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نيسان. إبداٌع ُيثري احلماس.

نيسان تيدا
Nissan. Innovation that excites.

NISSAN TIIDA

With cutting-edge responsiveness, standout fuel economy, a striking, modern exterior and spacious interior, the all-new Nissan Tiida 
defies convention to bring you technology, features and comfort you’d expect from a far more expensive vehicle.

مع االستجابة الفورية واملتفوقة، والرتشيد االستثنائي يف استهالك الوقود، والهيكل املصمم بأحدث معايري األناقة، واملقصورة التي تتسم بالرحابة، تتحدى نيسان تيدا اجلديدة كلّيًا 
املفاهيم التقليدية لتمنحك أرقى التقنيات واملزايا ووسائل الراحة التي تتوقعها عادة يف مركبة سعرها أغلى بكثري. 

Class-leading space. Never feel 
a squeeze with best-in-class space 
in the front and in the back.

تصميــم ديناميكي. من خطوطهــا املنحنية 
بروعــة إىل مقصورتهــا الفاخــرة، ســُتمتع تيــدا 

ناظريك كيفما تأملتها.

مساحة رائدة يف فئتها. لن تشعر بالضيق بعد 
اليوم بفضــل رحابة تيدا التي تعد األكرب يف فئتها 

يف األمام واخللف.

تقنية ال ُتضاهى. استمتع داخل سيارتك تيدا بأرقى 
األنظمة املدجمة فائقة التطور: نظام املالحة، وشاشــة 

.iPod® الرؤية اخللفية، ومقبس توصيل جهاز

Technology like never before. 
Built-in navigation, rear-reversing 
camera and iPod® connectivity make 
Tiida as tech-savvy as it gets.

Dynamic style. From its curvy lines 
to its premium interior, Tiida looks 
good wherever you look.

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 :971+, الربيد اإللكرتوين  4 6 0 اخلطوة 2: إذا مل يستطع املوزع احمللي الرد على الشكوى، ميكنك التواصل مع مركز نيسان اإلقليمي خلدمة اتصال العمالء، هاتف 0546666

Regional Customer Communication Centre
Dear Customer,
To ensure customer satisfaction, we have set up a Customer Communication Centre to address your complaints. Please follow these steps:
Step 1: Contact your local Nissan distributor, which will handle your complaints.
Step 2: If your local Nissan distributor is unable to address your complaints, please contact the Nissan Regional Customer Communication Centre. 
Tel: +9714 600 54 6666, E-mail: customercare@nissan-me.ae
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AND IT’S CHANGED A LOT. The all-new Nissan Tiida has finally arrived packed with new and unprecedented, next-generation technology 
and bold, sophisticated style. With cutting-edge responsiveness, standout fuel economy, a striking, modern exterior and spacious interior. 
The all-new Nissan Tiida defies convention to bring you technology, features and comfort you’d expect from a far more expensive vehicle.

IT’S BACK.
THE STUNNING
ALL-NEW NISSAN TIIDA.

هذه السيارة مزودة باكسسوارات إضافية. قد تختلف املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلبات السوق. الرجاء استشارة وكيلك احمللي.
This is an accessorised car, features and specifications vary by market. Please consult your local dealer. 0 3 - 0 2

وقد تغريت كثريًا. وأخريًا وصلت نيسان تيدا اجلديدة كلّيًا مزودة بتقنيات جديدة غري مسبوقة من اجليل املقبل، فضاًل عن تصميمها املفعم باجلرأة 
واللمسات املبتكرة. كما أنها متتاز باستجابة متفوقة، وترشيد استثنائي يف استهالك الوقود، وهيكل مصمم بأحدث معايري األناقة، ومقصورة تتسم بالرحابة. 
وتتحدى نيسان تيدا اجلديدة كلّيًا املفاهيم التقليدية لتمنحك أرقى التقنيات واملزايا ووسائل الراحة التي تتوقعها عادة يف مركبة سعرها أغلى بكثري.

ها هي عادت.

إّنها املذهلة نيسان تيدا اجلديدة كلّيًا.



Tiida is back with a renewed vengeance. Guaranteed to win you over with its perfected combination of style, functionality and versatility. 
Integral to its elegant, sporty style are a statement rear spoiler*, high mounted LED rear stop light and front fog lights* to illuminate the road in 
challenging conditions. When it comes to performance and fuel efficiency, there are no compromises, delivered in your choice of either a 5 speed 
manual transmission, or the new and improved Continuously Variable Transmission (CVT). Add to this the ultimate combination ergonomically 
designed interior comfort and space, and it’s hard to believe it’s a hatch.

A CAR TAKING A NEW 
DIRECTION.

*هذه السيارة مزودة باكسسوارات إضافية. قد تختلف املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلبات السوق. الرجاء استشارة وكيلك احمللي.
*This is an accessorised car, features and specifications vary by market. Please consult your local dealer. 0 5 - 0 4

عادت تيدا مبزايا أكرث تطورًا. وهي تضمن لك إحراز املزيد من النجاحات مع مزيج أمثل من التصميم، 
واملزايا والسمات العملية. وإكمااًل ألناقتها ومظهرها الرياضي، تأتي هذه املركبة مزودة بجناح خلفي، ومصباح 
توقف خلفي سقفي، وكشافات ضباب أمامية إلنارة الطريق يف أقصى الظروف اجلوية. وحني يتعلق األمر 
باألداء وترشيد الوقود، فال جمال للمقارنة، سواء اخرتت ناقل احلركة اليدوي خماسي السرعات أو ناقل احلركة 
اجلديد واملطور بتقنية التغيري املستمر )CVT(. أضف إىل هذا فيضًا من املزايا املصممة لرتتقي براحة املقصورة 
ورحابتها، حتى تكاد تنسى لوهلة أنها سيارة هاتشباك.

