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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 to 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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قد تختلف املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.
3 - 2Features and specifications vary by market. Please consult your local dealer.

ACCELERATE your pulse with a new look that aggressive and strong. 
When you hit the road, a quick flash of brilliant headlights opens up 
the fast lane – now we’re getting somewhere. Inside, you’ll find 
everything you could ever want, but more importantly, the one 
thing you really need: a true sense of connection to what’s possible. 
The new 2017 Nissan Altima. It’s time your ride kept up with 
YOUR EXPECTATIONS.

تطأ  وحني  والشراسة.  بالقوة  تفيض  جديدة  بإطاللة  وانطلق  قلبك  ونبضات  مبركبتك  تسارع 
الشارع بسيارتك، يكفي أن تلمع أضواؤك األمامية العالية بلمحة كالربق، لتجد املسار السريع قد 
غدا خاليًا أمامك! اآلن ميكنك الوصول حيثما أردت. أما مقصورتها الفاخرة، فستجد فيها كل ما 
تتمنى، وسُتفاجأ مبا كنت تتطّلع دائمًا إليه: اإلحساس احلقيقي بالتواصل مع عامل ال ينتهي من 

اإلمكانيات. نيسان التيما 2017 اجلديدة... تواكب توقعاتك.



Make a brilliant entrance and leave a lasting impression with a fresh, new 
look. Sleek, flowing lines hint at the Altima’s love of the fast lane, while day 
time running lights (DTRL) flash its design brilliance.

LOOK GOOD. COMING OR GOING.
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انطباعك األول يخطف األنفاس، وانطباعك األخري يأسر اإلحساس. فكلما اقرتبت أو غادرت بسيارة 
التيما املصممة بإطاللة جديدة، ستبهر عيون الناظرين بخطوط مركبتك املنسابة بروعة لتعكس شغفها 

بالسيطرة على املسار السريع، ناهيك عن أضوائها النهارية التي تتألق ساطعة بجمالها.

اخطف األنظار ذهابًا وإيابًا.



Zero Gravity Front Seats. In the weightlessness of space, humans take a 
relaxed posture that minimises stress on the body. To recreate this “neutral 
posture” when you’re behind the wheel, Nissan designed an innovative front 
seat that offers continuous support from the pelvis to the chest, along with 
seat cushions that flex in response to your unique pressure points. The result 
is a seat that’s amazingly comfortable and can help reduce fatigue – no 
spacesuit required.
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مقاعد أمامية بخاصية انعدام اجلاذبية – ألن راحتك حمور اهتمامنا، قام مهندسو نيسان بدراسة الفضاء 
حيث تنعدم اجلاذبية ويجلس الرواد يف وضعيات مريحة تقلل الضغط على اجلسم. وحملاكاة هذا "الوضع 
احليادي" حني تكون يف مقعد القيادة، صممت نيسان مقاعد أمامية، جديدة ومفصلية توفر الدعم املستمر 
للجسم من احلوض إىل الصدر، إىل جانب فرش يحتضن نقاط الضغط عليه. والنتيجة هي مقاعد تساعد 

السائقني على جتنب التعب واإلرهاق دون ارتداء بذات الفضاء.



Remote Engine Start/Stop System. No matter 
what the temperature, Altima’s Remote Engine 
Start/Stop System with Intelligent Climate Control 
helps make sure you always get into a comfortable 
car. On hot days, it can adjust temperature and air 
flow for a quick cool-down.

تشغيل / إيقاف احملرك عن بعد. مهما كانت درجة حرارة اجلو، فإن نظام 
تشغيل احملرك عن ُبعد ومبساعدة النظام الذكي للتحكم باملناخ داخل املقصورة 
سيتيح لك دخول سيارتك مبنتهى أجواء الراحة. ففي األيام احلارة، ميكن لهذا 
النظام أن يضبط درجة احلرارة وتدفق الهواء بشكل تلقائي لتصبح املقصورة باردة 

ومنعشة بوقت قصري.

Premium accommodations abound in Altima SL, from the luxurious feel of soft leather-appointed seats to 
the custom-engineered sound of its Bose Premium Audio System. The combination of style, comfort and 
quality materials will elevate your outlook every day of the year.

ستفيض الفخامة من حولك يف مركبتك التيما SL، من الشعور الفاخر باملقاعد املكسوة باجللد الناعم، إىل نظام Bose املتفوق للرتفيه الصوتي والذي جرى تعديله 
ليتوافق متامًا مع سيارتك. ستنعم على مدار العام مبزيج استثنائي من األناقة والراحة واجلودة التي سرتتقي بإطاللتك دون شك.

UPGRADE YOUR VIEW.

ارتِق بإطاللتك.

Leather- 
appointed seats

مرآة داخلية بخاصية 
التعتيم التلقائي

Bose Premium 
Audio System

مقعد الراكب األمامي يتحرك 
آليًا وفق 4 وضعيات

4-way power front 
passenger’s seat

نظام Bose املتفوق 
للرتفيه الصوتي

Auto-dimming inside 
rearview mirror

مقاعد جلدية
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4-cylinder Engine. Choose the 182-hp 4-cylinder engine 
and get more than just spirited performance. The advanced 
intake system optimises the opening of intake valves at high 
rpm to keep the torque curve flat, giving you smooth power 
while contributing to the impressive highway fuel economy. 
In the newest version of our Xtronic CVT (Continuously 
Variable Transmission), shift points have been programmed, 
offering a traditional transmission feel while providing 
anything but traditional efficiency.

