدم (من الراتنج) + لوح صندوق أمتعة (من الراتنج)     

 مقبس طاقة 12فولط*3 (المجموعة C باألسفل + في الكونسول الخلفي + بجانب صندوق األمتعة)
+ مقبس USB للشحن (النوع A*1 + النوع C*1) (في الكونسول الخلفي)    

شاحن هاتف السلكي*   

شاحن هاتف السلكي   

   مكيف هواء يدوي  

  نظام أوتوماتيكي للتحكم بدرجة الحرارة ثنائي المناطق - مكيف هواء آلي   

مبرد خلفي     

 جانبي أمامي*2 (بمغالق) + منتصف أمامي (بمغالق)
+ الكونسول الخلفي*2 (بمغالق) + الصف الثاني*2 + الصف الثالث*2     

نظام المالحة الصوتي

AUX +(A النوع) USB النظام الصوتي القياسي + مقبس 
   + سماعات بلوتوث دون استخدام اليدين  

(C النوع + A النوع) USB قياس 8 بوصة + مقبس A-IVI شاشة 
   + سماعات بلوتوث دون استخدام اليدين  

(C النوع + A النوع) USB قياس 9 بوصة + مقبس A-IVI نظام مالحي 
    + نظام صوتي BOSE + سماعات بلوتوث دون استخدام اليدين

A النوع USB مقبس + HDMII + (السقف) شاشة رؤية خلفية    

   4 مكبرات صوت  

   6 مكبرات صوت  

(Bose) 8 مكبرات صوت فاخرة    

هوائي على شكل زعانف القرش     

 Standard Genuine Local Accessory* سيارة نموذجية *أكسسوارات محلية أصلية



Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer.
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3 1 - 3 0

EXTERIOR SE 2WD SE 4WD TITANIUM 2WD TITANIUM 4WD PLATINUM 4WD

REAR SPOILER     

ROOF RAIL  - (BLACK)      

ROOF RAIL  - (SILVER)     

MUD GUARD (FR + RR)     

DOOR LOCK KEY CYLINDER - DRIVER     

CHROME OUTSIDE DOOR HANDLE     

SE EMBLEM      

TITANIUM EMBLEM      

PLATINUM EMBLEM     

SIDE STEP     

MECHANISM

FRONT SUSPENSION - STANDARD TYPE + STABILISER     

REAR SUSPENSION - 5 LINK + STABILISER     

BRAKE FRONT (DISC) + REAR (DRUM)     

BRAKE FRONT (DISC) + REAR (DISC) 

REAR DIFFERENTIAL LOCK     

TIRE, WHEEL

255/65R17 ALL SEASON      

255/60R18 ALL SEASON     

17” ALLOY + CENTRE CAP      

18” ALLOY + CENTRE CAP     

SPARE TIRE + ALLOY     

SAFETY, SECURITY

AIRBAG (DR + AS)      

AIRBAG (DR + AS) + FR SIDE AIRBAG + CURTAIN AIRBAG     

DRIVER SEAT 3 POINT ELR + PRE-TENSIONOR + LOAD LIMITER 
+ HEIGHT ADJUST     

2ND ROW SEAT BELT 3 POINT ELR (RH/LH) + 2 POINT (CTR)     

3RD ROW SEAT BELT 3 POINT ELR (RH/LH)     

PASSENGER SEAT 3 POINT ELR + PRE-TENSIONOR + LOAD LIMITER 
+ HEIGHT ADJUST     

ISOFIX (2ND: R+L) + TETHER (2ND: R+L)     

ANTI THEFT DEVICE W/ IMMOBILISER     

ABS + BRAKING ASSISTANCE     

VDC + B-LSD + HSA      

VDC + B-LSD + HSA + HDC     

HIGH MOUNT STOP LAMP LED     

SEAT BELT REMINDER (DR)     

SONAR (RR*4)      

RR VIEW MONITOR + SONAR (RR*4)      

I-AVM + MOD + OFF ROAD MODE + SONAR (FR*4 + RR*4)     

ICC + I-EB + I-FCW + BSW + RCTA + I-LDW + DAA     

TYRE PRESSSURE MONITOR SYSTEM     

CRUISE CONTROL     

SPECIFICATIONS الــمــواصــفــات

SE 2WDSE 4WDTITANIUM 2WDTITANIUM 4WDPLATINUM 4WDالتصميم الخارجي

الجناح الخلفي     

   قضبان سقفية (أسود)  

  قضبان سقفية (فضي)   

مصدات وحل (أمامية + خلفية)     

أسطوانة مفتاح قفل األبواب - للسائق     

مقبض الباب الخارجي مطلي بالكروم     

   SE شعار   

   شعار تيتانيوم  

    شعار بالتينيوم

درجة جانبية     

اآللية الميكانيكية

نظام التعليق األمامي - نوع قياسي + مثبت     

نظام التعليق الخلفي - 5 روابط + مثبت     

فرامل أمامية (قرصية) + خلفية (أسطوانة)     

