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مركز اتصال العمالء االقليمي
عزيزي العميل،

من أجل حتقيق رضى العمالء، أسسنا مركزًا لالتصال وتلقي الشكاوى. الرجاء اتباع ما يلي:
اخلطوة 1: اتصل مبوزع نيسان احمللي الذي سيتعامل مع شكواك.

customercare@nissan-me.ae :اخلطوة 2: إذا مل يستطع املوزع احمللي الرد على الشكوى، ميكنك التواصل مع مركز نيسان اإلقليمي خلدمة اتصال العمالء، هاتف 600546666 4 971+, الربيد اإللكرتوين

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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بطل الدروب
قد تتغّير األشــياء على مّر الوقت، لكن أواصر العالقات تبقى راســخة. فعلى مّر العقود، أصبح نيسان 
باتــرول جزءًا ال يتجّزأ من النســيج االجتماعي والثقافة العربية حتى أضحى أكرث من ُتســّطر له أروع 
املالحم البطولية يف القّوة واألداء على أقســى الطرقات. نيسان باترول اجلديد 2017 يرتقي إىل مستوياٍت 
جديــدة وينطلق بك لتكتشــف كل درب من دروب احلياة ابتداًء من املغامــرات والرحالت الفاخرة، 
وصواًل إىل رحالتك العائلية واملهنية. وعندما ترغب أن تكتشف أي وجهٍة يف هذا العامل، ستجد باترول 

بتقنياته الرائدة ومزاياه االستثنائية، على أهبة االستعداد ليأخذك حيثما تشاء مبنتهى الفخامة. 

THE HERO OF ALL TERRAINS

Times change, a bond doesn’t. Over the decades, Nissan Patrol 
has become an inseparable part of the social and cultural fabric 
of Arabia. Giving birth to a myriad of heroic tales with its all-
conquering performance on the toughest of terrain, the new 
2017 Nissan Patrol takes the legend to every single terrain in life; 
adventure to luxury and family life to business. Whichever side of 
life you may want to conquer, Patrol’s cutting-edge technology 
and distinguished status will take you there. 

انطلق مبنتهى القّوة على جميع الدروب
 ُيذهلك بصالبته من اخلارج، ويســتقبلك بأعلى مســتويات الرتحاب يف الداخل. إليك نيسان باترول 

اجلديد املسّلح بنظام الدفع الرباعي لكل األوضاع. 

CONQUER EVERY TERRAIN IN LIFE

Tough on the outside, welcoming on the inside. The all-new 
Nissan Patrol is a little like you, only 4X4ified.

Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 3 - 2
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.



نظــام الدفع الرباعي لكل األوضاع. يفرض باتــرول هيبته وتفوقه على كافة الدروب مع 
نظــام الدفع الرباعي لكل األوضــاع، حيث يتيح لك التنقل بني كافــة أوضاع الدفع الرباعي 
مبجــرد الضغط على زر واحد: الرمال، الطرق العادية، الصخور والثلوج. كما يوفر لك باترول 
قدرات اســتثنائية عند تعيينه إىل وضعية الرمال، حيث مينحك الســالمة والسرعة والقدرة 

على املناورة مبهارة عالية فوق الدروب الرملية متامًا وكأنك سائق سباقات حمرتف.

قفل تفاضلي خلفي، مفاضل حلزوين حمدود االنزالق ونظام املكابح النشط حمدود 
االنزالق. يوفر لك النظام اإللكــرتوين للقفل التفاضلي اخللفي القدرة على اخلروج من برك 
الوحل أو الرمال العميقة مبنتهى السهولة عرب توزيع العزم بالتساوي على العجالت اخللفية. 
يعمــل املفاضــل احللزوين حمدود االنــزالق مع نظام املكابح النشــط حمــدود االنزالق على 
منحــك قوة فريدة خالل القيادة واالنطالق. ويعود الســبب يف هــذا إىل أن املفاضل احللزوين 
حمــدود االنزالق يزيد ويعزز من القوة التي يحولها نظام املكابح النشــط حمدود االنزالق من 

العجالت املنزلقة إىل العجالت األكرث تشبثًا.

آلية املســاعدة بتثبيت إيقــاف املركبة علــى املنحدرات ونظــام التحّكم بنزول 
املنحدرات. تقوم آلية املســاعدة بتثبيت إيقاف املركبة على املنحدرات مبنع رجوع املركبة 
إىل الوراء عند االنطالق من الســكون من خالل اســتخدام املكابح. أما نظام التحكم بنزول 
املنحدرات فيقوم مبساعدتك عند هبوط املنحدرات الشديدة أو الزلقة من خالل التحكم 

التلقائي بالسرعة.

All-Mode 4x4 System. The category-defining system 
features a Variable 4x4 Mode select switch, which allows 
you to effortlessly switch between sand, on-road, snow 
and rock drive modes. The Patrol is remarkably capable 
in sand mode, enabling you to drive safely, quickly and 
skillfully, just like professional rally drivers.

Rear Differential Lock, Helical LSD and Active Brake Limited Slip. 
The electronic locking rear differential allows you to pull 
out of mud or loose sand easily by distributing torque 
evenly to the rear wheels. The driving force transferred 
by ABLS from a slipping wheel to a wheel with more 
traction is amplified by Helical LSD. In the Patrol, you can 
start safely and smoothly even on slippery slopes or 
roads, and drive powerfully in style.

Hill Start Assist and Hill Descent Control. HSA helps prevent 
rolling backward when you’re starting from a stop on an 
incline by applying the brakes. HDC assists you in going 
down a steep or slippery slope by automatically adjusting 
the speed to keep you going at a controlled pace.

Hydraulic Body Motion Control System. In a world-first, the new 
Patrol employs the advanced HBMC System with 4-wheel 
independent suspension. Along with a new chassis and body 
frame, it gives the vehicle superb stability on rugged and sandy 
terrain, while delivering a comfortable ride in the city.

نظام التحكــم الهيدروليكي بحركة الهيكل. يســتخدم العمالق باترول اجلديــد نظام التحكم 
الهيدروليكــي بحركــة الهيــكل- األول يف العامل - مع نظام تعليق مســتقل ومتوافــق مع نظام الدفع 
الرباعي. وباإلضافة إىل قاعدة الشاســيه اجلديدة واإلطــار اجلديد للهيكل، مينحك بذلك باترول الثبات 

املطلق على أقسى الطرقات والراحة الفائقة أثناء قيادته يف شوارع املدينة.

Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 5 - 4
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اخترب أعلى مستويات الفخامة 
راحٌة فائقة وثقٌة مطلقة أينما ذهبت. أبهر اجلميع بحضورك وعش احلياة بفخامة غري مسبوقة. نيسان 
باتــرول اجلديــد هو تعبري بليغ عن القوة واإلبداع احلريف مع مظهر جريء وملســات غاية يف الروعة. فإذا 
كان تصميــم الهيكل اخلارجي بخطوطه الرشــيقة املنســابة قد أثار إعجابك فــإن املقصورة الداخلية 

بتجهيزاتها الفريدة ستأسر أحاسيسك. 