اخرت احملرك رباعي األسطوانات. بقوة 182 حصانًا واستمتع بأداء ملهم وأكرث. فنظام الدخل 
املتطور يعزز فتح صمامات الدخل عند دوران احملرك بسرعات عالية ليجعل انحناءات العزم 
بشكل  الوقود  استهالك  ترشيد  مع  والسالسة  القوة  من  مزيجًا  مينحك  الذي  األمر  مستوية، 
التغيري  ناقل احلركة بتقنية  التصميم األحدث من  السريعة. وقد مت تعزيز  الطرق  مذهل على 
املستمر بنقاط نقل متت برجمتها بذكاء، لتوفر لك الشعور الفريد بنقل احلركة التقليدي يف أجواء 

تفوق كل ما هو تقليدي.

األسطوانات سداسي  األسطوري  نيسان  حمرك  ميتاز  األسطوانات.  سداسي   حمرك 
استهالك  الرياضية، مع  السيارات  أفخم  وأداء يحاكي  270 حصانًا،  تبلغ  بقوة  لرتًا   3.5 سعة 
املتباين  بالتوقيت  املستمر  التحكم  نظام  يرافقه  لرت.  كلم/   13.7 مبعدل  للوقود  اقتصادي 
للصمامات، والذي من شأنه أن يضع قوة احملرك اجلبارة على أهبة االستعداد حني تطلبها، 
ال سيما يف بعض احلاالت امللّحة مثل االنطالق أو التجاوز، ما ُيمتعك بقيادة مليئة باحلماسة 

والتوفري معًا.

V6 Engine. Nissan’s legendary 3.5-litre, 270-hp V6 engine 
treats you to sports car-like performance and  
a cool 13.7 highway KM/L that keeps you right at home in 
the carpool lane. Part of the engineering magic is 
Continuously Variable Valve Timing Control System 
(CVTCS), which means power is always on tap – off the line, 
or passing – for a ride as thrilling as it is efficient.

4 V6CYLINDER

270
350

13.7
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حمرك رباعي 
األسطوانات.

TWO ENGINES TO
حمركان

CHOOSE FROM
اخرت بينهما

16.1
KM/L HIGHWAY KM/L HIGHWAY

كلم/ لرت على الطرق السريعة كلم/ لرت على الطرق السريعة

182
HORSEPOWER HORSEPOWER

حصانًا من القوة حصانًا من القوة

244
NM NM

نيوتن مرت نيوتن مرت 



Imagine if your car knew when you were cornering – and how to respond to your 
commands. That’s the kind of intuitive response we’ve engineered into every Altima. So 
you can enter a corner with more confidence and exit with a big grin.

نصممها  التي  البديهية  االستجابة  أوامرك الجتيازه. هذه هي  تنفذ  أيضًا كيف  وتعرف  منعطف،  بأنك يف  تعرف سيارتك  أن  تخيل 
هندسيًا يف كل سيارة التيما لتدخل املنعطفات بكل ثقة وتخرج منها بابتسامة املنتصر.

CORNER WITH PURPOSE. AND JOY.

منعطفات حتمل اإلثارة واملتعة.
Active Understeer Control. This 
innovative technology helps improve 
control when you take a corner. It 
reads the cornering situation and, 
if needed, will imperceptibly brake 
the appropriate wheel to help you 
steer through the turn.

املنخفض. صممت  بالتوجيه  الفعال  التحكم 
عند  التحكم  سوية  لرفع  املبتكرة  التقنية  هذه 
املنعطفات، إذ تعمل على استشعار حالة االنعطاف، 
وإذا لزم األمر، تقوم باستخدام املكابح بشكل سلس 
على  لتساعدك  املناسب  العجل  على  ولطيف 

التحكم بصورة أفضل خالل الدوران.

Suspension. Altima’s rear multi-link 
suspension is designed for exceptional 
agility. You’ll feel it especially in the 
corners, when the layout of the sus-
pension allows the rear wheels to turn 
slightly to match the front – giving you 
the sensation of riding on rails.

متعدد  اخللفي  التعليق  نظام  صمم  التعليق.  نظام 
الوصالت يف التيما ليمنحها رشاقة استثنائية تشعر بها 
بصورة خاصة عند املنعطفات. فالتصميم الذكي يسمح 
العجالت  جملاراة  قلياًل  بالدوران  اخللفية  للعجالت 
األمامية، ما مينحك اإلحساس بأنك تسري على سكة.

Shocks. Altima’s luxury sedan- 
inspired shocks significantly reduce 
vibrations for a smooth, flat ride. A 
rebound spring inside each shock 
absorber makes for minimal rough-
ness and more secure cornering, 
combining great performance with 
great ride comfort.

االهتزازات. تقدم لك التيما قيادة سلسة ومريحة 
وعزلها  االهتزازات  تخفيف  على  قدرتها  بفضل 
عن املقصورة الفاخرة بشكل مذهل. وذلك بفضل 
النوابض االرتدادية داخل خممدات الصدمات التي 
تعمل على تقليل الشعور بوعورة الطريق إىل احلد 
االنعطاف.  ثقتك خالل  تعزيز  عن  فضاًل  األدنى، 

إنها التناغم املثايل بني قوة األداء وراحة القيادة.
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Altima SL puts you in the middle of the excitement with a cockpit designed for action. At your fingertips, 
steering wheel-mounted paddle shifters let you rapidly go through shifts. A leather-wrapped steering 
wheel feel great to the touch.