إليَك السيارة التي اتخذت 
منحى جديدًا.



هذه السيارة مزودة باكسسوارات إضافية. قد تختلف املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلبات السوق. الرجاء استشارة وكيلك احمللي.
This is an accessorised car, features and specifications vary by market. Please consult your local dealer. 0 7 - 0 6

The all-new Nissan Tiida is full of tech to get you excited right 
from the get go. Whether it’s the Nissan Intelligent Key, the integrated 
satellite navigation or the rear-reversing camera, Tiida is packed with more 
technology than you could ever ask for.

TECHNOLOGY TO 
SHOUT ABOUT. نيسان تيدا اجلديدة بالكامل مليئٌة بالتقنيات التي تبث فيك روح احلماسة، 

فهي متنحك مزايا تفوق توقعاتك، من مفتاح نيسان الذكي، ونظام املالحة املدمج، 
إىل شاشة الرؤية اخللفية.

تقنيات فائقة التطور. محرك MRA8DE سعة 1٫8 لرت
مينحك احملرك MRA8DE اجلديد تفوقًا يف األداء. وبفضل الشوط األكرث طواًل، ونظام  
CVTC املزدوج للتحكم املستمر بالتوقيت املتباين لصمامات اإلدخال والعادم، يضمن 

محرك تيدا احرتاقًا أشد فعالية وأكرث ترشيدًا للوقود. كما يتمتع حمرك تيدا بقدرة فائقة 
على الرغم من وزنه اخلفيف، مما يوفر للسيارة أداًء عاليًا دون أن يكون عبئًا عليها.

محرك HR16DE سعة 1٫6 لرت
متّلك الصدارة  بأداء احملرك HR16DE املزود بنظام حقن ثنائي وبنظام CVTC  مزدوج 
للتحكم املستمر بالتوقيت املتباين للصمامات، مينحك هذا احملرك سالسة القيادة مع دقة 
التحكم وسرعة االستجابة، ترافقًا مع التفوق املذهل يف ترشيد استهالك الوقود، ما يجعله 

رفيق الدرب األمثل يف كافة ظروف القيادة.

ال تعتمــد زيــادة الكفاءة على التقنية وحدها فحســب، بل تعتمد بصورة أساســية 
على أســلوب قيادتك. يف تيدا لن تكون دواسة الوقود بعيدة عن عيون الرقابة بعد 
اآلن، فاملؤشــر يف لوحة التجهيزات ســيزودك مبالحظات فوريــة حول قيادتك، ما 
يســاعدك على أن تصبح سائقًا أشــد براعًة وفطنة. أما بالنسبة للموديالت املزودة 
بناقل حركة يدوي فإن ضوء املؤشر سيعلمك بالوقت املناسب لتغيري ناقل احلركة إىل 

سرعة أعلى، األمر الذي يضمن أقصى درجات التوفري يف استهالك الوقود.

The biggest change in efficiency doesn’t come from 
technology; it comes from how you drive. In Tiida, that 
extra quick start won’t go unnoticed – an Eco Pedal 
Indicator in the instrument cluster gives you instant 
feedback on how you’re driving – helping you become a 
smarter, more efficient driver. And on models equipped 
with manual transmission, an indicator light will tell you 
when to upshift for maximum fuel efficiency.

HR16DE 1.6L ENGINE
Take the lead with the performance of the HR16DE engine. 
Equipped with a Dual Injector System and Twin CVTC (Continuously 
Variable-valve Timing Control), it provides a smoother ride with great 
control and responsiveness, along with superior fuel economy – 
making it an ideal road companion for all types of driving conditions.

MRA8DE 1.8L ENGINE
The new MRA8DE engine was designed to excel. With its longer 
stroke and Twin CVTC (Continuously Variable-valve Timing Control) 
System on intake and exhaust valves, it offers greater combustion 
efficiency and maximum fuel economy. Tiida’s engine is very durable 
but lightweight, giving great performance and power without being a 
burden to the car.

Eco PEDAL Indicator
مؤشر صديق للبيئة

Xtronic CVT® (Continuously Variable 
Transmission). Say goodbye to fixed gear ratios 
and hello to CVT. With infinitely variable ratios, 
CVT keeps the engine in the sweet spot for what 
you need, from instant acceleration to efficient and 
quiet cruising. Reduced friction and increased ratio 
coverage mean Tiida’s incredibly smooth CVT is 
better than ever.

ناقل حركة ®Xtronic CVT بتقنية التغيري املستمر. وّلت أيام املستويات الثابتة يف ناقل احلركة 
وجاء عهد ناقل احلركة بتقنية التغيري املستمر. ومع نسب متغرية غري حمدودة، تضمن تقنية التغيري 
املستمر أن يكون أداء احملرك بأفضل حاالته على الدوام، من التسارع املذهل إىل الكفاءة والهدوء خالل 
 القيادة على سرعة ثابتة. وبفضل تقليل االحتكاك وزيادة نسب النقل، مينحك
ناقل احلركة بتقنية التغيري املستمر سالسة أكرث من أي عهد مضى.