CONQUER EVERY CLASS IN LIFE

Same ease and confidence wherever you go. All eyes on you – 
you always know how to live the grand life and make a grand 
entrance. The Patrol is an expression of richly crafted luxury, 
truly worthy of a flagship. The unmistakably bold exterior 
design invites you with its powerful and modern lines, while the 
superior cockpit design of the well-appointed interior provides 
you with a reinvigorating driving atmosphere.

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

• Newly designed front grille featuring a dynamic chrome look
• New 20” machining cut alloy wheels 
• Chrome-harmonised door handles, window frame and side 

air-intake vent
• Two distinct bumpers help the Patrol blend seamlessly with 

its environment: City or Off-road
• The power sunroof brings the elements of nature – fresh air 

and sunlight – inside the cozy confines of your private suite
• LED headlamps with pop-up headlamp washer, low-beam 

LED and high-beam halogen with daytime running lights 
• LED rear combination lamps
• Roof rails

تصميٌم عصري بديع
•  شبك أمامي من الكروم بتصميم ديناميكي جديد 

عجالت جديدة مسبوكة من خالئط األملنيوم قياس 20 بوصة   •
ملسات من الكروم على مقابض األبواب، إطارات للنوافذ وفتحات هواء جانبية  •

زوج مــن املصــدات املصممــة بهندســة مبتكــرة ليتكيــف باتــرول مــع حميطه بســهولة على  • 
الدروب املعبدة أو الوعرة  

فتحة سقف تعمل آليًا جتعلك تستمتع بالهواء املنعش وأشعة الشمس الدافئة داخل مقصورتك  •
مصابيح أمامية LED مع رشاشات مياه لتنظيف املصابيح األمامية، مصابيح LED منخفضة    •

اإلشعاع ومصابيح هالوجني عالية اإلشعاع مع نظام إنارة يعمل يف النهار   
 LED مصابيح خلفية  •

قضبان سقفية   •

Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 9 - 8
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LUXURIOUS INTERIOR
• A warm glow of light welcomes you as you approach and step  

inside the Patrol
• Fine-textured, soft leather seats are fitted with power and 

memory functions
• Surround yourself with a harmonious medley of leather, 

wooden panels and chrome trims
• HDD Navigation System. The class-leading Navigation System 

features a high-resolution WVGA 8-inch touch screen that 
displays the destination in compass mode. It also supports 
Arabic language and Qiblah compass

• 13-speaker Bose® 2-channel Premium Sound System includes 
2 subwoofers , AM/FM radio, single in-dash CD/DVD 
player with MP3 playback capability, and speed-sensitive 
volume control

• 8-inch Colour LCD Screen with chrome-framed fine vision 
electroluminescent gauges and multi-function drive computer

• Multi-screen DVD Entertainment System. Enjoy home LCD quality in-
vehicle with the 7-inch WVGA monitors for 2nd row passengers 
along with the 8-inch navigation screen. The system can be 
connected to the DVD and Game player, and comes with 2 sets 
of wireless headphones and a remote control

• 9.3 GB Music Box Hard Drive. With the category’s first ‘Music Box’, 
records up to 200-300 CDs of music or 2,900 songs. It connects 
to iPod®, USB flash drive and other compatible devices

مقصورة فخمة
•  عند اقرتابك من سيارتك باترول، ستنري املصابيح بوهج دافىء للرتحيب بك

مقاعد جلد ناعمة ذات تعريقات أّخاذة يتم التحكم بها آليًا مع خاصية ذاكرة تحفظ  •
   إعداداتك المفضلة 

تطعيمات متناغمة من زخارف اجللد مع ملسات إطارات اخلشب والكروم  •
نظام مالحي مزود بقرص صلب. رائد يف فئته مع شاشة عالية الدقة WVGA قياس 8 بوصة   •
     تعمــل باللمــس وتعرض الوجهة مع بوصلة حتــدد االجتاهات. هذا النظام يدعــم البحث باللغة 

العربية مع بوصلة لتحديد اجتاه القبلة
•  نظــام ®Bose 2-channel للرتفيه الصوتي. يشــتمل على 13 مكــربًا للصوت مبا فيها 
 ،AM/FM مكربيــن لألصوات ذات الرتدد املنخفــض “صب ووفر”، راديو باســتقبال ملوجات
مشــغل أقراص مدجمــة  CD/DVD مثبت داخل لوحــة العدادات وقادر على قــراءة ملفات 

MP3، ونظام حتكم بالصوت حساس لسرعة السيارة
•  شاشــة عرض ملونة LCD قياس 8 بوصة. مع عدادات حماطة بإطارات الكروم تتسم بإضاءة 
جذابة جتعل قراءتها تتم مبنتهى السهولة والوضوح مع نظام كمبيوتر متعدد الوظائف للسائق 

•  نظــام ترفيه مع مشــغل أقراص DVD وشاشــات متعددة الوظائف. ميكنــك يف باترول 
اجلديد التمتع مبشــاهدة األفــالم ومقاطع الفيديو املفضلة لديك على شاشــة LCD عالية الدقة 
حيث ميكنك وصل شاشات WVGA قياس 7 بوصة واخملصصة لركاب مقاعد الصف الثاين، 
وشاشــة املالحة قياس 8 بوصة إىل مشغل أقراص DVD ومشــغل ألعاب الفيديو. ومع زوج من 

السماعات الالسلكية وجهاز التحكم عن بعد، فلن يكون هناك حلظات ملل بعد اليوم
 •  نظــام ترفيــه صوتــي "Music Box" مــزّود بقرص صلب ســعة 9.3 جيغــا بايت.
بإمكانــك مع نظام الرتفيه الصوتي "Music Box" الفريد من نوعه، نســخ ما يقارب 300-200 
من األقراص املدجمة CD أو تخزين ما يقارب 2900 ملف موســيقي. كما باســتطاعتك عرب هذا 

النظام أيضًا توصيل جهاز ®iPod وذاكرة فالش USB واألجهزة املتوافقة األخرى

Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 1 1 - 1 0
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THE FIRST-CLASS COMFORT OF YOUR LIVING ROOM

Every journey in the Patrol is more enjoyable than the previous 
one. The class-leading interior space, filled with premium comfort, 
ensures that you and your family always travel first-class, while 
offering plenty of storage ideas to carry your favourite things and 
essentials along.

• Class-leading Air Conditioning System features the world’s first 
‘curtain vent’ and the Dual Zone Automatic Temperature Control

• Luxury in your hands. A combination of leather and wood 
steering wheel, power tilt and telescoping steering wheel with 
cruise, Bluetooth® hands-free phone system, audio system and 
navigation controls

• Segment-leading Rear Luggage Space is created by 3 rows of 
luxurious-than-ever versatile seats with 8 different seating/
cargo configurations

• Reversible Open-type Cool-box (A World-first). It can be opened 
from both 1st and 2nd row seats to access the six 600ml drink 
bottles inside - the largest capacity in its class

•  Climate-controlled Front Seats circulate cool or warm air through 
the driver’s or front passenger’s seatbacks and bottom cushions

•  Third Row Power Seating optimises trunk space by adjusting the 
3rd row seats with the push of a button

غرفتك الفاخرة تسافر معك حيث تشاء 
مهما اســتمتعت بقيادة باترول اجلديد فســوف تكتشف أن الرحلة التالية حتمل إليك املزيد من اإلثارة 
والتشــويق. حيث مّت جتهيزه مبقصورة رائدة يف فئتها مع فيض من مزايا الراحة لتضمن لك ولعائلتك 
رحــالت مفعمــة بالفخامة على الــدوام. كما توّفر لك فيضــًا من أفكار التخزيــن لتحمل معك كافة 

احتياجاتك املفضلة داخل السيارة. 