حتيطك التيما SL باحلماسة واإلثارة داخل مقصورة صممت للمغامرات. فعلى 
بعد ملسة من أناملك، ثمة مفاتيح نقل احلركة املدجمة على عجلة القيادة، والتي 
أيضًا  تستمتع  وسوف  مذهلة.  بسرعة  احلركة  نطاقات  بني  التنقل  لك  تتيح 

بامللمس الفاخر لعجلة القيادة املكسو باجللد املكسوان باجللد.

ALTIMA SL

RECONNECT WITH YOUR LOVE OF DRIVING.

SL التيما
جّدد حبك للقيادة.
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With so much going on around you, it’s easy to lose sight of 
what’s most important: driving. From turn-by-turn directions 
to caller ID, the Advanced Drive-Assist Display serves up info 
right in front of you – helping to minimise time looking away. 
Plus, its intuitive 3-D depth and tilt design helps you take it all 
in quicker. So you can focus on what really matters.

نظام مالحة مع حتديث فوري لالجتاهات
TURN-BY-TURN NAVIGATION

أنظمة مساعدة السائق
DRIVING AIDS

نظام مراقبة ضغط اإلطارات
TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM

إظهار هوية املتصل
CALLER IDNISSAN ADVANCED DRIVE-ASSIST DISPLAY

INNOVATION THAT’S RIGHT  
IN FRONT OF YOU.
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الطريق!  مع كرثة األحداث وامُلشغالت من حولك، تربز أهمية وضوح رؤيتك للجزء األهم... أال وهو 
ولهذا زودت مركبات التيما بشاشة مساعدة السائق املتطورة التي تعرض أمامك كافة املعلومات التي 
العمق  ومع  املتصل.  إظهار هوية  إىل  لالجتاهات  فورية  املالحة مع حتديثات  توجيهات  حتتاجها: من 
من  يقلل  ما  واحدة،  بلمحة  املعلومات  تلك  كل  قراءة  من  ستتمّكن  املائل  والتصميم  األبعاد  ثالثي 

تشتت انتباهك عن الطريق.

شاشة مساعدة السائق املتطورة من نيسان

إبداع يثري إلهامك مباشرة أمامك.
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NISSAN SAFETY SHIELD PHILOSOPHY

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 philosophy 
is a comprehensive approach to safety that guides the 
engineering and development of every vehicle we make. 

على  احلفاظ  يف  النظام  هذا  يساعدك  باملركبة.  الديناميكي  التحكم  نظام 
لعجلة  استخدامك  مراقبة  خالل  من  ويعمل  املطلوب.  املسار  ضمن  مركبتك 
القيادة واملكابح، ومن ثم مقارنة هذه القراءات مع مسار املركبة الفعلي، ليقوم تلقائيًا 
بتخفيف قوة احملرك و/أو استخدام املكابح على العجالت املناسبة لتبقى يف املسار 

الذي وجهت سيارتك إليه.

Vehicle Dynamic Control  helps keep you going  
in the direction you intend. It works by monitoring 
your steering and braking input compared to the 
vehicle’s actual path, then reduces engine power 
and/or applies appropriate braking to specific wheels 
to help keep you on the path you steered.

6 Standard Air Bags*.  Nissan Advanced Air Bag System 
features supplemental front air bags with seat belt and 
occupant-classification sensors. In addition, Altima features 
front seat-mounted side-impact supplemental air bags and 
roof-mounted curtain side-impact supplemental air bags 
with rollover sensor.
*Available on 2.5 SL and 3.5 SL only. *متوفرة يف موديل SL مبحرك 2.5 لرت، وموديل SL مبحرك 3.5 لرت.

نظام التحكم بالتشبث. يساعد على تخفيف انزالق العجالت يف 
زيادة  أو  اخلانق  عمل  تخفيف  خالل  من  املنخفضة  التشبث  حاالت 

ضغط املكابح لتوفري أكرب قوة تشبث ممكنة.

Traction Control System helps reduce wheel 
spin in low-traction situations by reducing 
throttle or applying brake pressure to help 
maintain grip.

)TPMS( نظام مراقبة ضغط اإلطارات
ُيعلمك بانخفاض الضغط يف أحد إطاراتك.

Tyre Pressure Monitoring System )TPMS( 
lets you know when a tyre is low.

® ®
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أليس من الرائع أن تكون مفعمًا بالثقة طوال رحلتك؟ نقدم لك نظام درع السالمة من نيسان 
للتطوير واالبتكارات  الذي يوجه مسارنا  السالمة، وهو  لتوفري  املتكامل  الذي يجسد منهجنا 

الهندسية يف كل مركبة نصنعها.