The Tiida 1.8 wears the PUREDRIVE™ badge, meaning 
it meets or exceeds Nissan’s global criteria for 
environment friendliness. The PUREDRIVE™ initiative is 
just one aspect of Nissan’s commitment to developing 
more environment-friendly
transportation for
all of us.

نيســان تيدا ســعة 1.8 لرت حتمــل شــعار ™PUREDRIVE، هــذا يعني 
أّنهــا مطابقــة ملعايري نيســان العامليــة للحفاظ علــى البيئــة. مبادرة 
™PUREDRIVE تعكــس فلســفة نيســان التــي تســعى مــن خاللها 

للبيئــة.  صديقــة  للجميــع  ســيارات  ابتــكار  يف  أهدافهــا  حتقيــق 



The all-new Nissan Tiida doesn’t just pack a punch in the performance department, there’s plenty to look at too. Of course it all starts 
with the sweeping, aerodynamically curved body and distinctive racy contours, every line and curve has been carefully considered to make 
this the best-looking Tiida yet. Its all-new design also has a lower stance giving an aggressive edge to an already stunning shape.

SHAPED FOR LIFE. 
STYLED FOR FUN.

هذه السيارة مزودة باكسسوارات إضافية. قد تختلف املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلبات السوق. الرجاء استشارة وكيلك احمللي.
This is an accessorised car, features and specifications vary by market. Please consult your local dealer. 0 9 - 0 8

ال تتوقف روعة نيسان تيدا اجلديدة كلّيًا على أدائها املتفوق، فتصميمها مليء بالروائع أيضًا. والبداية من الهيكل اآليروديناميكي 
ذي املنحنيات اآلسرة واللمسات الرياضية الباهرة، ففي كل خّط وانحناء عناية فائقة وأفكار خالقة جنحت يف منح تيدا هذا املظهر 
االستثنائي. كما أن تصميمها اجلديد ميتاز بوضعية أكرث انخفاضًا، ما يضفي شراسة إىل إطاللتها األخاذة.

تسّهل حياتك. متلؤك باملرح.



Lower chrome 
front grille

ENJOY THE BIGGER 
THINGS IN LIFE.

استمتع بأكرب الروائع يف احلياة.

The all-new Nissan Tiida comes with 60/40 split fold seating, giving you versatility and more space. 
With a roomy interior to start with, the 60/40 split fold seating delivers a host of options that enable you 
to ferry all manner of things, whether it’s your music gear, shopping bags, or everything you need for a big 
family holiday. However, you choose to configure the seats to suit your load, or create more space, you’ve 
got plenty of room to play with.

مت تزويد نيسان تيدا اجلديدة بالكامل مبقاعد قابلة للطي بنسبة 40/60، ما يوفر لك املزيد من املرونة والرحابة. وفضاًل عن مساحة املقصورة 
الواسعة، ستمنحك هذه املقاعد القابلة للطي بنسبة 40/60 خيارات متنّوعة تتسع لكافة متطلبات حياتك: سواء أكانت أجهزتك املوسيقية، 
أم املعدات القابلة للطي بالكامل، أم أغراض رحلة عائلية كبرية. ما عليك سوى حتديد وضعيات املقاعد املثالية لوضع حمولتك أو توفري 

مساحات إضافية، فاخليارات كثرية واملساحات كبرية.

هذه السيارة مزودة باكسسوارات إضافية. قد تختلف املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلبات السوق. الرجاء استشارة وكيلك احمللي.
This is an accessorised car, features and specifications vary by market. Please consult your local dealer. 1 1 - 1 0

Front skirt

Side skirtرفراف أمامي
رفراف جانبي

شبك أمامي سفلي 
من الكروم

ACCESSORIES رات إكسسوا



*هذه السيارة مزودة باكسسوارات إضافية. قد تختلف املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلبات السوق. الرجاء استشارة وكيلك احمللي.
*This is an accessorised car, features and specifications vary by market. Please consult your local dealer. 1 7 - 1 4

From the moment you’re seated in the all-new Nissan Tiida you’ll experience interior design and styling that far outclasses anything offered by 
competitors. Immediately apparent, and possibly the greatest luxury of all, is the premium we all crave: space. The generous new cabin design gives 
both driver and passengers an abundance of headroom and legroom that will be appreciated on every journey. Throughout you’ll discover a range 
of thoughtful design features with exceptional finishes, including incredibly comfortable ergonomically designed seats, dual zone climate control* for 
the individual comfort of both driver and passengers. Whenever you’re on the go, and wherever you’re going, you’ll enjoy the journey in style.

STYLE IN ALL SPACES.

من اللحظة التي جتلس فيها يف نيسان تيدا اجلديدة كلّيًا ستشعر بالفرق الشاسع بني تصميم مقصورتها وفخامتها وبني كل ما تقدمه املركبات األخرى يف فئتها. وستدرك على الفور أن من أبرز 
مظاهر الفخامة هي ببساطة: الرحابة. كما توفر املقصورة اجلديدة الرحبة للسائق والركاب على حد سواء متسعًا كبريًا للرؤوس واألرجل، ما يضفي الراحة على جميع رحالتهم. كما ستكتشف 

الكثري من أفكار التصميم املبتكرة مع ملسات غري مسبوقة، مبا يف ذلك املقاعد املريحة والعملية، ونظام التحكم باملناخ ثنائي املناطق* الذي مينح كاًل من السائق والركاب درجة احلرارة التي 
يفضلونها. مهما كانت وجهتك، ويف أي وقت، سوف تستمتع برحلتك ومبنتهى الفخامة.

