
نيسان. إبداٌع ُيثري احلماس.
370Z® نيسان

أليس من حقك قيادة سيارة حتبها؟ بالتأكيد نعم. وهذا مصدر إلهامنا البتكار إبداعاتنا. فنحن ننظر إىل كل التفاصيل املتعلقة بقيادتك، ثم نسأل أنفسنا كيف نستطيع أن نرتقي بها لتكون أكرث 
ذكاًء ومرحًا. وحاملا تصعد على منت سيارتك نيسان 370Z، ستكتشف روعة اإلجابات التي توصلنا إليها.

SynchroRev Match®. The world’s 
first rev-matching manual transmission 
puts a seamless downshift in the palm 
of your hand every time – helping to 
keep the chassis balanced in 
enthusiastic driving.

Variable Valve Event and 
Lift (VVEL) technology for 
quicker response and a 
broader torque curve. 332 
horsepower has never been 
more exhilarating.

Lightweight aluminium 
suspension components and 
superlight forged alloy wheels give 
you quick response and impressive 
grip while helping provide a 
smooth, controlled ride.

Integrated gauge pod. 
The main instrument cluster 
adjusts with the steering 
column, so you always have 
a clear view of the gauges.

Nissan. Innovation that excites.™
NISSAN 370Z® 

Shouldn’t you drive something you love? Absolutely. And that’s what inspires our innovation. We look at every part of your drive and ask  
how we can make this better, smarter and more fun. So when you get in your Nissan 370Z, you’ll feel how exciting the answers can be:

عدادات مدجمة. لوحة العدادات الرئيسية 
تتعدل وفقًا حلركة عمود عجلة القيادة مما 

مينحك دائمًا رؤية واضحة للعدادات. 

مكّونات نظام التعليق املصنوعة من األملنيوم 
خفيف الوزن والعجالت املسبوكة من خالئط 

األملنيوم خفيف الوزن توّفر لك استجابة أسرع وتشّبثًا 
فائقًا، ومتنحك قيادة يف غاية السالسة والتّحكم. 

نظام التحكم املتغاير برفع الصمامات 
(VVEL) يوّفر استجابة أفضل وعزم 
دوران أوسع. قّوة الـ 332 حصانًا مل تكن 

يومًا أكرث إثارًة. 

تقنية ®SynchroRev Match ناقل احلركة 
اليدوي rev-matching األول من نوعه يف العامل يضع 
بني يديك السالسة الفائقة بنقل احلركة يف كل مرة تقود 
فيها سيارتك، ما يساعد يف احلفاظ على توازن قاعدة 

الهيكل أثناء القيادة امُلفعمة بأقصى درجات اإلثارة.
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مركز اتصال العمالء االقليمي
عزيزي العميل,

من أجل حتقيق رضى العمالء، أسسنا مركزًا لالتصال وتلقي الشكاوى. الرجاء اتباع مايلي:
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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Nothing else feels like a Z.®

The balance of zero-lift 
aerodynamics and a 
50/50 dynamic weight 
distribution

The ideal handling of a 
well-balanced chassis 
and light curb weight

The intelligence of 
7” touch-screen 
navigation system

The quality of 8-speaker 
Bose® Sound System with 
auxiliary input

توازٌن عاٍل لنظام اآليروديناميكي 
ديناميكــي  وتوزيــع  االنســيابي 

للوزن بنسبة 50/50

حتكٌم مثايل بفضل الشاســيه عايل 
التوازن ووزن املركبة اخلفيف

ذكاء شاشــة النظام املالحي 
قيــاس 7 بوصة التي تعمل 

باللمس 

 جودٌة فائقة لنظام ®Bose للرتفيه الصوتي 
املشــتمل علــى 8 مكــربات صــوت مــع 
مقبس لتوصيل جتهيزات صوتية إضافية

The exhilarating rush of  
a 328hp 3.7L V6 with 
Variable Valve Event and 
Lift (VVEL) technology

The satisfaction of 
one of the greatest 
performance 
values in the world

The smoothness of 
the world’s first 
SynchroRev MatchTM 
manual transmission

The flexibility of an  
automatic transmission 
with a variety of driver-
selectable modes