هوائية  بوسائد  نيسان  من  املتطورة  الهوائية  الوسائد  نظام  ميتاز  قياسية*.  هوائية  وسائد   6
الركاب. إضافة إىل ما سبق، حتتوي  أمامية إضافية مع أحزمة مقاعد ومستشعرات لتصنيف 
التيما على وسائد هوائية إضافية مثبتة باملقاعد األمامية للحماية من الصدمات اجلانبية، ناهيك 
عن الوسائد الهوائية اإلضافية الستارية املثبتة بالسقف والتي توفر حماية من الصدمات اجلانبية، 

ال سيما وأنها مزودة مبستشعرات انقالب.

نظام درع السالمة من نيسان

ابتكارات تهتم بسالمتك.
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NISSAN SAFETY SHIELD TECHNOLOGIES

GET AWAY WITH JUST A WARNING*.

نظام درع السالمة من نيسان

أنظمة حتذير تساعدك على تفادي اخملاطر*.

What if extra reassurance was easy to spot? Whether you’re changing lanes on the highway or deftly manoeuvring 
your way into a parking spot, Altima’s available Safety Shield Technologies offer you a suite of advanced systems 
that help you keep an eye out all around you, watch the flow of traffic and even think ahead.

ما رأيك بأن تنعم مبزيد من الثقة والطمأنينة؟ سواء كنت تبدل مسارك على الطريق السريع أو كنت تناور لركن سيارتك، ستمنحك التقنيات املتوفرة يف نظام درع السالمة من نيسان 
جمموعة من األنظمة املتطورة لتبقي عينيك على كل ما حولك، بل وتعرف حالة املرور أمامك وتفكر بشكل استباقي.

Predictive Forward Collision Warning. Now you can get a heads up, 
even if you can’t see what’s slowing you down. A radar sensor on the 
front of Altima constantly monitors not just one vehicle ahead in 
your lane, but two. When the system detects sudden decele ration 
two vehicles ahead, it gives you an audible warning and a visual 
signal on the instrument panel.

Forward Emergency Braking.  This system helps keep an eye on 
your speed and proximity to the vehicle ahead of you, warning you 
if you need to slow down. It can also apply braking if you fail to 
respond to help you avoid a collision. If a collision is unavoidable, this 
feature will engage the brakes to help reduce speed of impact and 
reduce the severity of a collision.

Intelligent Cruise Control.  Using radar to maintain a set distance 
between you and the car in front of you, Intelligent Cruise Control 
can apply the brakes to maintain that distance.

نظام التحذير التنبؤي قبل االصطدام األمامي. اآلن ميكنك أن تعرف حالة السري أمامك، حتى 
التيما يراقب باستمرار  وإن مل تستطع رؤيتها، وذلك بفضل حساس راداري مثبت يف مقدمة مركبتك 
السيارة التي أمامك، والسيارة التي أمامها أيضًا! وحني يستشعر النظام انخفاضًا مفاجئًا يف سرعة املركبتني 

يف األمام، سيقوم بتنبيهك على الفور من خالل حتذير صوتي ومرئي يظهر على لوحة العدادات.

نظام الفرملة الطارئة يف حاالت التوجه األمامي. يساعدك هذا النظام على مراقبة سرعتك ومدى 
إذا لزم  لتنبيهك إىل ضرورة تخفيف سرعتك  التي تسري أمامك، كما يصدر حتذيرًا  السيارة  اقرتابك من 
األمر. وميكن لهذا النظام أن يستخدم املكابح عند عدم استجابتك بالشكل املالئم لتجنب وقوع تصادم. 
ويف حال أصبح احلادث واقعًا ال حمالة، سوف يستخدم النظام املكابح بهدف تقليل سرعتك وتخفيف 

شدة االصطدام ما أمكن.

تقنية حتكم ذكية لتثبيت السرعة. تستخدم هذه التقنية حساسات رادارية للحفاظ على مسافة 
حمددة بينك وبني السيارة التي تسري أمامك، وميكن أن تستخدم املكابح أيضًا للحفاظ على هذه املسافة.

Rear Cross Traffic Alert.  When you’re 
backing out of a parking space, this 
available feature watches the area 
around the rear of your Altima and can 
warn you about detected vehicles you 
might not see behind you approaching 
from either side. So backing up feels 
more confident than ever.

من  سيارتك  تخرج  حني  اخللف.  يف  املارة  من  التحذير  نظام 
موقف وأنت ترجع بها إىل اخللف، ستقوم هذه امليزة بكشف املركبات 
يكن  مل  رمبا  والتي  االجتاهني،  من  سيارتك  مؤخرة  من  تقرتب  التي 
باستطاعتك رؤيتها، لتقوم بتحذيرك ولفت انتباهك، ما يجعل الرجوع 

بسيارتك إىل اخللف أسهل من أي وقت مضى.

Blind Spot Warning.  If another 
vehicle is detected in the blind spot 
area, an indicator appears in the 
driver’s or front passenger’s door 
pillar and on the Advanced Drive-
Assist Display. Then, if you put your 
turn signal on, the indicator flashes 
with a warning chime.

نظام التحذير يف املناطق العمياء. إذا مت الكشف عن مركبة 
الركاب  أو  السائق  العمياء، سيضيء مؤشر من جهة  املنطقة  يف 
األمامي، وأيضًا على شاشة مساعدة السائق املتطورة. ما عليك 
مت  إذا  بتحذيرك  النظام  ليقوم  االنعطاف  أضواء  تشغيل  سوى 

الكشف عن مركبة يف املنطقة العمياء.