فرامل أمامية (قرصية) + خلفية (قرصية) 

   قفل ترس تفاضلي خلفي  

اإلطارات والعجالت

 255/65R17 كل الفصول    

255/60R18     كل الفصول

 ألمينيوم مقاس 17 بوصة + غطاء في المنتصف    

    ألمينيوم مقاس 18 بوصة + غطاء في المنتصف

إطار احتياطي + ألمينيوم

األمن والسالمة

 الوسادة الهوائية (السائق + الراكب)    

    الوسادة الهوائية (السائق + الراكب) + الوسادة الهوائية الجانبية األمامية + الوسادة الهوائية الستائرية

 حزام أمان ثالثي النقاط للسائق مزود بآلية سحب قفل الطوارئ
+ شّداد حزام المقعد + محدد للحمل + معّدل االرتفاع

 حزام أمان ثالثي النقاط مزود بآلية سحب قفل الطوارئ (على اليسار واليمين)
+ ثنائي النقاط (في المنتصف)

حزام أمان ثالثي النقاط في الصف الثالث مزود بآلية سحب قفل الطوارئ (على اليسار واليمين) 

 حزام أمان ثالثي النقاط للراكب مزود بآلية سحب قفل الطوارئ + شّداد حزام المقعد
+ محدد للحمل + معّدل االرتفاع

نقاط تثبيت ISO موحدة (الصف الثاني: على اليمين واليسار) + شريط طولي (الصف الثاني: على اليمين واليسار)     

جهاز منع السرقة مع مثبت الحركة     

نظام المكابح المانعة لالنغالق +  فرملة الطوارئ المساعدة     

(B-LSD) فرملة - ترس تفاضلي محدود + (VDC) نظام التحكم الديناميكي بالمركبة 
  (HSA) مساعدة بداية صعود منحدرات +   

(B-LSD) فرملة - ترس تفاضلي محدود + (VDC) نظام التحكم الديناميكي بالمركبة 
   (HDC) خاصية تحكم نزول منحدرات + (HSA) مساعدة بداية صعود منحدرات +  

 LED مصباح التوقف الخلفي العلوي

جهاز تذكير وضع حزام األمان (السائق)     

   مستشعر ركن (خلفي *4)  

   شاشة الرؤية الخلفية + مستشعر ركن (خلفي *4)  

    شاشة الرؤية الشاملة الذكية + مستشعر األجسام المتحركة + مستشعر ركن (أمامي *4 + خلفي *4)

 تقنية التحكم الذكية بتثبيت السرعة + نظام فرامل الطوارئ األمامية الذكي + نظام التحذير قبل
 التصادم األمامي + نظام التحذير من النقاط العمياء + نظام استشعار السيارات القادمة من الخلف

+ نظام التحذير من مغادرة حارة السير الذكي + نظام مساعدة تنبيه السائق
    

نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات     

نظام تثبيت السرعة     

 Standard Genuine Local Accessory* سيارة نموذجية *أكسسوارات محلية أصلية
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TECHNICAL SPECIFICATIONS المواصفات التقنية

SE 2WD SE 4WD TITANIUM 2WD TITANIUM 4WD PLATINUM 4WD
MECHANICAL FEATURES السمات الميكانيكية

Engine رباعي األسطوانات QR25 محرك 
i4 - QR25 المحرك

Type
  محرك رباعي األسطوانات سعة 2.5 لتر، بعمود كامات علوي مزدوج،

نظام التحكم في توقيت الصمامات (صمامي السحب والعادم)
2.5-liter DOHC, i4, VTC (INT/EXH)

النوع

Displacement (cc) 2,488 (سنتيمتر مكعب) اإلزاحة 

Max Power (gross) 165 حصان عند 6,000 دورة/دقيقة
165 hp @ 6,000 rpm (إجمالي) القوة القصوى 

Max Torque (gross)  241 نيوتن.متر/4000 دورة بالدقيقة
241 n.m/4000 rpm (إجمالي) قوة عزم الدوران 

Transmission أوتوماتيكي - 7 سرعات
Automatic - 7 speed ناقل الحركة

Fuel System  نظام حقن متعدد النقاط
Multipoint, Manifold Injection نظام الوقود

Suspension  موجه عرضي مزدوج
Double wishbone التعليق

Brakes (Front/Rear/Parking)  فرامل قرصية ذات آليات فكية مع مكبسين
Twin-piston floating-caliper disc brakes (األمامية/الخلفية/الركن) المكابح 