•  نظــام تكييف هــواء رائد يف فئته. يحتــوي على "فتحات ســتارية"، األوىل مــن نوعها على 
مستوى العامل مع نظام أوتوماتيكي للتحكم باحلرارة ثنائي املناطق

•  رفاهية يف متناول يديك. عجلة قيادة مكســوة باجللد ومطعمة باخلشــب قابلة للتعديل بشكل 
آيل طواًل وارتفاعًا، مع مفاتيح للتحكم بتقنية تثبيت الســرعة، نظام الهاتف بتقنية بلوتوث، نظام 

الرتفيه الصوتي والنظام املالحي
•  مســاحة خلفية لألمتعة رائدة يف فئتها. وذلــك بفضل صفوف املقاعد الثالثــة الفخمة داخل 

مقصورة باترول مع ثمانية أوضاع خمتلفة جللوس الركاب ووضع احلمولة
•  صندوق تربيد يف لوحة التجهيزات املركزية )الطرح األول عامليًا( يتســع لست عبوات من 

احلجم 600 مل وميكن فتحه من مقاعد الصف األول والثاين إنها السعة األكرب يف فئتها
•  خاصية التحكم باملناخ يف املقاعد األمامية. تعمل هذه امليزة الفريدة للتحكم باملناخ على تدوير 

الهواء البارد أو الدافىء عرب قاعدة ومسند الظهر يف املقاعد األمامية
•  مقاعــد الصف الثالث قابلة للتعديل آليًا. تعزز مســاحة صندوق األمتعــة عرب تعديل وضعية 

مقاعد الصف الثالث بلمسة زر. 

Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 1 3 - 1 2
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تكنولوجيا مذهلة لتحقيق أقصى درجات التحكم
ميتاز باترول بفيض من التقنيات املتطورة التي توفر جتربة قيادة اســتثنائية يف أجواء من املزايا العصرية. 
فاملرايا اخلارجية القابلة للطي آليًا إىل األســفل واخللف والقابلة للطي آليًا عند الرجوع للخلف ومصابيح 
LED تعطــي االنطبــاع بالتفرد. كمــا متتاز املقصورة الداخليــة بنظام هاتف بتقنيــة البلوتوث، نظام 

مالحي ومفتاح نيسان الذكي مع خاصية تشغيل احملرك بلمسة زر.
انطلق برحلتك على منت نيسان باترول.

TECHNOLOGY THAT EMPOWERS AND ENTHRALLS IN 
THE SAME BREATH

The Patrol is armed with an array of new and existing technologies 
that make every trip exceptional for the new-age driver. The 
power-folding outside mirrors with reverse synchronisation and 
the LED puddle lamp set the tone at the very outset. Inside the 
cockpit, it’s equipped with a Bluetooth® hands-free phone system 
and Navigation System synchronised with Nissan Intelligent Key 
and a Push Button ignition. Let the journey begin.

نظام تشغيل احملرك عن بعد
مبجرد ملســة زر، ســتنعم بالراحة وكأنك يف منزلك. إذ يتيح لك نظام تشــغيل احملرك عن بعد تربيد 
ســيارتك باترول من مسافة تصل إىل 60 مرتًا، وهكذا ستشعر بأن سيارتك تستعد الستقبالك. اضغط 

زر تشغيل باترول وانطلق.

REMOTE ENGINE STARTER SYSTEM

It all starts with the press of a button, and you 
are in the comfort of your home. Because 
an available Remote Engine Start 
System lets you cool down your 
Patrol from up to 60 metres away. 
Now, when you open the car 
door, it’s as if the Patrol was 
expecting you. Just press 
Patrol’s Push Button Ignition 
and you’re on your way.

Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 1 5 - 1 4
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.



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

• Distance Control Assist helps the driver release the throttle and 
applies the brakes as needed in slowing traffic

• 3rd Generation Around View Monitor. Using 4 cameras, the 
monitor displays a bird’s eye view of the vehicle to help you 
park the Patrol even in tight spots. With a parking assist 
guide displayed on the monitor, supported by Back up 
Collision Intervention (BCI), any moving object is detected 
from behind the vehicle 

• Hydraulic Body Motion Control System (A World-first).

The new Patrol employs HBMC system with 4-wheel 
independent suspension. Along with a new chassis and 
body frame, it gives the vehicle superb stability and comfort 
in different driving conditions

• Off-road Monitor. A Nissan-first, it provides real-time 
information such as tyre conditions - steer angle, slip, 
pressure - and compass, to ensure you’re always in control

•  تقنية حتكم ذكية لتثبيت الســرعة. تقوم بإبطاء ســرعة سيارتك باترول للحفاظ على مسافة 
األمــان املرغــوب بها خالل القيادة يف االزدحام. وعند انتهاء االزدحام يعيد النظام ســرعة الســيارة 

ومسافة األمان إىل اإلعدادات احملددة مسبقًا
•  تقنية التحكم لرتك مســافة آمنة.تســاعدك هذه التقنية على تخفيف الســرعة واســتخدام 

املكابح بالشكل املناسب خالل القيادة يف االزدحام 
•  شاشــة الرؤية الشــاملة من اجليل الثالث. يقوم النظام باســتخدام أربع كامريات متنحك رؤية 
علوية تساعدك على املناورة يف أضيق األماكن. كما يعمل هذا النظام أيضًا بالتزامن مع نظام دليل 
املســاعدة على ركن السيارة عرب شاشة العرض، ونظام التدخل ملنع التصادم اخللفي )BCI( الذي 

يستشعر وجود أي جسم متحرك خلف سيارتك

•  نظــام التحكم الهيدروليكي بحركة الهيكل )الطرح األول عامليًا(. يشــتمل باترول اجلديد 
على نظام التحكم الهيدروليكي بحركة الهيكل مع نظام تعلق للعجالت األربع، وقاعدة شاســيه 
 جديــدة وإطــار  جديد للهيكل، مــا مينح باترول الثبــات املطلق والراحــة الفائقة أثنــاء قيادته يف

خمتلف الظروف  
•  شاشــة معلومات الطرق الوعرة. ألول مرة تقدم نيسان هذا النظام الذي يوفر معلومات مهمة 
بالزمــن احلقيقي مثــل حالة اإلطارات، زاوية التوجيه، االنــزالق، الضغط، فضاًل عن عرض بوصلة 

ملساعدتك يف احلفاظ على حالة التحكم القصوى باملركبة والطريق

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 املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.