األناقة جتّسدت يف مقصورتها.



هذه السيارة مزودة باكسسوارات إضافية. قد تختلف املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلبات السوق. الرجاء استشارة وكيلك احمللي.
This is an accessorised car, features and specifications vary by market. Please consult your local dealer. 1 9 - 1 8

The all-new Nissan Tiida doesn’t just look great on the outside, the view from inside is spectacular as well. 
The all-new interior design and expansive windows give you an incredible level of visibility, and as you settle 
into the supremely comfortable seats, you’ll notice an intuitive dash with everything you need in clear view 
and easy reach. Driver ease and comfort has been intelligently implemented, with air conditioning, cruise 
control, dual-zone climate control* and speed sensing wipers. 

TALK ABOUT A ROOM 
WITH A VIEW.

Rear Spoiler

Back skirt

ال تكتفي نيسان تيدا اجلديدة كلّيًا بإطاللتها البهية، إذ متنحك إطالالت آسرة من الداخل أيضًا. فاملقصورة اجلديدة بالكامل مع النوافذ 
الكبرية توفر لك مساحة مذهلة من الرؤية. وحني جتلس يف املقاعد املريحة للغاية، سوف تشعر باالنطالقة املذهلة، وكل ما حتتاج إليه 
صمم ليكون شديد الوضوح وسهل الوصول. كما مت بذكاء تطوير راحة السائق وسهولة حتكمه مبا يريد، بفضل نظام تكييف الهواء، 

وتقنية تثبيت السرعة، ونظام التحّكم باملناخ ثنائي املناطق* وشفرات مسطحة ملساحات الزجاج تستشعر سرعة السيارة.

مساحة رحبة وإطاللة آسرة.

جناح خلفي

رفراف خلفي

هذه السيارة مزودة باكسسوارات إضافية. قد تختلف املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلبات السوق. الرجاء استشارة وكيلك احمللي.
This is an accessorised car, features and specifications vary by market. Please consult your local dealer. 1 3 - 1 2



هذه السيارة مزودة باكسسوارات إضافية. قد تختلف املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلبات السوق. الرجاء استشارة وكيلك احمللي.
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نظام نيسان املالحي )اختياري(

اهتِد اىل طريقك أينما كنت بلمسات 
مع النظام املالحي املزّود بشاشة تعمل 
باللمس، والذي مينحك جتربة سهلة 
االستخدام عرب شاشته الكبرية وامللّونة.

Navigation System (optional)
Find your way through any neighbourhood with the Touch Screen 
Navigation System as your guide – easy and convenient to use, with 
a large colour display.

شاشة الرؤية اخللفية

عند الرجوع بسيارتك إىل اخللف، 
تساعدك شاشة الرؤية اخللفية املتوّفرة 

اختياريًا على إظهار ما هو خلفك متامًا.

Rear View Camera 
When you engage reverse, Tiida’s optional Rear View Camera helps 
you see what’s directly behind you.

مفتاح نيسان الذكي

يتيح لك فتح وإقفال األبواب وصندوق السيارة، وتشغيل 
احملرك واالنطالق بسيارتك دون أن تضطر إىل إخراجه 

من جيبك.

Intelligent Key
Lets you lock and unlock the doors and trunk, start the engine and 
drive away –all without taking it out of your pocket or purse.

زر التشغيل/ اإلطفاء

ال داعي إىل البحث عن املفاتيح. ملسة واحدة وتنطلق بسيارتك.

Push Button Start/Stop
No fumbling for a key. Just a simple touch, and away you go.

A CAR OF HIGH INTELLIGENCE.
The all-new Nissan Tiida presents you with a stylish instrument cluster and sophisticated Multi-Function Drive Computer, which places all 
key information at your fingertips. All it takes is one quick glance at the fine vision meter to assess your fuel consumption, driving range and the 
temperature outside. But wait, it gets cleverer...

تقدم لك نيسان تيدا اجلديدة بالكامل لوحة عدادات تتسم مبنتهى األناقة، مع حاسوب للسائق متعدد املهام يوفر لك الوظائف األساسية بلمسة من أناملك. وال يتطلب األمر منك سوى حملة سريعة 
على لوحة العدادات املتطورة لتعرف معدل استهالك الوقود، واملسافة املقطوعة ودرجة احلرارة يف اخلارج. وثمة املزيد من املزايا الذكية األخرى.

سيارة فائقة الذكاء.

نظام أوتوماتيكي للتحكم باحلرارة )ATC( ثنائي املناطق

قد تكون من حمبي األجواء الدافئة، بينما يرغب الراكب األمامي بأجواء من الربودة املنعشة. 
ال مشكلة بعد اليوم! فاملناطق املنفصلة للتحكم باحلرارة تضمن لكل منكما تلبية رغبته. 

Dual Zone Automatic Temperature Control ATC 
You like it warm. Your front passenger likes it cool. No problem. 
Separate controls let each of you dial in your ideal setting.

iPod®/USB input 
Plug in your iPod® or portable MP3 player through the USB port and 
control it through Tiida’s audio controls. Or simply enjoy Bluetooth® 
audio streaming when you link your compatible mobile phone.

iPod®/USB مقبس

ل جهازك ®iPod أو مشغل MP3 إىل مقبس  وصِّ
USB وحتّكم به عرب نظام الصوت يف سيارتك تيدا. 

أو استمتع بتشغيل موسيقاك املفضلة من أي هاتف 
حممول متوافق عرب تقنية البلوتوث.