The feeling of top-
down exhilaration in 
the all-new 370ZTM 
Roadster

االنطالقــة املذهلــة بقــوة 328 حصانًا 
للمحرك V6 سداســي األســطوانات 
ســعة 3.7 لرت مع نظام التحكم املتغاير 

(VVEL) برفع الصمامات

الشــعور التــام بالرضــا عن 
األداء مســتويات   أفضــل 

في العامل

سالســة ناقــل احلركــة اليــدوي 
  SynchroRev MatchTMبتقنية
 والــذي يعــد األول مــن نوعــه

في العامل

مرونة ناقل احلركة األوتوماتيكي مع 
أوضاع متعددة متاحة أمام السائق

إنزال  اإلثــارة املطلقة عنــد 
فــي  المتحــرك  الســقف 
الجديدة   370ZTM رودسرت 

بالكامل

ال شيء مينحك شعورًا مثل®Z إال هي.
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With a top made to spoil you. Press and hold a button and the top powers up and locks into place on its own – without any manual 
latches. For the all-new Z® Roadster, an extra layer of material was added to separate you from the elements. Not only does the double-
insulated roof help keep the interior cooler on warm days, it results in less road noise, too. So whenever the feeling strikes, you’re free to 
enjoy all the performance the Z® Roadster has to offer1.

1 Do not drive the vehicle with the top partially opened. Always make sure the top is either fully opened 
or closed before driving. See Owner’s Manual regarding proper use.

سقف متحرك مبتكر ليمنحك الرتف. اضغط بصورة مستمرة على الزر ليتحرك السقف املفتوح نحو األعلى ويعود إىل مكانه ثم يقفل بإحكام تام دون احلاجة ألي تدخل منك. يف رودسرت®Z اجلديدة 
بالكامل، مت تصميم طبقة إضافية من املواد العازلة للعوامل اجلوية. حيث يساعد السقف املتحرك واملعزول بصورة مضاعفة على إبقاء املقصورة باردة يف األيام احلارة، فضاًل عن حجب ضجيج الشارع بفاعلية 

أعلى. وهكذا سوف تشعر مبنتهى الثقة حني تلبي نداء احلماسة والشغف لالستمتاع بأداء رودسرت ®Z الرائع.)1(

1-جتنب القيادة حني يكون السقف املتحرك مفتوحًا بصورة جزئية. تأكد من أن السقف مغلق أو مفتوح بالكامل قبل القيادة. يرجى 
االطالع على دليل املالك ملعرفة املزيد عن أسلوب االستخدام الصحيح.

Taste freedom as the breeze brushes your face. Hear the sound of 328 pure horsepower 
through a tuned exhaust. Embrace the sky as the Roadster folds its power top in about 
20 seconds. Drop it while you’re on the road or from the outside by pushing a button 
on the driver’s door. Because the great outdoors just can’t wait.

00:00 sec 00:16 sec00:04 sec 00:20 sec00:09 sec 00:21 sec

The all-new Z® Roadster: A breath of fresh air.

عش احلرية بأبعاد جديدة مع نسمات الهواء العليلة وهي تداعب وجهك برقة، بينما يزجّمر احملرك بقوة 328 حصانًا عرب 
فوهة العادم املعّدل. عانق عنان السماء حني تفتح رودسرت سقفها الذي يعمل آليًا خالل 20 ثانية فقط. افتح السقف 
أثناء القيادة على الطريق أو حني تكون خارج السيارة مستخدمًا الزر املوجود على باب السائق. فمن منا ال يتوق إىل 

االنطالق يف رحاب الفضاء.

رودسرت®Z اجلديدة بالكامل: نسمات الهواء املنعش.
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Designed for year-round indulgence. Engineered for extended play. Airflow management meant to go easy on you. Sometimes a little 
wind in your hair can get to be too much of a good thing. Based  
on extensive testing, the Z® Roadster was specifically designed to 
minimise the buffeting of air inside and around the cabin. More than 
just keeping your hairstyle intact, it also allows for more effective 
cooling of the interior, not to mention a quieter ride.

Heated and cooled seats built to pamper you. Enjoy top-down 
driving longer. Circulating either cool or warm air through the 
perforated material of the seatbacks and bottom cushions, these 
available ventilated seats keep you comfort able and hold you firmly 
as the Z® Roadster zips through the corners.