INHERENT SAFETY IN DESIGN, 
CONSTRUCTION AND TECHNOLOGIES
The Patrol incorporates Nissan’s world-
renowned Safety Shield concept that ‘vehicles 
help protect people’. The revised brake system, 
along with state-of-the-art Safety Technologies 
make it the safest-ever SUV in its class, promising 
its occupants a remarkably safe driving 
environment.

• Lane Departure Warning and Prevention. The 
system helps avoid unintended lane departure. 
LDW warns the driver with an alarm and an 
indicator, while LDP assists in bringing the 
vehicle back to the lane by applying the brakes

• Forward Collision Warning. Using the system’s 
laser range finder, it alerts the driver of a 
potential collision by providing a visual and 
audible warning

• Back-up Collision Intervention (BCI) alerts when 
a moving object is detected behind the Patrol 
when vehicle is in reverse mode

• Intelligent Brake Assist. If the driver doesn’t 
respond, IBA automatically engages the brakes 
to help reduce collision speed and impact, 
mitigating the consequences of the accident

• Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) monitors 
and displays the current status of the tyres.

• Blind Spot Warning (BSW) and Blind Spot Intervention™ 
Systems. The world’s first system that uses 
sensors to alert you to vehicles detected in your 
blind spots and helps you avoid them if your 
vehicle approaches the lane markers

• Vehicle Dynamic Control automatically prevents 
the Patrol from sliding sideways on slippery road 
surfaces when changing lanes or negotiating 
a curve

• Traction Control System senses when a front 
wheel slips and responds by instantly reducing 
throttle to help restore grip

• Locking Rear Differential. The available electronic 
locking rear differential allows you to pull out 
of mud or loosen sand easily by distributing 
torque evenly to the rear wheels

• Other Safety Features. 6 SRS Airbag System. Front 
Seatbelt Pretensioners and Load Limiters. 
Crash-sensitive Door Unlock. Active Head 
Restraints. Automated Hazard Warning Signal

سالمة فائقة يف التصميم والهيكل والتقنيات
يعكس باترول مفهوم نيســان العاملي والتزامها بتعزيز ســياراتها بنظام "درع السالمة" يف سبيل توفري 
"ســيارات تســاعد على حماية الناس". فقد زّود باترول بأفضل مكابح يف فئته مع مزايا سالمة فائقة 
التطــور، مما يجعله ســيارة الدفــع الرباعي األكرث أمانــًا يف فئته على اإلطالق، واحمليط األكرث ســالمة 

للركاب يف كافة الفئات.

•  نظام حتذير ومنع مغادرة حارة الســر. يســاعد هذا النظام على جتنب االنحراف غري املقصود 
عن املســار. يقوم نظام حتذير مغادرة حارة الســري بإصدار تنبيه للسائق، أما نظام منع مغادرة حارة 

السري يساعدك على إعادة املركبة إىل مسارها عرب توليد قوة انعطاف عند استخدام املكابح 

•  نظام حتذير قبل االصطدام األمامي. يســتخدم هذا النظام تقنية حتديد املدى بواســطة أشــعة 
الليزر، ويقوم بتحذير السائق عرب توليد إشارات تنبيه صوتية ومرئية

•  نظام التدخل ملنع التصادم اخللفي )BCI(: يقوم هذا النظام بتحذير باترول عند استشعار وجود 
أي جسم متحرك خلف السيارة أثناء رجوعها إىل اخللف

•  تقنية ذكية لتعزيز املكابح. إذا مل يســتجب الســائق بأسلوب مناسب للتحذير، تتدخل التقنية 
الذكيــة لتعزيز املكابح وذلك عرب تطبيق املكابح تلقائيًا للمســاعدة على تخفيف شــدة الصدمة 

وعواقبها احملتملة

•  نظــام مراقبة ضغط الهــواء يف اإلطارات )TPMS(. يراقب باســتمرار ويعــرض حالة جميع 
اإلطارات

•   نظام التحذير يف املناطق العمياء (BSW) ونظام التدخل يف املناطق العمياء. أول نظام من نوعه 

يف عامل الســيارات، ُصمم ليستخدم حساسات حتذرك عند وجود مركبة تقرتب من منطقة عمياء 
مبحاذاة سيارتك، مما يساعدك على جتنب االصطدام معها إذا أردت تغيري مسارك يف تلك اللحظة

•  نظام التحكم الديناميكي بالسيارة. يعمل بصورة تلقائية ملنع انزالق باترول فوق الطرقات ذات 
األسطح امللساء عند تبديل املسار واجتياز املنعطفات

•  نظام التحكم بالتشّبث. يقوم هذا النظام باستشعار دوران العجالت األمامية، ويستجيب بصورة 
فورية بتقليل نشاط العادم للمساعدة يف إعادة حالة التشبث وتعزيز الثبات على الطريق 

•  القفــل التفاضلي الخلفي. يوّفر لــك النظام اإللكرتوني للقفل التفاضلــي الخلفي القدرة على 
الخروج من برك الوحل أو الرمال العميقة مبنتهى الســهولة وذلك عرب توزيع العزم بالتساوي على 

العجالت الخلفيـة

•  مزايا ســالمة أخرى. 6 وســائد هوائية SRS. أحزمة أمان للمقاعد األمامية مع وحدات للشــد 
املسبق وحمددات للضغط. تقنية فتح األبواب تستشعر حدوث الصدمات. مساند الرأس النشطة. 

أضواء حتذير أوتوماتيكية

Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 1 9 - 1 8
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.



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 قلياًل عن األلوان املبينة يف هذا الكتيب. تختلف املواصفات من بلد آلخر طبقًا لظروف 
السوق احمللي. الرجاء مراجعة املوزع أو الوكيل احمللي لكي تضمن أن السيارة املسلمة تتوافق مع احتياجاتك ومتطلباتك وتوقعاتك.

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

خامة املقاعد

ألوان الهيكل

SEAT UPHOLSTERY

BODY COLOURS

Light Beige HAE ذهبي فاحتBrownish Grey KAC رمادي بنيSilver K23 فضي Metallic Slate KAD صخري حديدي

Black KH3 أسود Dark Brown CAS بني غامقWhite Pearl QAB أبيض لؤلؤي

جلد بيج
Beige Leather

جلد صناعي بيج
 Beige Leatherette

جلد تان
Tan Leather

جلد صناعي تان
Tan Leatherette

قماش بيج
Beige Cloth

قماش أسود
Black Cloth

1,
94
0

3,075

5,165

1,
99
5

Unit: mm الوحدة: مم

SPECIFICATIONS  املواصفات
MECHANICAL FEATURES املواصفات امليكانيكية

DIMENSIONS, WEIGHT, CAPACITY and PERFORMANCE األبعاد، األوزان، السعة واألداء
Overall Length* mm 5,165 ملم الطول اإلجمايل* 

Overall Width* mm 1,995 ملم العرض اإلجمايل* 

Overall Height* mm 1,940 ملم االرتفاع اإلجمايل* 

Wheelbase mm 3,075 ملم قاعدة العجالت 

Tread
Front mm 1,695 (18-inch) / 1,705 (20-inch) ملم األمامية 

مداس اإلطارات
Rear mm 1,695 (18-inch) / 1,705 (20-inch) ملم اخللفية 

Min. Ground Clearance mm 273 (18-inch) / 275 (20-inch) ملم االرتفاع األدنى عن األرض 