RearView Monitor.  When you’re  
in Reverse, the RearView Monitor 
shows what’s directly behind you 
and helps make backing up and 
parking easier. Guide lines move with 
the steering wheel to help you place 
your vehicle accurately.

تعود  حني  الشاملة.  الرؤية  وشاشة  اخللفية  الرؤية  شاشة 
لك  تعرض  اخللفية  الرؤية  شاشة  فإن  اخللف،  إىل  بسيارتك 
أيضًا  وثمة  سهاًل.  أمرًا  اخللفي  الركن  لتجعل  مباشرة  وراءك  ما 
على  ملساعدتك  القيادة  مع عجلة  تتحرك  توجيهية  خطوط 

ركن مركبتك مبنتهى الدقة.

*Only available in 2.5 SL+ navi and 3.5SL+ navi. *متوفر يف موديل SL مبحرك 2.5 لرت مع نظام مالحة وموديل SL مبحرك 2.5 لرت مع نظام مالحة.



CHOOSE YOUR COLOUR اخرت لونك املفضل

جلد بيج
2.5 SL | 3.5 SL

قماش بيج
2.5 | 2.5 S | 2.5 SV

جلد أسود
2.5 SL | 3.5 SL

قماش أسود
2.5 | 2.5 S | 2.5 SV

Super Black  KH3

KH3 أسود سوبر
Dark Blue  RBD

RBD أزرق داكن
Cayenne Red  NAH

NAH أحمر فلفلي

CHOOSE YOUR FABRIC اخرت قماشك املفضل

 Standard  قياسي

Beige Leather 
2.5 SL | 3.5 SL

Beige Cloth 
2.5 | 2.5 S | 2.5 SV

Black Leather 
2.5 SL | 3.5 SL

Black Cloth 
2.5 | 2.5 S | 2.5 SV

Java Metallic  CAJ

CAJ  معدين جافا
Gray Metallic  KAD

KAD رمادي معدين
Brilliant Silver  K23

K23  فضي المع
Pearl White  QAB

QAB أبيض لؤلؤي
Solid Beige

بيج

قد تختلف املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.
2 3 - 2 2Features and specifications vary by market. Please consult your local dealer.



قد تختلف املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.
2 5 - 2 4Features and specifications vary by market. Please consult your local dealer.

CHOOSE YOUR TRIM LEVEL

2.5 S      

• 2.5-liter DOHC 16-valve 4-cylinder engine
• 182 Horse power 
• X-Tronic CVT (Continuously Variable Transmission)
• Vehicle Dynamic Control (VDC)
• Traction Control System (TCS)
• Remote keyless entry with Push Engine Start
• Advanced Drive Assist Display
• AM/FM/CD/RDS/AUX/MP3 audio system with 4 speakers
• Illuminated steering wheel-mounted audio controls
• Air condition
• 60/40 split fold-down rear seatbacks
• Front driver and passenger airbags with 3 points seat 

belt pretensions
• Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) with individual tyre 

pressure display and Easy-Fill Tyre Alert

2.5 SV      INCLUDES 2.5 S EQUIPMENT PLUS:

• Nissan Connect with Mobile Apps
• 5.0” colour touch-screen monitor
• USB connection port for iPod interface
• Rear View Monitor
• Front and Rear sonar system
• Audio system with 6 speakers
• Cruise control with steering wheel-mounted controls
• Sun visors with illuminated vanity mirrors
• Nissan Intelligent Key
• Smart Auto Headlights
• 17” aluminium alloy wheels
• Fog lights

2.5 SV + NAVI      INCLUDES 2.5 SV EQUIPMENT PLUS:

• Navigation system 
• Premium Audio System 9 speakers (BOSE)

2.5 SL + NAVI      INCLUDES 2.5 SL EQUIPMENT PLUS:

• Navigation system 
• Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
• Blind Spot Warning (BSW)
• Premium Audio System 9 speakers (BOSE)

3.5 SV + NAVI      INCLUDES 3.5 SV EQUIPMENT PLUS: 

• Navigation system 
• Premium Audio System 9 speakers (BOSE)

3.5 SL + NAVI      INCLUDES 3.5 SL EQUIPMENT PLUS:

• Navigation system 
• Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
• Blind Spot Warning (BSW)
• Premium Audio System 9 speakers (BOSE)

2.5 SL      INCLUDES 2.5 SV EQUIPMENT PLUS:

• Dual Zone Automatic Temperature Control (ATC)
• Remote Engine Start/Stop System with Intelligent Climate Control
• Leather-wrapped steering wheel
• 6-way power driver’s seat 
• Rear-passenger air conditioning vents
• Auto-dimming inside rear view mirror with digital compass
• Passenger-side front-window one-touch auto-up/down 

with auto-reverse
• Manual folding outside mirrors with LED turn indicators

4-CYLINDER ENGINE

3.5 SV      INCLUDES 2.5 SV EQUIPMENT PLUS:

• 3.5-L DOHC 24 valve V6 engine
• 270 Horsepower 
• 350nm/ 4400rpm of torque
• 17” Alloy wheels
• Rear view monitor
• Front and Rear sonar system
• AM/FM/CD/RDS/AUX/MP3 Audio with 6 speakers 
• Cruise control with steering wheel mounted control
• Paddle shifters 
• Nissan intelligent key
• Tyre Pressure Monitor System (TPMS) with individual tyre 