ولتكتشف أبعادًا جديدة من املتعة. ُصّممت لتدّلل نفسك يف كل حلظة،

نظام التحكم بانسيابية الهواء يحيطك بأجواء لطيفة من االنتعاش. ففي بعض األوقات 
قد ال ترغب مبرور الرياح على شعرك. وبعد اختبارات كثيفة، مت تصميم رودسرت®Z بهندسة تقلل 
اندفاع الهواء حول املقصورة وداخلها. مما يحافظ على تسريحة شعرك األنيقة، بينما يسمح بزيادة 

كفاءة تربيد املقصورة، ناهيك عن توفري قيادة أكرث هدوءًا. 

املتحرك  السقف  فتح  مع  بالقيادة  استمتع  الدالل.  لتمنحك  مصممة  ومربدة  مدفأة  مقاعد 
بالكامل. تقوم هذه املقاعد بتمرير الهواء البارد أو الدافىء عرب الثقوب املصممة يف أظهر املقاعد ويف 
الفائقة وحتتضنك بإحكام خالل  الراحة  املتوّفرة،  املثقبة  املقاعد  توفر لك هذه  الوسائد. كما  أسفل 

انطالقة رودسرت®Z بسرعة على املنعطفات. 
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At the intersection of love and lust.

تعبرٌي فريد عن الشغف واإلحساس.
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The pure rush of 328
legendary VQ horsepower.

 انطالقٌة استثنائية بقوة 328 حصانًا 
 VQ للمحّرك األسطوري  

ُمكّونات خفيفة الوزن. إذا أردت معرفة أداء السيارة احلقيقي فابحث فقط عن مؤّشر نسبة القوة إىل الوزن. مل تكتف نيسان بتطوير 
احملرك اجلديد VQ سداسي األسطوانات سعة 3.7 لرت, وإمنا قامت بإجراء فحوصات دقيقة لكل رطل من وزن 370Z اجلديدة كلّيًا. 
مت تخفيض الوزن من مناطق قد تتوقعها بنفسك – مثل تعديل ُمكّونات اجلزء اخللفي واألبواب إىل األملنيوم خفيف الوزن فائق الصالبة 
– وأخرى قد ال تتوّقعها – مت تخفيض 3.6 كج من وزن نظام الصوت. املواد املتطّورة عالية التقنية املستخدمة يف 370Z تشتمل على 
ُمرّكبات ألياف الكربون يف كامة القيادة التي أصبحت أكرث متانة, ولها دور أكرب يف جعل دوران احملرك أكرث سرعة. أضف إىل ذلك أن 
شبك التربيد املصنوع من ألياف الكربون يتسم بوزن أقل ودعم أكرب للهيكل. قوة أكرب. وزن أقل. تسارع أعلى واستجابة أسرع. إنها حقًا 

أسطورة يف عامل السيارات. 

 Lightweight components. If you want a true indication of a vehicle’s performance, look no further 
than its power-to-weight ratio. So along with the added power of the 3.7L VQ V6, Nissan scrutinised 
every ounce of the all-new 370Z. Weight was reduced from areas you might expect – changing the 
rear hatch and doors to ultra-strong lightweight aluminium – as well as in areas you might not – 3.6kg 
were shaved from the audio system. High-tech materials include a carbon-fibre composite driveshaft 
that is not only incredibly strong, but also helps the engine rev more quickly, as well as a weight-saving 
carbon-fibre composite radiator support structure. More power. Less weight. Quicker acceleration 
and agile response. Truly a win-win situation. 

سيارة Z األقوى على اإلطالق. تستمر األسطورة يف 370Z مع اجليل الرابع من احملّركات املتفّوقة VQ. متت زيادة سعة احملرك 
د بنظام التحّكم املتغاير برفع الصمامات )VVEL( والذي يعترب غايًة يف التطّور ويعمل بصورة  VQ إىل 3.7 لرت, بقوة 328 حصانًا وزوِّ

مستمّرة على ضبط رفع الصّمامات وتوقيتها من أجل استجابة أسرع ونطاقات أعرض من العزم, بينما يقوم باالقتصاد يف استهالك 
الوقود إىل احلدود الدنيا وتقليل كمّية االنبعاثات. مع أن هذه التقنية تبدو ميزة نظرية غري حمسوسة على أرض الواقع, إال أن التسارع 
الذي ترتعش له القلوب من السكون إىل 7500 دورة يف الدقيقة – على الطرق املستقيمة واملنعطفات – يثبت عكس ذلك متامًا.