Seating Capacity persons 8 أشخاص سعة اجللوس 

Min. Turning Radius (Curb To Curb)   m 12.6 االلتفاف(     مرت )قطر  الدوران  قطر  لنصف  األدنى  احلد 

Towing Capacity    Kg 2000 كج قوة السحب 

Fuel Tank Capacity  L 100 + 40 لرت سعة خزان الوقود 

Tyres

R18 265/70 كل املواسم )طراز 2(  
R20 275/60 كل املواسم (طراز 2 اختياري، و LE بالتينيوم و LE بالتينيوم سيتي) 

 R18 265/70 كل املواسم (SE , XE طراز 1و2)  
R20 275/60 كل املواسم (SE بالتينيوم سيتي)

اإلطارات
265/70R18 All Season (Type 2)

275/60R20 All Season 
(Type 2 opt, LE Platinum & LE Platinum City)

265/70R18 All Season (XE , SE Type 1 & 2)
275/60 R20 All Season (SE Platinum City)

Wheels

x 8J (A) "18عجالت أملنيوم مطلية بالفضي )طراز 2( 
x 8J(D) ”20 عجالت أملنيوم مطلية بالفضي  (طراز 2 اختياري، و LE بالتينيوم(

x 8J(C) ”20 مـخلوطـة من األملنيوم ومطليـة بالفضـي )طراز 2 و LE بالتينيوم سيتي( 

x 8J(A) ”18 عجالت أملنيوم مطلية بالفضي )SE , XE طراز 1و2(  
x 8J(C) ”20  عجالت مـخلوطـة من األملنيوم ومطليـة بالفضـي )SE بالتينيوم سيتي(

العجالت
18” x 8J (A) Silver Paint Alloy (Type 2)

20” x 8J(D) Silver paint alloy (Type 2 Opt, LE Platinum) 
20” x 8J(C) Silver paint machine cut alloy (LE Platinum City)

18” x 8J (A) Silver Paint Alloy (XE , SE Type 1 & 2)
20” x 8J(C) Silver paint machine cut alloy (SE Platinum City)

Approach Angle deg 34.3 درجة زاوية ارتفاع املقدمة 

Departure Angle deg 26.2 درجة زاوية ارتفاع املؤخرة 

Grade LE SE XE الفئة

Engine

Code VK56VD VQ40DE الرمز

احملرك

Type
عمود كامات علوي مزدوج، ثمان اسطوانات V8، نظام التحكم املستمر بالتوقيت 

املتباين للصمامات، نظام التحكم املتغاير برفع الصمامات، ونظام حقن الوقود املباشر  
DOHC, V8, CVTCS, VVEL DIG

عمود كامات علوي مزدوج، ست اسطوانات V6، نظام التحكم املستمر بالتوقيت 
املتباين للصمامات

DOHC, V6, CVTCS
نوع احملرك

Displacement cc 5552 3954 سم3 السعة 

Bore x Stroke mm 98.0 x 92.0 95.5 x 92.0 ملم القطر x الشوط 

Max. Power gross 400hp/5,800rpm 275hp/5,600rpm )إجمايل( القوة القصوى 

Max. Torque gross 57.1kg-m/4,000rpm 40.2kg-m/4,000rpm )إجمايل( العزم األقصى 

Fuel System Direct fuel injection | نظام حقن الوقود املباشر Intake manifold / multipoint | نظام حقن متعدد النقاط نظام حقن الوقود

Transmission

Type
ناقل حركة أوتوماتيكي سباعي السرعات مع وضعية نقل احلركة يدويًا

7-speed AT
النوع

ناقل احلركة
Gear 
Ratios

1st 4.8867 األول

مستويات ناقل 
احلركة

2nd 3.1697 الثاين
3rd 2.0271 الثالث
4th 1.4118 الرابع
5th 1.0000 اخلامس
6th 0.8642 السادس
7th 0.7745 السابع
Reverse 4.0410 الرجوع للخلف

Final Gear Ratio 3.357 3.692 مستوى ناقل احلركة األخري 

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

نظام عجلة القيادة

Suspension
مستقل مزدوج مع نظام التحكم الهيدروليكي بحركة الهيكل*

Independent double wishbone with HBMC*
مستقل مزدوج

Independent double wishbone
نظام التعليق

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

Rearاملكابح  2-piston swing caliper drum in disc brake | قرصية مع مكبسني وأسطوانة متحركة اخللفية

Parking  Mechanically operated |  تشغيل ميكانيكي التوقف

Varies from grade to grade**تختلف من فئة لفئة 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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MODEL VARIATIONS  الطرازات
EXTERIOR
ENGINE 4.0L V6 5.6L V8

DESCRIPTION XE SE  
T1

SE 
T2

SE 
T2 OPT

SE 
PLT CITY

LE 
T2

LE 
T2 OPT

LE 
PLT

LE 
PLT CITY

Sunroof, Fr. Tilt & Rr. Slide  -  - n n n n n n n

Front bumper, City type  -  -  -  - n  - n  - n

Mud guard, Front and rear  -  -  -  - n n n n n
Outside Door Mirror Black Body Colour Chrome Body Colour Body Colour Chrome

Outside Door Mirror, w/electric adjust & folding n n n n n n n n n

Outside Door Mirror, w/Side turn indicator  - n n n n n n n n
OSRM, Reverse auto-tilt with position 
memory sync  -  -  -  - n  -  - n n

Inside Door handle, Chrome n n n n n n n n n

Puddle lamp  - n n n n n n n n

Automatic headlights  - n n n n n n n n

Headlamp, Halogen n  -  -  -  -  -  -  -  - 

Headlamp, Low Beam LED & High Beam 
Halogen 4 Lights  - n n n n n n n n

Headlamp Washer  -  - n n n n n n n

Daytime Running Lights  - n n n n n n n n

Rear lamps, LED n n n n n n n n n

Front Fog Lamps  - n n n n n n n n

Rear fog lamp n n n n n n n n n

Rear Spoiler n n n n n n n n n

Roof rail, without crossbar  -  -  -  - n  -  - n n

Tyre 265/70 R18 All Season 275/60 R20
All Season

265/70 R18
All Season 275/60 R20 All Season

Machine Cut Alloy Wheels  - n n

Emblem  - SE SE SE PLATINUM LE , VVEL DIG, 
V8

LE TITANIUM , 
VVEL DIG, V8

PLATINUM , 
VVEL DIG , V8

PLATINUM , 
VVEL DIG , V8

INTERIOR COMFORT & TECHNOLOGY
Steering wheel, Leather  - n n n  - n n  -  - 

Steering wheel, Leather & Simulated Wood  -  -  -  - n  -  - n n

Tilt & telescopic steering, Manual n n n n - n n  -  - 

Tilt & telescopic steering, Auto with memory  -  -  -  - n  -  - n n

Steering function, Audio, ASCD, Hands-free phone n n  -  -  -  -  -  -  - 

Steering function, Audio, ASCD, 
Hands-free phone, NAVI  -  - n n n n n  -  - 

Steering function, AUDIO + Safety Shield + ICC + 
NAVI + HFP  -  -  -  -  -  -  - n n