هذه السيارة مزودة باكسسوارات إضافية. قد تختلف املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلبات السوق. الرجاء استشارة وكيلك احمللي.
This is an accessorised car, features and specifications vary by market. Please consult your local dealer. 2 3 - 2 2

Dynamic style, exciting performance and intelligent technology takes you and your Tiida to a place every driver 
dreams of. A world where every road is your playground and every journey is one never-ending adventure.

THE ALL-NEW TIIDA 
HOPES, LIKE YOU, THAT 
THE ROAD NEVER ENDS.

مع تصميم ديناميكي، وأداء متفوق، وتقنيات ذكية، حتملك تيدا إىل حيث يحلم السائقون اآلخرون. عامل يكون فيه 
كل طريق متعة حقيقية، وكل رحلة مغامرة تفيض باإلثارة.

تيدا اجلديدة بالكامل تتمنى 
مثلك متامًا أال تنتهي الرحلة. 



هذه السيارة مزودة باكسسوارات إضافية. قد تختلف املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلبات السوق. الرجاء استشارة وكيلك احمللي.
This is an accessorised car, features and specifications vary by market. Please consult your local dealer. 2 5 - 2 4

The all-new Nissan Tiida possesses the latest safety technologies 
designed to assist in the prevention of collisions and to protect you and 
your passengers should an accident occur.

ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)
In the event of an emergency situation, ABS modulates the brakes 
to help the driver maintain stability and steering control as well as 
preventing the brakes from locking.

BRAKE ASSIST & ELECTRONIC BRAKEFORCE 
DISTRIBUTION (EBD)
Brake Assist senses emergency braking and automatically helps to 
apply maximum braking pressure if needed. Meanwhile, Electronic 
Brakeforce Distribution automatically varies the braking force in 
accordance with load distribution to maximise stopping power.

6 AIRBAGS
Dual front, dual side and dual curtain SRS airbags will protect the driver 
and passengers in the case of a front or side impact.

VEHICLE DYNAMIC CONTROL (VDC)
Tiida’s optional VDC compares the actions of the driver with the current 
vehicle behaviour and selectively brakes individual wheels and controls 
engine power, to help keep the car on its intended path.

IMMOBILIZER
Rest easy knowing the Immobilizer system only allows ignition with a 
particular code key.

PEACE OF 
MIND COMES 
NATURALLY.

حتمل نيســان تيدا اجلديدة كلّيًا على متنها أحدث تقنيات الســالمة املصممة لتساعدك على 
تفادي احلوادث وحمايتك ومن معك إن وقع حادث ال قدر اهلل.

(ABS) نظام املكابح املانعة لالنغالق
يف احلــاالت الطارئة، تقوم املكابح املانعة النغالق العجالت األربع مبســاعدتك يف احلفاظ على 

ثبات املركبة والتحكم بالتوجيه بينما متنع املكابح من اإلقفال.
)EBD( نظام تعزيز الفرملة ونظام التوزيع اإللكرتوين لقوة الفرملة

يتحســس نظام تعزيــز الفرملة حاالت التوقــف الطارئة ليقوم أوتوماتيكيًا مبســاعدتك على 
استخدام الضغط األقصى للمكابح. بينما يعمل نظام التوزيع اإللكرتوين لقوة الفرملة على توزيع 

قوة الكبح تلقائيًا حسب توزع احلمولة لدعم قوة إيقاف املركبة. 
6 وسادات هوائية قياسية

وســائد هوائية أمامية مزدوجة، وجانبية مزدوجة، ووسائد إضافية ستارية جانبية مزدوجة حلماية 
السائق والركاب يف حال حدوث اصطدام أمامي أو جانبي. 

)VDC( نظام التحكم الديناميكي بالسيارة
يتوفر هذا النظام يف ســيارتك تيدا كســمة اختيارية ويعمل على مقارنة تصرفات السائق بحالة 
الســيارة ليستخدم املكابح بشــكل انتقائي على كل عجلة على حدا، فضاًل عن التحكم بقوة 

احملرك إلبقاء السيارة يف مسارها املطلوب.
نظام منع تشغيل احملرك 

اشعر باألمان مع نظام منع تشغيل احملرك الذي لن يسمح بتشغيل احملرك إال باستخدام املفتاح 
املشّفر اخلاص.

راحـة البـال
ميزة قياسـية.

ABS EBD



هذه السيارة مزودة باكسسوارات إضافية. قد تختلف املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلبات السوق. الرجاء استشارة وكيلك احمللي.
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G42 أسود

QX1 أبيض لؤلؤي

QM1 أبيض

RAA أزرق داكن

NAH أحمر

EAH ذهبي

بيج رمادي أسود

Black G42

Pearl White QX1

Solid White QM1

Dark Blue RAA

Red NAH

Gold EAH

Greige Black

Nissan Tiida H/B 1.6 Litre S 
Features
• Green glass (front door, second row, rear quarter, back door)
• Urethane steering
• Power windows: Dr side one touch up/down, anti pinch, illuminated switch
• Ozone safe manual A/C w clean filter
• Dual air bags
• Rear window defroster with timer
• Power steering (Tilt, Telescopic)
• Central door locking
• 2 speakers
• Immobilizer
• Outside mirrors: Body coloured, electrically operated
• Steering Switch: Drive computer
• Keyless entry
• Front grille of chrome
• ABS, EBD, BA
• Halogen lamps
• Floor shift knob: Urethane
• Cloth seats
• 15” steel wheels with wheel covers
OPTIONS: VDC (Vehicle dynamic control)