pressure display

V6 ENGINE

اخرت موديل سيارتك

   2.5 S

حمرك رباعي األسطوانات سعة 2.5 لرت ذو كامة علوية مزدوجة، و16 صمامًا	 
182 حصانًا من القوة	 
ناقل حركة X-Tronic بتقنية التغيري املستمر	 
نظام التحكم الديناميكي باملركبة	 
نظام التحكم بالتشبث	 
نظام لدخول السيارة بال مفتاح يعمل عن بعد مع خاصية تشغيل احملرك بلمسة زر	 
شاشة مساعدة السائق املتطورة من نيسان	 
نظام للرتفيه الصوتي AM/FM/CD/RDS/AUX/MP3 بأربع مكربات 	 
مفاتيح للتحكم بنظام الرتفيه الصوتي، مضاءة، ومدجمة يف عجلة القيادة	 
فتحات لنظام التكييف الهوائي	 
مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 40/60 	 
وسائد هوائية للسائق والراكب األمامي مع أحزمة أمان ثالثية النقاط مزودة بوحدات شد مسبق.	 
نظام مراقبة ضغط اإلطارات مع عرض ضغط كل إطار على حدة، والتنبيه عند امتالء اإلطارات	 

2.5 إضافة إىل: S 2.5      يتضمن كل جتهيزات موديل SV

نظام Nissan Connect للتواصل مع تطبيقات هاتفك الذكي	 
شاشة ملونة تعمل باللمس مقاس 5 بوصات	 
 	iPod لتوصيل جهازك USB منفذ
شاشة الرؤية اخللفية	 
نظام حساسات يف األمام واخللف	 
نظام ترفيه صوتي مع 6 مكربات 	 
مفاتيح للتحكم بتقنية تثبيت السرعة مدجمة بعجلة القيادة	 
حاجبات أمامية للشمس مع مرايا تزيني مضاءة	 
مفتاح نيسان الذكي	 
مصابيح أمامية ذكية تعمل تلقائيًا	 
عجالت من األملنيوم املسبوك مقاس 17 بوصة	 
كشافات ضباب	 

2.5 إضافة إىل: SV 2.5 مع نظام مالحة      يتضمن كل جتهيزات موديل SV

نظام مالحة	 
 	(BOSE) نظام فاخر للرتفيه الصوتي مع 9 مكربات صوت

2.5 إضافة إىل: SL 2.5 مع نظام مالحة      يتضمن كل جتهيزات موديل SL

نظام مالحة	 
نظام التحذير من املارة يف اخللف	 
نظام التحذير يف املناطق العمياء	 
 	(BOSE) نظام فاخر للرتفيه الصوتي مع 9 مكربات صوت

3.5  إضافة إىل: SV 3.5 مع نظام مالحة      يتضمن كل جتهيزات موديل SV

نظام مالحة 	 
 	(BOSE) نظام فاخر للرتفيه الصوتي مع 9 مكربات صوت

3.5 SL      INCLUDES 2.5 SL EQUIPMENT PLUS:

• Day Time Running Lights (DTRL)
• Power sliding roof opening
• Fog lights
• Leather seats

2.5 إضافة إىل: SL 3.5      يتضمن كل جتهيزات موديل SL

مصابيح تعمل يف النهار 	 
فتحة سقف ُتفتح بانزالق آيل	 
كشافات ضباب	 
خامة تنجيد املقاعد من اجللد	 

3.5 إضافة إىل: SL 3.5 مع نظام مالحة      يتضمن كل جتهيزات موديل SL

نظام مالحة	 
نظام التحذير من املارة يف اخللف	 
نظام حتذير يف املناطق العمياء	 
 	(BOSE) نظام فاخر للرتفيه الصوتي مع 9 مكربات صوت

2.5 إضافة إىل: SV 2.5      يتضمن كل جتهيزات موديل SL

نظام أتوماتيكي للتحكم باحلرارة ثنائي املناطق	 
إيقاف/ تشغيل احملرك عن بعد مع نظام التحكم الذكي باملناخ	 
عجلة قيادة مكسوة باجللد	 
مقعد السائق يتحرك آليًا بست وضعيات	 
فتحات تكييف لركاب املقاعد اخللفية	 
مرآة للرؤية اخللفية بخاصية التعتيم التلقائي مع بوصلة رقمية 	 
 نافذة الراكب األمامي تتمتع بخاصية الفتح أو اإلغالق الكامل آليًا بلمسة زر مع خاصية الرجوع آليًا 	 

كإجراء وقائي عندما يعرتضها شيء
مرايا خارجية قابلة للطي آليًا مع مؤشرات انعطاف	 

حمرك رباعي األسطوانات

2.5 إضافة إىل: SV 3.5      يتضمن كل جتهيزات موديل SV

حمرك سداسي األسطوانات سعة 3.5 لرت ذو كامة علوية مزدوجة و24 صمامًا	 
270 حصانًا من القوة	 
350 ن.م من العزم / 4400 دورة يف الدقيقة	 
عجالت من األملنيوم املسبوك مقاس 17 بوصة	 
شاشة الرؤية اخللفية	 
نظام حساسات يف األمام واخللف	 
نظام للرتفيه الصوتي AM/FM/CD/RDS/AUX/MP3 بسّت مكربات 	 
مفاتيح للتحكم بتقنية تثبيت السرعة مدجمة بعجلة القيادة	 
مفاتيح نقل احلركة املدجمة على عجلة القيادة	 
مفتاح نيسان الذكي	 
نظام مراقبة ضغط اإلطارات مع عرض ضغط كل إطار على حدة 	 