Shift knob, Leather n n n n n n n n n
Central door locking, W/ speed sensing type 
(w/selective unlock) : Switch AT FR & Linked 
Electromagnetic Fuel Lid Opener

n n n n n n n n n

Push engine starter n n n n n n n n n

Cruise control, ASCD n n n n n n n - -
Cruise control, ICC + Distance Control Assist (DCA)  -  -  -  -  -  -  - n n

Seat type, Cloth n n n  -  -  -  -  -  - 

Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 2 3 - 2 2
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

التجهيزات اخلارجية
4.0L V65.6L V8احملرك

 XE SEالوصف
T1

SE 
T2

SE 
OPT T2

SE 
PLT CITY

LE 
T2

LE 
OPT T2

LE 
PLT

LE 
PLT CITY

nnnnnnn -  - فتحة سقف قابلة للفتح واالنزالق

n - n - n -  -  -  - مصد خارجي مصمم للمدينة

nnnnn -  -  -  - واقيات من الوحل أمامية وخلفية
كروملون الهيكللون الهيكلكروملون الهيكلأسودمرايا خارجية لألبواب

nnnnnnnnnمرايا خارجية لألبواب قابلة للتعديل والطي آليًا

nnnnnnnn - مرايا خارجية لألبواب مع مؤشرات انعطاف جانبية

n -  - nn -  -  -  - مرايا خارجية قابلة للطي آليًا عند الرجوع للخلف مع ميزة الذاكرة

nnnnnnnnnمقابض داخلية لألبواب من الكروم

nnnnnnnn - مصباح إلنارة األرضية 

nnnnnnnn - مصابيح أمامية أوتوماتيكية

 -  -  -  -  -  -  -  - nمصابيح هالوجني أمامية

nnnnnnnn - مصابيح أمامية منخفضة الشعاع LED وهالوجني عالية الشعاع، 4 مصابيح

nnnnnnn -  - مرش لتنظيف املصابيح األمامية

nnnnnnnn - مصابيح تعمل يف النهار 

LED مصابيح خلفيةnnnnnnnnn

nnnnnnnn - كشاف ضباب أمامي

nnnnnnnnnكشافات ضباب خلفية

nnnnnnnnnجناح خلفي

n -  - nn -  -  -  - قضبان سقفية، دون قضبان متشابكة

R18 70/265 R20 60/275 كل املواسمإطارات
كل املواسم

 R18 70/265
R20 60/275 كل املواسمكل املواسم

nn - عجالت أملنيوم مقطوعة

,SESESEPLATINUM LE , VVEL DIG - شعار 
V8

 LE TITANIUM ,
VVEL DIG, V8

 PLATINUM ,
VVEL DIG , V8

 PLATINUM ,
VVEL DIG , V8

راحة وتقنيات املقصورة 
 -  - nnn - nn - عجلة قيادة مكسوة باجللد

n -  - nn -  -  -  - عجلة قيادة مكسوة باجللد واخلشب

 -  - nnnn-nnعجلة قيادة تلسكوبية قابلة للتعديل يدويًا

n -  - nn -  -  -  - عجلة قيادة تلسكوبية قابلة للتعديل آليًا مع ذاكرة
مفاتيح مدجمة بعجلة القيادة للتحكم بنظام الصوت، تقنية التحكم بالسرعة، 

 -  -  -  -  -  -  - nnونظام الهاتف بتقنية البلوتوث 

مفاتيح مدجمة بعجلة القيادة للتحكم بنظام الصوت، تقنية التحكم بالسرعة، 
 -  - nnnnn -  - ونظام الهاتف بتقنية البلوتوث والنظام املالحي

 مفاتيح مدجمة بعجلة القيادة للتحكم بنظام الصوت، نظام درع السالمة،
HFPالتقنية الذكية لتثبيت السرعة، النظام املالحي و -  -  -  -  -  -  - nn

nnnnnnnnnعمود ناقل احلركة مكسو باجللد
قفل مركزي لألبواب حســاس لسرعة الســيارة )مع خيارات حمددة لفتح األغالق(. 

nnnnnnnnnمفتاح لفتح غطاء خزان الوقود أوتوماتيكيًا 

nnnnnnnnnتقنية تشغيل احملرك بلمسة زر 

--nnnnnnnتقنية تثبيت السرعة، تقنية التحكم بالسرعة 
nn -  -  -  -  -  -  - تقنية تثبيت السرعة، تقنية ذكية لتثبيت السرعة مع تقنية التحكم لرتك مسافة آمنة 

 -  -  -  -  -  - nnnخامة تنجيد املقاعد من القماش

(اختياري) خيار متوفر(-) غري متوفر  nn Standard قياسي (-) Not available (OPT) Option available



MODEL VARIATIONS  الطرازات
INTERIOR COMFORT & TECHNOLOGY
ENGINE 4.0L V6 5.6L V8

DESCRIPTION XE SE  
T1

SE 
T2

SE 
T2 OPT

SE 
PLT CITY

LE 
T2

LE 
T2 OPT

LE 
PLT

LE 
PLT CITY

Seat type, Leatherette  -  -  - n n n  -  -  - 

Seat type, Leather  -  -  -  -  -  - n n n
Driver Seat function, Manual Slide, Reclining, Lifter n n  -  -  -  -  -  -  - 

Driver Seat function, Power Slide, reclining, Lifter, 
Lumbar  -  - n n  - n n  -  - 

Driver Seat function, Power Slide, reclining, Lifter, 
Lumbar + Memory function  -  -  -  - n  -  - n n

Front passenger seat function, Manual Slide 
& reclining n n n  -  -  -  -  -  - 

Front passenger seat function, 
Power slide & reclining  -  -  - n n n n n n

Seat back storage, Driver and passenger n n n n n n n n n

Rear seat (2 row) function, Manual fold & Tumble n n n n n n n n n
Rear seat (3 row) function, 60:40 split seat: Manual 
lever fold down bench (W/Split) Manual Reclining n n n  -  - n  -  -  - 

Rear seat (3 row) function, 60:40 split seat : Power 
lever fold down bench (W/Split) Power Reclining  -  -  - n n  - n n n

Cool box n n n n n n n n n

Climate Control Seats, Driver and front passenger  -  -  -  -  -  - n n n

Interior illumination, Map lamp n n n n n n n n n

Interior illumination, Personal lamps for rear seats n n n n n n n n n

Interior illumination, Foot well lamp  -  -  -  - n  -  - n n

Remote Engine Starter  -  - n n n n n n n

iKey, Front door, Rear hatch, Panic alarm n n n n w/ Memory n n w/ Memory

Back door function, Auto close n n  -  -  - n  -  -  - 

Back door function, Power & auto close  -  - n n n  - n n n

Power outlet 12V 2 sockets 
(Fr. & Rr. Luggage Side)

3 sockets 
(Fr. & Rr. Side of Fr. Consl. & Luggage Side)

Air Condition (HVAC), Front: Full auto A/C Rear: 
Cooler A/C Switch: Front: Push type, Rear: lever type n n n n n n n  -  - 