نيسان تيدا هاتش باك S مبحرك سعة 1.6 لرت
املواصفات

زجاج أخضر )للباب األمامي، والصف الثاين، والزجاج اخللفي الربعي، والباب اخللفي(  •
عجلة قيادة من اليوريثني  •

نوافذ كهربائية: مبفاتيح مضاءة تتمتع بخاصية الفتح أو اإلغالق الكامل آليًا بلمسة زر متواجد عند ناحية السائق، وكذلك بخاصية الرجوع آليًا كإجراء وقائي عندما يعرتضها شيء  •
مكّيف هواء يدوي مع مصفاة تنظيف  •

وسائد هوائية مزدوجة   •
مزيل للصقيع املتشّكل على الزجاج اخللفي مع مؤقت  •

عجلـة قيـادة آلية )قابلـة للـتعديل طواًل وارتفـاعـًا(  •
قفل مركزي لألبواب  •

مكربان للصوت  •
نظام منع تشغيل احملرك   •

مرايا خارجية: من نفس لون الهيكل وقابلة للتعديل آليًا  •
مفاتيح عجلة القيادة: للتحكم بحاسوب القيادة  •

نظام الدخول إىل السيارة دون مفتاح  •
شبك أمامي من الكروم  •

نظام املكابح املانعة لالنغالق ، نظام التوزيع اإللكرتوين لقوة الفرملة، ونظام تعزيز الفرملة  •
مصابيح هالوجني  •

عمود ناقل احلركة: من اليوريثني  •
خامة تنجيد املقاعد من القماش  •

عجالت من الفوالذ مقاس 15 بوصة مع أغطية للعجالت  •

VDC اختياري: نظام التحكم الديناميكي بالسيارة

نيسان تيدا هاتش باك SV مبحرك سعة 1.6 لرت
باإلضافة إىل مزايا نيسان تيدا هاتش باك S مبحرك سعة 1٫6 لرت

مفاتيح عجلة القيادة: للتحكم بحاسوب القيادة ونظام الرتفيه الصوتي  •
ساعة ملعرفة الوقت تظهر على شاشة عرض نظام الصوت  •

AM/FM مقبس لتوصيل جتهيزات إضافية، راديو باستقبال ملوجات ،MP3 نظام ترفيه صوتي يشتمل على مشغل أقراص مدجمة قادر على قراءة ملفات  •
4 مكربات للصوت  •

عجالت أملنيوم مقاس 16 بوصة  •

املزايا االختيارية: نظام التحكم الديناميكي بالسيارة مع زر إلغاء )مستقل(، نظام هاتف بتقنية بلوتوث، نظام ترفيه صوتيDIN 2  يشتمل على مشغل أقراص 
 ،AM/FM مقبس لتوصيل جتهيزات إضافية، راديو باستقبال ملوجات ،)RDS( استقبال لبث نظام البيانات اإلذاعية ،MP3 قادرعلى قراءة ملفات CD مدجمة

مقبس USB، مقبس لتوصيل جهاز ®iPod، شاشة ملونة مقاس 5.8 بوصة، نظام مالحي، شاشة الرؤية اخللفية.

نيسان تيدا هاتش باك SV مبحرك سعة 1.8 
 باإلضافة إىل مزايا نيسان تيدا هاتش باك SV مبحرك سعة 1٫6

مصابيح هالوجني دخانية اللون  •
كشافات ضباب أمامية  •
حساسات ركن خلفية  •

شبك كرووم أمامي دخاين اللون  •

املزايا االختيارية: نظام التحكم الديناميكي بالسيارة VDC مع زر إلغاء )مستقل(، نظام هاتف بتقنية بلوتوث، نظام نيسان املالحي: شاشة ملونة QVGA مقاس 5.8 
بوصة، نظام ترفيه صوتي DIN 2 يشتمل على مشغل أقراص مدجمة CD قادر على قراءة ملفات MP3، راديو باستقبال ملوجات AM/FM، مقبس لتوصيل جتهيزات 
إضافية، استقبال لبث نظام البيانات اإلذاعية )RDS(، مقبس لتوصيل جهاز ®iPod، نظام هاتف بتقنية بلوتوث، شاشة الرؤية اخللفية، عجالت أملنيوم مقاس 17 بوصة.

نيسان تيدا هاتش باك SL مبحرك سعة 1.8 لرت 
 باإلضافة إىل مزايا نيسان تيدا SV مبحرك سعة 1٫8 لرت

املرايا اخلارجية: قابلة للطي آليًا، مع مؤشرات انعطاف مدجمة  •
مفاتيح عجلة القيادة: للتحكم بحاسوب القيادة، نظام الرتفيه الصوتي، تقنية تثبيت السرعة، ونظام الهاتف بتقنية بلوتوث.  •

عمود ناقل احلركة: مكسو باجللد  •
مفتاح ذكي  •

تقنية تثبيت السرعة  •
مسند ذراع يف اخللف: على األبواب ويف الوسط  •

مكّيف هواء أوتوماتيكي  •
QVGA شاشة عرض ،AM/FM مقبس لتوصيل جتهيزات إضافية، راديو باستقبال ملوجات ،MP3 نظام ترفيه صوتي يشتمل على مشغل أقراص مدجمة قادر على قراءة ملفات  • 

USB مقاس 4.3 بوصة، مقبس  
6 مكربات للصوت  •

نظام هاتف بتقنية بلوتوث   •
مقبس لتوصيل جتهيزات إضافية  •
خاصية تشغيل احملرك بلمسة زر  •

 2 DIN مقاس 5.8 بوصة، نظام ترفيه صوتي QVGA مع زر إلغاء )مستقل(، نظام نيسان املالحي: شاشة ملونة VDC املزايا االختيارية: نظام التحكم الديناميكي بالسيارة
يشتمل على مشغل أقراص مدجمة CD قادر على قراءة ملفات MP3، راديو باستقبال ملوجات AM/FM، مقبس لتوصيل جتهيزات إضافية، استقبال لبث نظام البيانات 

اإلذاعية )RDS(، مقبس لتوصيل جهاز ®iPod، شاشة الرؤية اخللفية، عجالت أملنيوم مقاس 17 بوصة.