احملرك سداسي األسطوانات



A.   Chrome Bumper Protector  
Proof that the best defense 
is great style.

B.  All-season Floor Mats  
Skip the mud – and other 
messes.

C.  Rear Decklid Spoiler  
May the downforce be 
with you.

D.  Illuminated Kick Plates  
Fewer scuffs and a grand 
entry, every time.

E.  Chrome Body 
Side Mouldings  
Add a touch of 
timeless style. 

F.  Remote Engine Start 

G. Emergency Road Kit 

H. First Aid 

Additional Accessories:
• Body Side Mouldings
• Carpeted Floor Mats
• Carpeted Boot Mat
• Hideaway Boot Net
•  Boot Sub-floor Organiser
 •  Remote Engine Start/ 

Stop System

واٍق للمصد مصنوع من الكروم  أ. 
 مينحك مزيجًا فريدًا من

احلماية واألناقة.

 ب.  مفارش أرضية مناسبة لكافة الفصول
 حتمي سيارتك من الطني
وحتافظ على نظافتها.

 ج.  جناح خلفي
 يجعل قوة الضغط السفلي

تعمل لصاحلك.

عتبات صعود مضاءة  د. 
 لوحات أنيقة متنحك فخامة

الدخول يف كل مرة تصعد فيها منت سيارتك.

مصدات حماية  هـ. 
 جانبية من الكروم

 تضفي على مركبتك ملسة
آسرة من الفخامة.

تشغيل احملرك عن بعد و. 
جمموعة املساعدة يف احلاالت الطارئة على الطريق ز. 

علبة إسعافات أولية ح. 

 ملحقات إضافية:
• مصدات حماية للهيكل

• مفارش أرضية مزودة بسجاد
• مفارش ملواضع األقدام مزودة بسجاد

• شبك خمبأ
• منظم للمفارش األرضية

 • تشغيل /
 إطفاء احملرك عن بعد

A E

B

G

C

D H

CHOOSE YOUR ACCESSORIES

GENUINE NISSAN ACCESSORIES

TURN BRAND-NEW INTO ALL YOU.

قد تختلف املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.
2 7 - 2 6Features and specifications vary by market. Please consult your local dealer.

Every Genuine Nissan Accessory is custom-fit, custom- 
designed and durability-tested. Each one is backed by 
Nissan’s 3-year/100,000-km whichever occurs first limited 
warranty (if installed by dealer at the time of purchase) 
and can be financed when installed by the dealer at time 
of purchase.

مصممة  متامًا،  سيارتك  تناسب  بأنها:  األصلية  نيسان  ملحقات  من  قطعة  كل  متتاز 
لسيارتك حصريًا، فائقة املتانة ومشمولة بضمان نيسان احملدود لثالث سنوات/ 100.000 كلم 
)أيهما يأتي أواًل( على أن يتم تركيبها من قبل الوكيل عند الشراء. كما ميكن متويل تكلفة 

امللحقات التي يتم تركيبها من قبل الوكيل عند الشراء.

F

اخرت امللحقات

ملحقات نيسان األصلية

حّول سيارتك العصرية إىل سيارتك احلصرية



SPECIFICATIONS املواصفات
En

g
in

e

Grade
2.5

الطراز

ك
حملر

ا

S SV SL

Code QR25DE الرمز

Type  DOHC 16 Valves, 4 Cylinder, in line | 4 اسطوانات على خط مستقيم، 16 صمام عمود كامات علوي مزدوج النوع

Displacement cc سم3 2,488 السعة 

Bore x stroke mm 89×100 ملم القطر x الشوط 

Max. power hp/rpm (Net) 182hp/6000rpm حصان/د.د. )صايف(  القوة القصوى 

Max. torque                Nm/rpm (Net) 244Nm/4000rpm العزم األقصى    نيوتن مرت /د.د. )صايف(

Compression ratio 10.0 معدل الضغط

Fuel system  ECCS, electronic fuel injection control | ECCS نظام التحكم اإللكرتوين بحقن الوقود نظام الوقود

Tr
an

sm
is

si
o

n

Type X-Tronic CVT D-Step النوع

كة
حلر

ل ا
D-Rangeناق

Gear ratios
1st - 7th 2.6310 - 0.3780 األول - السابع

مستويات ناقل احلركة
Reverse 1,9601 الرجوع للخلف

Final gear ratio (Hypoid final gear) 4.828 مستوى ناقل احلركة األخري )هايبويد(

Steering
(H-EPS) مضخة هيدروليكية ــ عجلة قيادة إلكرتونية

Hydraulic Pump-Electric Power Steering (H-EPS)
نظام عجلة القيادة

Min. turning radius (curb to curb) m 5.6 5.8 مرت االلتفاف(               )قطر  الدوران  قطر  األدنىلنصف  احلد 

Suspension
Front  Independent subframe - mounted strut-type |  األمامي هيكل مستقل ــ دعامة مثبتة