Air Condition (HVAC), Front: Mild flow full autodual A/C 
Rear: Indirect flow auto A/C Linkage iKey Memory  -  -  -  -  -  -  - n n

Audio Features, w/2DIN & 1CD &  
AM/FM & Audio AUX n  -  -  -  -  -  -  -  - 

Audio Features, w/2DIN (4.3" display, Rear View 
Camera Connectivity): AM/FM & 1CD & Audio 
AUX & MP3

 - n  -  -  -  -  -  -  - 

Audio Features, AM/FM & 1DVD & MP3  -  - n n  - n n  -  - 

Audio Features, 2 Ch BOSE Premium audio,  
AM/FM & 1DVD & MP3  -  - OPT OPT  - OPT OPT  -  - 

Audio Features, 2 Ch BOSE Premium audio,  
AM/FM & 1DVD & MP3 with memory  -  -  -  - n  -  - n n

Speakers, 4 speakers n  -  -  -  -  -  -  -  - 

6 Speakers ( 4 Speaker + 2 Tweeters)  - n n n  - n  -  -  - 

Speakers, 13 Speakers (Bose),
9 speakers + 2 tweeters + 2 woofers  -  - OPT OPT n OPT OPT n n

Audio Display, LCD 8” Colour WVGA  -  - n  -  -  -  -  -  - 

Audio Display, LCD 8” FR: LCD 8" WVGA C/Display / RR: 
LCD 7» WVGA C/Display (W/ IR HFP & VTR Jack & Res)  -  -  - n n n n n n

Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 2 5 - 2 4
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

راحة وتقنيات املقصورة 
4.0L V65.6L V8احملرك

 XE SEالوصف
T1

SE 
T2

SE 
OPT T2

SE 
PLT CITY

LE 
T2

LE 
OPT T2

LE 
PLT

LE 
PLT CITY

 -  -  - nnn -  -  - خامة تنجيد املقاعد من اجللد االصطناعي

nnn -  -  -  -  -  - خامة تنجيد املقاعد من اجللد

 -  -  -  -  -  -  - nnمقعد السائق قابل للرفع واإلمالة واالنزالق يدويًا

 -  - nn - nn -  - مقعد السائق قابل للرفع واإلمالة واالنزالق آليًا مع دعم للمنطقة القطنية

مقعد السائق قابل للرفع واإلمالة واالنزالق آليًا مع دعم للمنطقة القطنية ومع 
n -  - nn -  -  -  - خاصية الذاكرة

 -  -  -  -  -  - nnnمقعد الراكب األمامي قابل لإلمالة واالنزالق يدويًا

nnnnnn -  -  - مقعد الراكب األمامي قابل لإلمالة واالنزالق آليًا

nnnnnnnnnمنطقة تخزين يف ظهور املقاعد، للسائق والراكب األمامي 

nnnnnnnnnالصف الثاين من املقاعد قابل للطي والقلب يدويًا
الصــف الثالث من املقاعد قابل لإلمالة بشــكل منفصل بنســبة 40/60 وقابل للطي 

 -  -  - nnn -  - nلألسفل يدويًا )بشكل منفصل( وقابل لإلمالة يدويًا

الصــف الثالث من املقاعد قابل لإلمالة بشــكل منفصل بنســبة 40/60 وقابل للطي 
nn - nnn -  -  - لألسفل آليًا )بشكل منفصل( وقابل لإلمالة آليًا

nnnnnnnnnصندوق تربيد 

nnn -  -  -  -  -  - خاصية التحكم باملناخ يف مقعد السائق والراكب األمامي

nnnnnnnnnنظام إضاءة داخلية مع مصباح للقراءة 

nnnnnnnnnنظام إضاءة داخلية مع مصابيح خاصة لركاب املقاعد اخللفية

n -  - nn -  -  -  - نظام إضاءة داخلية مع مصباح إلنارة موقع القدم 

nnnnnnn -  - نظام تشغيل احملرك عن بعد 

مع ذاكرةnnمع ذاكرةnnnnمفتاح ذكي مع خاصية فتح صندوق األمتعة آليًا ونظام إنذار 

 -  -  - nn -  -  - nخاصية غلق صندوق األمتعة آليًا

nnn - nnn -  - خاصية فتح وإغالق صندوق األمتعة آليًا

مقبسانمقبس كهربائي من فئة 12 فولت 
)يف األمام واخللف  لصندوق األمتعة(

3 مقابس
)يف األمام واخللف للوحة التجهيزات األمامية وصندوق األمتعة(

مكيف هواء أوتوماتيكي بالكامــل يف األمام، وفتحات تهوية لركاب املقاعد اخللفية يف 
 -  - nnnnnnnاخللف، مفتاح لتشغيل احملرك يف األمام وشفرات لتعديل مستوى التكييف يف اخللف. 

مكيــف هواء أوتوماتيكي مزدوج بالكامــل يف األمام يوفر تدفق لطيف للهواء يف األمام، 
nn -  -  -  -  -  -  - ومكيف أوتوماتيكي للهواء يف اخللف يوفر تدفق للهواء غري مباشر ومتصل باملفتاح الذكي

نظام صوت 2DIN مع مشغل أقراص مدجمة، راديو AM/FM، ومقبس لتوصيل 
 -  -  -  -  -  -  -  - nجتهيزات إضافية

نظــام صوت 2DIN مع شاشــة عــرض قياس 4.3 بوصــة، توصيل كامــريا الرؤية 
 ،MP3 مشــغل أقراص مدجمة قادر علــى قراءة ملفات ،AM/FM اخللفيــة، راديو

مقبس لتوصيل جتهيزات إضافية 
 - n -  -  -  -  -  -  - 

 AM/FM وراديو DVD نظام صوت يشتمل على مشغل أقراص -  - nn - nn -  - 

 نظام BOSE ثنائي القنوات املتفوق للرتفيه الصوتي يشتمل على
MP3 قادر على قراءة ملفات DVD ومشغل أقراص AM/FM اختيارياختياري - اختيارياختياري -  - راديو -  - 

علــى يشــتمل  الصوتــي  للرتفيــه  املتفــوق  القنــوات  ثنائــي   BOSE  نظــام 
n -  - nn -  -  -  - راديو AM/FM ومشغل أقراص DVD قادر على قراءة ملفات MP3 مع ذاكرة

 -  -  -  -  -  -  -  - 4n مكربات للصوت 

 -  -  - nnn - n - 6 مكربات للصوت )4 مكربات+ 2 تويرت(

nnاختيارياختياريnاختيارياختياري -  - 13 مكربًا للصوت (BOSE)، 9 مكربات+ 2 تويرت+ 2 ووفر 

 -  -  -  -  -  - n -  - شاشة عرض ملونة LCD WVGA قياس 8 بوصات

 شاشة عرض أمامية ملونة LCD WVGA قياس 8 بوصات يف األمام،
nnnnnn -  -  - وشاشة LCD WVGA ملونة يف اخللف

(اختياري) خيار متوفر(-) غري متوفر  nn Standard قياسي (-) Not available (OPT) Option available