The most powerful Z ever. The legend continues in the 370Z with the 4th-generation VQ. 
Now increased to 3.7L for massive power, this 328hp VQ engine features advanced Variable 
Valve Event and Lift (VVEL) technology that continuously tunes valve lift and timing for quicker 
response and a broader torque curve, while optimising fuel economy and reducing emissions. 
And while this extensive engineering may sound intriguing on paper, the exhilaration from idle to the 
7500rpm redline – on the straights or through the corners – is pure magic. 

>

>

>

>
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The thrill of a perfectly matched downshift.  .إثارة يف النقل إىل سرعة أقل

ميتاز  التي  العالية  بالراحة  التنّعم  أردت  إذا  السرعة.  تبديل  دواسة  بدون   – رائع  اليدوي  احلركة  ناقل 
الناقل  سوى  خيار  من  أمامك  فليس  اليدوي,  الناقل  يف  واملرونة  القّوة  مع  األوتوماتيكي,  احلركة  ناقل  بها 
واسعًا  طيفًا  متنحك  السبع  السرعات  كلّيًا.  اجلديدة   370Z نيسان  يف  السرعات  سباعي  األوتوماتيكي 
املتفّوق عند  واألداء  الهدوء  الوقود,  استهالك  كفاءة  فضاًل عن  القلوب,  له  تنبض  بتسارع  لتنعم  الغيارات  من 
السرعات العالية. ومع جمموعة من اخليارات املتاحة أمام السائق أصبح بإمكانك االستمتاع بالقيادة على نحو 
مل تختربه من قبل. مع ناقل احلركة بتقنية “Downshift Rev Matching” التي تالئم بني عملية النقل إىل 
سرعات أدنى وبني سرعة دوران احملرك، سيكون بإمكانك النقل إىل سرعة أقل مبنتهى السرعة والسالسة 
.370Z التي ال يستطيع الناقل اليدوي جماراتها – طبعًا باستثناء ناقل احلركة اليدوي سداسي السرعات يف 

 

Everything great about a manual – except the clutch pedal. Take the traffic-
beating convenience of an automatic, factor in the power and flexibility of a manual, 
and you’ve got the all-new 370Z’s 7-speed automatic transmission. 7 speeds give 
you a wide spread of gearing for heart-pounding acceleration, while still providing 
improved fuel efficiency and quiet, high-speed cruising. With a choice of driver-
selectable modes, you can custom-tailor your driving experience like never before. 
And with Downshift Rev Matching, you’ve got the kind of ultra-quick, seamless 
downshifts that no manual transmission can match. Except of course, the 370Z’s 
SynchroRev MatchTM 6-speed manual.

األوضاع املتاحة للسائق. اخرت ناقل احلركة األوتوماتيكي للسالسة والسرعة. إذا أردت استخدام ناقل احلركة اليدوي مؤّقتًا – مثل النقل إىل سرعة أقل 
خالل االزدحام – فاستخدم مفاتيح نقل احلركة املصنوعة من املغنسيوم التي تتسم بخّفة الوزن واملدجمة بعجلة القيادة لتتحّكم بها بلمساٍت من أناملك. 
يف الوضع اليدوي, ستتحّكم يدويًا بسرعة استثنائية يف نقل احلركة من خالل رفع عمود ناقل احلركة أو كبس مفاتيح نقل احلركة. ميكن لناقل احلركة 
احلفاظ على الغيار عند املنعطفات لتحسني التوازن, أو النقل إىل سرعة أقل لرفع أداء عملية الكبح. وحني يحتاج األمر لنقل السرعة إىل غيار أقل, تقوم 

تقنية “Downshift Rev Matching” تلقائيًا بفتح العادم مبا يتوافق مع سرعة احملرك جلعل عملية نقل احلركة تتم مبنتهى السالسة.

Driver-selectable modes. Choose Automatic Mode for smooth, quick shifts. For momentary manual operation 
– for example to downshift to pass traffic – lightweight magnesium paddle shifters mounted on the steering column 
give you fingertip control. In Manual Mode, you get manual-style control with exceptionally quick shifts with a 
nudge of the shift lever or a pull of the paddle shifters. The transmission can even hold a gear in cornering for better 
balance, or downshift for more effective braking. And when a downshift is needed, Downshift Rev Matching 
automatically opens the throttle to match the rpm for smoother gear changes.