نيسان تيدا هاتش باك SL بالس مبحرك سعة 1.8  
 باإلضافة إىل مزايا نيسان تيدا SL مبحرك سعة 1٫8 لرت

وسائد هوائية: مزدوجة، جانبية، ستارية  •
خامة تنجيد املقاعد من اجللد  •

فتحة سقف تتمتع بخاصية اإلمالة واالنزالق آليًا   •

  2 DINمقاس 5.8 بوصة، نظام ترفيه صوتي QVGA مع زر إلغاء )مستقل(، نظام نيسان املالحي: شاشة ملونة VDC املزايا االختيارية: نظام التحكم الديناميكي بالسيارة
يشتمل على مشغل أقراص مدجمة CD قادر على قراءة ملفات MP3، راديو باستقبال ملوجات AM/FM، مقبس لتوصيل جتهيزات إضافية، استقبال لبث نظام البيانات 

اإلذاعية )RDS(، مقبس لتوصيل جهاز ®iPod، شاشة الرؤية اخللفية، عجالت أملنيوم مقاس 17 بوصة.

Nissan Tiida H/B 1.6 Litre SV 
Additional over Nissan Tiida HB 1.6 Liter S
• Steering Switch : Drive computer, Audio
• Clock in the audio display
• Non Din, CD player, MP3, Aux, AM/FM
• 4 speakers
• 16” alloy wheels
OPTIONS: VDC w/cancel switch (Stand alone), Bluetooth®, 2 DIN, CD player, 
MP3, RDS, Aux, AM/FM USB connectivity, iPod® connectivity, 5.8” colour 
display navigation, Rear view camera.

Nissan Tiida H/B 1.8 Litre SV 
Additional over Nissan Tiida HB 1.6 Liter SV
Special Features:
• Smoked coloured halogen lamps
• Front fog lamps
• Rear parking sensors
• Front grille smoke chromed
OPTIONS: VDC w/cancel switch (Stand alone), Nissan NAVI: 5.8»QVGA 
colour display, 2 DIN CD AM/FM w/AUX, MP3, RDS, iPod® connectivity, 
Bluetooth®, Rear view camera, 17” alloy wheels.

Nissan Tiida H/B 1.8 Liter SL 
Additional over Nissan Tiida 1.8 Litre SV
• Outside mirrors: electric folding, with integrated side turn lamp
• Steering Switch: drive computer, audio, cruise, Bluetooth®

• Floor shift knob: Leather
• Intelligent key
• Cruise control
• Armrest rear: door, centre
• Auto A/C
• Non Din, CD player, MP3, Aux, AM/FM, 4.3” QVGA monitor, USB jack
• 6 speakers
• Bluetooth®

• Aux
• Push engine starter button
OPTIONS: VDC w/cancel switch (Stand alone), Nissan NAVI: 5.8»QVGA 
colour display, 2 DIN CD AM/FM w/AUX, MP3, RDS, iPod® connectivity, 
Rear view camera, 17” alloy wheels.

Nissan Tiida H/B 1.8 Litre SL Plus 
Additional over Nissan Tiida 1.8 Litre SL
• Airbags: dual, side, curtain
• Leather seats
• Power sun roof with tilt and slide
OPTIONS: VDC w/cancel switch (Stand alone), Nissan NAVI: 5.8»QVGA 
colour display, 2 DIN CD AM/FM w/AUX, MP3, RDS, iPod® connectivity, 
Rear view camera, 17” alloy wheels.

K23 فضي
Silver K23

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

Seeking a symbiosis of people, 
vehicles and nature.

هذه  تعكس  إذ  واإلنسان«.  واآللة  الطبيعة  بني  »االنسجام  بشعارها:  البيئة  جتاه  نيسان  شركة  التزام  يتلخص 
وقد  السيارات.  لعامل  أفضل  مستقبل  أجل  من  املستدامة  باملوارد  االرتقاء  يف  وهدفها  الشركة  فلسفة  الكلمات 
أطلقت الشركة »برنامج نيسان األخضر الذي تسعى من خالله لتحقيق أهدافها يف حماية البيئة، تعززه جهود 
أنشطة تنفيذ  خالل  السيارة  عمر  من  مرحلة  كل  يف  بالبيئة  الضارة  ــار  اآلث لتقليص  احلثيثة   الشركة 

الشركة اخملتلفة. 

سيارات نيسان.. انسجام بني الطبيعة واآللة واإلنسان.

ENVIRONMENT

 وللبيئة اعتبار

Body Colours & Upholstery  ألوان الهيكل وخامة الفرش



SPECIFICATIONS  املواصفات

* The net figures include the horsepower/torque of an engine with the muffler, radiator and other components needed for actual operation on a vehicle.
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.