نظام التعليق
Rear  Multi-link independent |  اخللفي مستقل متعدد الوصالت

Brakes

System  11” Tie-Rod Booster |   قضيب معزز قياس 11 بوصة النظام

املكابح
Front 296 x 26 mm Vented Disc Roter أقراص مهواة األمامية

Rear 292 x 9 mm Disc Roter أقراص اخللفية

Parking  Mechanical Pedal Type |  ميكانيكي طراز دواسة القدم التوقف

Tyres & wheels
Wheels 16 x 7.0J Steel فوالذ 17 x 7.5J Alloy أملنيوم 17 x 7.5J Alloy أملنيوم العجالت

اإلطارات والعجالت
Tyres 215/60R16 95V Summer صيفية 215/55R17 94V Summer صيفية 215/55R17 94V Summer صيفية اإلطارات
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Overall length mm ملم 4,879 الطول اإلجمايل 

ان
وز
األ
د و

بعا
األ

Overall width mm ملم 1,830 العرض اإلجمايل 

Overall height mm ملم 1,471 االرتفاع اإلجمايل 

Wheelbase mm ملم 2,775 قاعدة العجالت 

Tread
Front    mm               1,585 ملم أمامي 

مداس اإلطارات
Rear  mm ملم 1,585 خلفي 

Min. ground clearance mm 136 ملم االرتفاع األدنى عن األرض 

Gross vehicle weight kg 1809 1825 1829 كج وزن السيارة اإلجمايل 

Curb weight kg 1430 1440 1443 كج وزن الهيكل 
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s Seating persons 5 أشخاص سعة اجللوس 
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ا

Fuel tank L 68 لرت خزان الوقود 

Trunk L 436 L لرت صندوق التحميل 
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SV SL

Code VQ35DE الرمز

Type  DOHC 24 Valves, 6 Cylinder, V6 |  سداسي االسطوانات ، 24 صمام، عمود كامات علوي مزدوج V6 النوع

Displacement cc سم3 3,498 السعة 

Bore x stroke mm 96 x 81 ملم القطر x الشوط 

Max. power hp/rpm (Net) 270hp/6400rpm حصان/د.د. )صايف(  القوة القصوى 

Max. torque                Nm/rpm (Net) 350nm/4400rpm العزم األقصى   نيوتن مرت/د.د. )صايف(

Compression ratio 10.3 معدل الضغط

Fuel system  ECCS, electronic fuel injection control | ECCS نظام التحكم اإللكرتوين بحقن الوقود نظام الوقود
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Type X-Tronic CVT D-Step النوع

كة
حلر

ل ا
D-Rangeناق

Gear ratios
1st - 7th 2.4130 - 0.3830 األول - السابع

مستويات ناقل احلركة
Reverse 1٫7977 الرجوع للخلف

Final gear ratio (Hypoid final gear) 4.677 مستوى ناقل احلركة األخري )هايبويد(

Steering
(H-EPS) مضخة هيدروليكية ــ عجلة قيادة إلكرتونية

Hydraulic Pump-Electric Power Steering (H-EPS)
نظام عجلة القيادة

Min. turning radius (curb to curb) m 5.8 مرت االلتفاف(               )قطر  الدوران  قطر  األدنىلنصف  احلد 

Suspension
Front   Independent subframe - mounted strut-type |  األمامي هيكل مستقل ــ دعامة مثبتة

نظام التعليق
Rear  Multi-link independent |  اخللفي مستقل متعدد الوصالت

Brakes

System  11” Tie-Rod Booster |   قضيب معزز قياس 11 بوصة النظام

املكابح
Front 296 x 26 mm Vented Disc Roter أقراص مهواة األمامية

Rear 292 x 9 mm Disc Roter أقراص اخللفية

Parking  Mechanical Pedal Type |  ميكانيكي طراز دواسة القدم التوقف

Tyres & wheels
Wheels 17 x 7.5J Alloy أملنيوم 17 x 7.5J Alloy أملنيوم العجالت

اإلطارات والعجالت
Tyres 215/55R17 94V Summer صيفية 215/55R17 94V Summer صيفية اإلطارات
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Overall length mm ملم 4,879 الطول اإلجمايل 

ان
وز
األ
د و

بعا
األ

Overall width mm ملم 1,830 العرض اإلجمايل 

Overall height mm 1,471 ملم االرتفاع اإلجمايل 

Wheelbase mm ملم 2,775 قاعدة العجالت 

Tread
Front    mm               1585 ملم أمامي 

مداس اإلطارات
Rear  mm 1585 ملم خلفي 

Min. ground clearance mm 137 ملم االرتفاع األدنى عن األرض 

Gross vehicle weight kg 1888 1910 كج وزن السيارة اإلجمايل 

Curb weight kg 1502 1530 كج وزن الهيكل 
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Fuel tank L 68 لرت خزان الوقود 

Trunk L 436 L لرت صندوق التحميل 

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.

حتتفظ شــركة نيســان موتور احملدودة بحقها يف إجراء أية تعديالت بدون إشــعار وذلك فيما يتعلق باأللوان واملعدات والتجهيزات أو املواصفات املوضحة يف هذا الكتيب أو يف إيقاف إنتاج طرازات حمددة. قد تختلف ألوان الســيارات 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.

قد تختلف املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.
2 9 - 2 8Features and specifications vary by market. Please consult your local dealer.