أقل يف  إىل غيار  السرعة  نقل  كان  العامل  نوعه يف  األول من   - rev-matching ناقل حركة يدوي 
املاضي يحتاج إىل موازنة دقيقة بني سرعة دوران احملّرك وحترير دواسة السرعة, وهو أمر مقبول يف حلبات 
التي تالئم بني   ”SynchroRev MatchTM“ أما مع تقنية  املدينة.  التطبيق يف شوارع  السباق لكنه صعب 
أمرًا سهاًل  أقل  السرعة إىل غيار  أدنى وبني سرعة دوران احملرك، فقد أصبح نقل  النقل إىل سرعات  عملية 
الهيكل توازنًا أعلى وال سيما عند املنعطفات  التنّقل بني السرعات متنح قاعدة  اليد. السالسة يف  مبتناول 

احلاّدة, مما مينح التحّكم العايل لناقل احلركة فضاًل عن القّوة املذهلة. 

World’s first rev-matching manual transmission. In the past, smoothly 
downshifting required a delicate balancing act of matching the engine’s rpm and 
letting out the clutch – fine for the racetrack, but difficult to execute on the 
street. With SynchroRev MatchTM technology, a seamless downshift is in the 
palm of your hand. By smoothing the transitions between shifts, the chassis 
stays more balanced, especially important when tackling an exhilarating 
corner – making this one transmission that’s as much about handling as it is 
about power.

اليدوي  التقنية مبراقبة عمل دواسة تبديل السرعة يف ناقل احلركة  شرح تقنية SynchroRev MatchTM. تقوم هذه 
سداسي السرعات مع حركة عمود ناقل احلركة وسرعة السيارة. حني تنقل إىل سرعة أقل يقوم نظام السيارة فورًا بتعديل 
العادم ليتوافق مع سرعة دوران احملّرك, مما يجعل عملية النقل تتّم بغاية السالسة حني حتّرر دواسة تبديل السرعة. يعمل 
النظام بآلية مماثلة عند النقل إىل سرعة أعلى حيث مينحك سالسة وفيضًا من القّوة عند التسارع. إذا أردت اإلحساس 

بروعة هذه التقنية املتطّورة, فاخترب الفرق حني توّقف النظام من خالل كبسة الزر املوجودة بجانب عمود ناقل احلركة. 

SynchroRev MatchTM explained. This groundbreaking technology monitors the 6-speed 
manual’s clutch pedal operation, shift lever movement and vehicle speed. As you shift to a 
lower gear, the system will “blip” the throttle to the ideal engine rpm for a supremely smooth 
downshift as you let out the clutch. The system also works when upshifting to give you a 
smooth flow of power when accelerating. If you want to marvel at modern technology, feel the 
difference for yourself by turning the system off with a switch mounted next to the shift lever. 

7AT designed for enthusiasts6MT designed for perfectionists بتنّقالت مثالية. 6 لعّشاق القيادة الرياضية. سرعات يدوية7 سرعات أوتوماتيكية
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1 VDC cannot prevent accidents due to abrupt steering, carelessness, or dangerous driving 
techniques. Always drive safely.

1 ال ميكن لنظام التحكم الديناميكي بالسيارة )VDC( منع وقوع احلوادث عند تدوير عجلة القيادة بشكل مفاجئ, أو عند القيادة بطيش أو 

طريقة خطرة. احرص على القيادة بهدوء وأمان.

A wicked little G-Force-induced grin.

Designed to conquer every corner – even the corners of your mouth. The all-new 370Z starts with a lower centre of gravity and a shorter wheelbase for 
quicker response. Structural supports under the hood and along the body reinforce the chassis to handle the loads the suspension can dish out. Add in 
an enthusiast’s wish list of high-performance componentry. And at every turn of the wheel, find pure joy as the 370Z turns handling science into pure 
performance art.