* تتضمن األرقام الصافية القوة احلصانية و العزم للمحرك مع العادم والرادياتور وبقية األجزاء األساسية التي حتتاجها املركبة للحركة.
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.

Grade

1.6 L 1.8 L

1.6Sالطراز 1.6 SV 1.8SV 1.8SL 1.8SL plus
194 192 200 195 215 220 220
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Code HR16DE MRA8 الرمز
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Type Gasoline,4-cyl,in-line,DOHC  حمرك بنزين، أربع اسطوانات على خط مستقيم، عمود كامات علوي مزدوج 4 cylinder DOHC 16V Twin C-VTC   مزدوج C-VTC  أربع اسطوانات، عمود كامات علوي مزدوج، 16 صمامًا النوع
Displacement cc 1,598 سم3 1,798 السعة
Bore x stroke mm 78 * 83.6 79.7 x 90.1 ملم القطر x الشوط
Max. power kW (hp) / rpm 85 (116)/5,600 96/6000 حصان )كيلو واط( / د.د. )صايف(* القوة القصوى
Max. torque Nm(kg-m) / rpm 154 (15.7) /4,000 174/3600 نيوتن مرت )كج-م( / د.د. )صايف(* العزم األقصى
Compression ratio 9.8 9.9 : 1 معدل الضغط
Fuel system Multi point injection  نظام حقن متعدد النقاط Petrol  وقود نظام الوقود

Tr
a
n

sm
is

si
o

n

Type 5MT ناقل حركة يدوي خماسي السرعات CVT ناقل حركة بتقنية التغيري املستمر 5MT ناقل حركة يدوي خماسي السرعات CVT ناقل حركة بتقنية التغيري املستمر CVT  ناقل حركة بتقنية التغيري املستمر النوع
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Gear ratios

1st 3.727 4.006-0.550 3.727 4.006-0.550 4.006-0.550 األول

مستويات ناقل احلركة

2nd 2.048 - 2.048 - - الثاين
3rd 1.393 - 1.393 - - الثالث
4th 1.029 - 1.029 - - الرابع
5th 0.821 - 0.821 - - اخلامس
6th N/A - N/A - - السادس
Reverse 3.545 3.771 3.545 3.771 3.771 الرجوع للخلف

Transfer gear ratio N/A N/A مستوى ناقل احلركة
Final gear ratio (Hypoid final gear) 4.214 3.754 4.214 3.754 3.517 مستوى ناقل احلركة األخري )هايبويد(
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Steering Electric Power Steering  عجلة قيادة معززة آليًا Electric Power Steering  عجلة قيادة معززة آليًا
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Min. turning radius(curb to curb) m 10.7 m. 10.7 m. مرت احلد األدنىلنصف قطر الدوران )قطر االلتفاف(

Suspension
front MacPherson Strut with Stabiliser Bar  دعامة ماكفريسون مع عامود موازنة MacPherson Strut with Stabiliser Bar  دعامة ماكفريسون مع عامود موازنة األمامي نظام التعليق
rear Torsion Beam with Stabiliser Bar  قضيب التوائي مع عامود موازنة Torsion Beam with Stabiliser Bar  قضيب التوائي مع عامود موازنة اخللفي

Brakes

system ABS+EBD+BA  نظام املكابح املانعة لالنغالق + نظام التوزيع اإللكرتوين لقوة الفرملة + نظام تعزيز الفرملة ABS+EBD+BA  نظام املكابح املانعة لالنغالق + نظام التوزيع اإللكرتوين لقوة الفرملة + نظام تعزيز الفرملة النظام

frontاملكابح DISC  قرص DISC  قرص األمامية
rear DRUM  اسطوانة DRUM  اسطوانة اخللفية
parking CTR CONSOLE SIDE HANDLE TYPE  مكبح توقف يدوي يف لوحة التجهيزات املركزية CTR CONSOLE SIDE HANDLE TYPE  مكبح توقف يدوي يف لوحة التجهيزات املركزية التوقف

Tyres & 
wheels Tyres & wheels

Wheels ST 15x5.5J  فوالذ ST 15x5.5J  فوالذ
AL 16x6.5J  أملنيوم
ST 16x6.5J  فوالذ

AL 16x6.5J  أملنيوم
ST 16x6.5J  فوالذ

العجالت اإلطارات 
والعجالت

Tyres 195/65R15 91H 195x60R16 89H 195x60R16 89H 195x60R16 89H اإلطارات
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Overall width mm 1760 1760 ملم العرض اإلجمايل
Overall height mm 1520 1520 ملم االرتفاع اإلجمايل
Wheelbase mm 2,700 2,700 ملم قاعدة العجالت

Tread
front                                 mm 1,540 1,540 ملم أمامي مداس اإلطارات
rear               mm 1,540 1,540 ملم خلفي

Min. ground clearance mm Front: 172 :يف األمام - Rear: 210 :يف اخللف Front: 179 :يف األمام - Rear: 216 :يف اخللف Front: 179 :يف األمام - Rear: 216 :يف اخللف ملم االرتفاع األدنى عن األرض
Gross vehicle weight kg 1605 1625 1605 1625 1685 كج وزن السيارة اإلجمايل
Curb weight kg 1176 1194 1184 1203 1237 1243 1243 كج وزن الهيكل

Capacities

Seating persons 5 5 أشخاص سعة اجللوس
Fuel tankالسعة L 52 52 لرت خزان الوقود

Trunk L (VDA) 310 310 لرت صندوق التحميل