MODEL VARIATIONS  الطرازات
INTERIOR COMFORT & TECHNOLOGY
ENGINE 4.0L V6 5.6L V8

DESCRIPTION XE SE  
T1

SE 
T2

SE 
T2 OPT

SE 
PLT CITY

LE 
T2

LE 
T2 OPT

LE 
PLT

LE 
PLT CITY

DVD entertainment system, Rear: LCD 7" WVGA C/
Display (W/ IR HFP & VTR JACK & RES)  -  -  - n n n n n n

Navigation, Turn by turn, Arabic available 
with Qiblah Direction  -  - n n n n n n n

iPod connection  - n n n n n n n n

AUX input n n  -  -  -  -  -  -  - 

Off-road monitor function  -  -  -  - n  -  - n n

SAFETY
SRS Airbags 2, Driver & Passenger : Front n n n n n n n n n
SRS Airbags 6, Driver & Passenger : Front,  
Side and Curtain  -  -  - n n  - n n n

Anti theft device, Immobiliser, Alarm & hood lock n n n n n n n n n

ABS + EBD n n n n n n n n n

VDC, B-LSD & HDC & Hill start assist with cancel SW n n n n n n n n n

Limited Slip Differential (LSD) n n n n n n n n n

HBMC  -  -  -  -  -  - n n n
Intelligent Brake assist (IBA), with Forward Collision 
Warning (FCW)  -  -  -  -  -  -  - n n

Driver Assist, Lane departure warning (LDW)  -  -  -  -  -  -  - n n

Driver Assist, Blind Spot Warning (BSW)  -  -  -  -  -  -  - n n

Driver Assist, Blind Spot Intervention (BSI)  -  -  -  -  -  -  - n n

Driver Assist, Back-up Collision Intervention (BCI)  -  -  -  -  -  -  - n n

Driver Assist, Lane Departure Prevention (LDP)  -  -  -  -  -  -  - n n

Parking Assist System, Front & rear parking sensor n  -  -  -  -  -  -  -  - 

Parking Assist System, Front & rear parking sensor 
with rear view camera  - n n n w/ AVM n n w/AVM

Rear Differential Locking n n n n n n n n n

Automatic Hazard Warning Signal  -  - n n n n n n n

Crash sensitive door unlock function  -  - n n n n n n n

REGULATORY
First aid kit n n n n n n n n n

Battery saver n n n n n n n n n

Tyre Pressure Monitoring System n n n n n n n n n

Engine cover n n n n n n n n n

License plate finisher, Standard n n n n n n n n n

Towing provision n n n n n n n n n

Towing hook  - n n n n n n n n

Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 2 7 - 2 6
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

راحة وتقنيات املقصورة 
4.0L V65.6L V8احملرك

 XE SEالوصف
T1

SE 
T2

SE 
OPT T2

SE 
PLT CITY

LE 
T2

LE 
OPT T2

LE 
PLT

LE 
PLT CITY

 نظام ترفيه DVD للمقاعد اخللفية يشتمل على شاشة عرض
 )IR HFP + VTR + RES( قياس 7 بوصات مع LCD WVGA ملونة -  -  - nnnnnn

nnnnnnn -  - نظام مالحي مع بوصلة لتحديد اجتاه القبلة

iPod توصيل جهاز - nnnnnnnn

 -  -  -  -  -  -  - nnمقبس توصيل جتهيزات إضافية 

n -  - nn -  -  -  - شاشة عرض الطرق الوعرة 

مزايا السالمة 
nnnnnnnnnوسائد هوائية SRS عدد 2 للسائق والراكب األمامي 

nn - nnn -  -  - وسائد هوائية SRS عدد 6 للسائق والراكب األمامي، أمامية وجانبية وستارية 

nnnnnnnnnنظام مانع للسرقة مع نظام منع تشغيل احملرك وإنذار وقفل الغطاء 

nnnnnnnnnنظام املكابح املانعة لالنغالق مع نظام التوزيع اإللكرتوين لقوة الفرملة 
 نظام التحكم الديناميكي بالسيارة، مفاضل حلزوين حمدود اإلنزالق،

SW آلية املساعدة بتثبيت إيقاف املركبة على املنحدرات مع ميزة إلغاءnnnnnnnnn

nnnnnnnnnمفاضل حلزوين حمدود االنزالق 

nnn -  -  -  -  -  - نظام التحكم الهيدروليكي بحركة الهيكل 

nn -  -  -  -  -  -  - تقنية ذكية لتعزيز الفرملة مع نظام التحذير قبل االصطدام األمامي 

nn -  -  -  -  -  -  - نظام مغادرة حارة السري

nn -  -  -  -  -  -  - نظام التحذير يف املناطق العمياء 

nn -  -  -  -  -  -  - نظام التدخل يف املناطق العمياء 

nn -  -  -  -  -  -  - نظام التدخل ملنع التصادم اخللفي

nn -  -  -  -  -  -  - نظام منع مغادرة حارة السري 

 -  -  -  -  -  -  -  - nحساسات ركن أمامية وخلفية 

nnn - حساسات ركن أمامية وخلفية مع شاشة الرؤية اخللفية 
مع شاشة الرؤية 

مع شاشة الرؤية الشاملةnnالشاملة

nnnnnnnnnقفل تفاضلي خلفي

nnnnnnn -  - نظام التحذير األوتوماتيكي عند استشعار اخلطر

nnnnnnn -  - نظام فتح أقفال األبواب عند استشعار اصطدام حمتمل 

ملحقات 
nnnnnnnnnعدة إسعافات أولية 

nnnnnnnnnحافظ للبطارية 

nnnnnnnnnنظام مراقبة ضغط الهواء يف اإلطارات 

nnnnnnnnnغطاء للمحرك

nnnnnnnnnملسة نهائية على لوحة األرقام، قياسي

nnnnnnnnnوصلة للقطر

nnnnnnnn -حلقة قطر

(اختياري) خيار متوفر(-) غري متوفر  nn Standard قياسي (-) Not available (OPT) Option available



مصدات كروم سفلية حتت األبواب
Chrome Door Under Molding

سجادة يف صندوق األمتعة
Luggage Mat

عتبات صعود مضاءة )العتبة اخللفية غري مضاءة(
Illuminated Kicking Plate (rear w/o illumination)

جمموعة أنبوب الشاحن الهوائي
Air-charge Hose Kit

مفارش ملواضع األقدام مزودة بالسجاد 
Floor Carpet

شبكة لألمتعة
Luggage Net

أغطية كروم ملرايا األبواب 
Chrome Door Mirror Cover

واقي مصنوع من الستانليس ستيل للمصد اخللفي
Stainless Steel Rear Bumper Protector Splash Guard  واقيات من الوحل واألوساخ

امللحقات الداخلية
INTERIOR ACCESSORIES

امللحقات األخرى
OTHER
ACCESSORIES

جمموعة الكروم
CHROME PACKAGE

جمموعة املصدات الهوائية
AIR DEFLECTOR 
PACKAGE

واقيات النوافذ
Window Visor

عاكس هواء أمامي
Hood Deflector

SE Grade only موديل SE فقط 

Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 2 9 - 2 8
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.