Fuel Economy (litre)  11.4 كم/لتر
11.4 KM/L (لتر) معدل استهالك الوقود 

DIMENSION, WEIGHT, CAPACITY PERFORMANCE األبعاد والوزن وأداء السعة
Overall Length w/ Pintle Hook (mm) 4,900 (ملم) الطول الكلي مع حلقة محور االرتكاز 
Overall Width without mirrors (mm) 1,865 (ملم)  العرض الكلي دون المرايا 
Overall Width with mirrors (mm) 2,105 2,116 (ملم)  العرض الكلي مع المرايا 
Overall Height (unladen) (mm) 1,865 (ملم)  االرتفاع الكلي (السيارة غير محّملة) 
Wheelbase (mm) 2,850  قاعدة العجالت (ملم)
Tread - Front/Rear (mm) 1,565 (ملم)  المداس - األمامي/ الخلفي 
Tread - Rear (mm) 1,570 (ملم)  المداس - الخلفي 
Ground clearance, unladen (mm) 243 (ملم)  االرتفاع األدنى عن األرض، السيارة غير محّملة 
Seating capacity 7  سعة المقاعد
Fuel tank (litre) 78 (لتر)  خزان الوقود 

Tyres
255/65R17
 كل الفصول

 ALL SEASON

255/60R18
كل الفصول

ALL SEASON
 اإلطارات

Wheels  ألمينيوم مقاس 17 بوصة
17” Alloy 

 ألمينيوم مقاس 
18 بوصة
18” Alloy

العجالت

Curb weight, unladen (kg) 1,848 1,917 1,854 1,923 1,955 (كجم) وزن السيارة دون حمولة 
Gross Vehicle Weight (kg) 2,500 2,600 2,500 2,600 (كجم) الوزن اإلجمالي للسيارة 
Gross Axle Weight - Front (kg) 1,320 (كجم)  الوزن اإلجمالي للسيارة - المحور األمامي 
Gross Axle Weight - Rear (kg) 1,600 1,550 1,600 1,550 1,600 (كجم)  الوزن اإلجمالي للسيارة - المحور الخلفي 
Approach Angle (degree) 32.3 (درجة)  زاوية االقتراب 
Departure Angle (degree) 26.6 (درجة)  زاوية االبتعاد 

CHOOSE YOUR COLOUR AND FABRIC اختر اللون والقماش المفضل

(AX6) S أحمر
RED S (AX6)

(K23) M فضي
SILVER M (K23)

(CAU) PM بني
BROWN PM (CAU)

(NAW) PM احمر داكن
RED PM (NAW)

(G42) أسود
BLACK (G42)

 (QX1) 3P أبيض
WHITE 3P (QX1)

(K21) FPM رمادي
GRAY FPM (K21)

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 dealer.

وتحــرص نيســان علــى التأكــد مــن أن عينــات األلــوان المعروضــة هنــا تعكــس األلــوان الفعليــة للســيارة بأقــرب درجــة ممكنــة. وقــد يعــزى االختــالف الطفيــف فــي عينــات األلــوان إلــى عمليــة الطباعــة، أو طريقــة العــرض ســواء كانــت فــي ضــوء النهــار أو اإلضــاءة الفلوريــة أو المتوهجــة؛ 
لــذا ننصحــك برؤيــة األلــوان الفعليــة لــدى وكيــل البيــع.

Ask your local dealer for more information on the quilted black leather seats with 
burgundy finish or quilted grey leather seats for the Platinum grade.

Available in Platinum grade متوفرة في فئة بالتينوم

راجــع وكيــل ســيارتك المحّلــي للمزيــد مــن المعلومــات حــول مقاعــد الجلــد الســوداء المبّطنــة مــع تطريــزات 
باللــون العّنابــي أو مقاعــد الجلــد الرماديــة المبّطنــة لفئــة البالتينــوم.

Black cloth قماش أسود Gray cloth قماش رمادي Black leather جلد أسود

Available black with burgundy finish
متوفرة باللون األسود مع تطريزات باللون العنابي

Gray leather جلد رمادي



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. ُيرجى اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.
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*LED SEAT BELT INDICATORS *مؤشرات LED لحزام األمان

TRUNK NET EXHAUST PIPE FINISHERشبكة األمتعة للصندوق الخلفي  أنبوب ماسورة العادم

*WELCOME LIGHT *إضاءة ترحيبية

ACCESSORIES األكسسوارات

*REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM *نظام الترفيه الخلفي

DOOR VISOR مصدات الهواء للنوافذ الجانبية

*BLIND SPOT DETECTION *نظام كشف األجسام في المناطق العمياء

*AIR PURIFIER *منقى الهواء

*Local accessories, for warranty T&Cs please check with your respective dealers. *أكسسوارات محلية، للشروط واألحكام الخاصة بالضمان، يرجى مراجعة الوكالء المعنيين.