انطالقة تداعب فيك شغف املغامرة.
ابسط سيطرتك على كاّفة املنعطفات ودون أي استثناءات. تبدأ اإلثارة يف نيسان 370Z اجلديدة بالكامل مع مركز الثقل املنخفض وقاعدة العجالت األقصر لتسريع زمن االستجابة. دعائم الهيكل حتت غطاء 
احملّرك مع بنية السيارة املتينة تعزز قاعدة الهيكل عند وجود احلموالت التي يستضيفها نظام التعليق بذكاء. أطلق العنان خليالك ومتّنى ما شئت من مزايا األداء, فكلما أدرت عجلة القيادة يف 370Z سوف 

تستمتع بتناغم التقنيات املتطّورة والقدرات الفائقة. 

أقراص املكابح األمامية قياس 14 بوصة
14” Front brake rotors

مكّونات نظام التعليق من األملنيوم
Aluminium suspension components

عجالت مسبوكة من خالئط األملنيوم قياس 19 بوصة
19" Forged alloy wheels

.W إطارات عالية األداء فئة
W-rated high-performance tyres

>

> > > >

> > >

نظام تعليق خفيف الوزن. كلما قّل وزن املكّونات– التخلص من الوزن اإلضايف كما يسميه 
املهندسون – كلما جتاوبت بشكل أسرع مع السائق وأظهرت تفوقًا يف األداء على الطرقات. 
ولهذا فإن األملنيوم الصلب خفيف الوزن يف نظام التعليق األمامي يف Z يجعله سريع االستجابة. 
أما نظام التعليق اخللفي رباعي الوصالت فهو يساعد يف إبقاء اإلطارات يف وضعية عامودية 
لزيادة منطقة تالمسها مع األرض, مما يساعد يف عزل طاقة االهتزازات عن النوابض لتقليل 
االحتكاك وزيادة مستوى األداء املتفوق. والستجابة أسرع, مت تزويد Z بعجالت قياسية مسبوكة 

من خالئط األملنيوم قياس 19 بوصة مع وزن أقل بنسبة 20% من عجالت املوديل السابق. 

Lightweight suspension. The lighter a suspension’s components – 
called unsprung weight by engineers – the more quickly it can react to 
the driver and bumps in the road. Increased use of strong yet 
lightweight aluminium in the Z’s front suspension makes it extremely 
responsive. Its 4-link rear suspension helps to keep the tyres vertical 
to maximise contact patch, and allows the shocks to be separated 
from the springs, to reduce friction and improve performance. For even 
quicker response, the standard 19” forged alloy wheels are nearly 
20% lighter than those on the previous Z.

بوصة.  14 مقاس  األمامية  األقراص  يف  األربعة.  املكابس  على  املكابح   سّماكات 
كانت  كلما  السيارة  قوة  ازدادت  فكلما   – فقط  املنعطفات  عند  التوازن  تطبيق  يتم  ال 
بأكرب  اإلطالق  على   Z سيارة  أقوى  تزويد  مت  فقد  ولهذا  قوية.  مكابح  إىل  ملّحة  احلاجة 
مكابح يف موديالت Z– أقراص أمامية مقاس 14 بوصة مع قّوة هائلة لسّماكات املكابح 
على املكابس األربعة. كذلك مت تصميم وحدات أنبوبية تساعد يف تقليل ظاهرة تالشي 

الطاقة وتوليد قّوة توّقف متوّقعة ودقيقة. 

4-Piston brake callipers on 14” front rotors. Balance 
doesn’t just apply to cornering – the more power you have, the 
better braking you need. To handle the most powerful Z ever are 
the largest brakes ever offered on a Z – standard 14” front rotors 
with the gripping power of 4-piston front callipers. Purpose-
designed ducting helps to reduce fade and provide predictable 
and precise stopping power.

47:53 نسبة توزيع الوزن. بالنسبة للكثريين, يعترب توزيع الوزن بنسبة 50/50 هو احلل األمثل 
اخللف هي  األمام/ 47 يف  أن 53 يف  أدركوا  نيسان  اخلرباء يف شركة  املهندسني  للتحّكم. لكن 
النسبة األمثل لتوزيع الوزن. عند دخول املنعطفات أو خالل ظروف الكبح الشديدة يتم إرسال 
وزن إضايف إىل األمام, وهذا يزيد من قّوة التشّبث لإلطارات األمامية ويضفي املزيد من التحّكم 
بعجلة القيادة. يف اللحظات احلاسمة ينطلق السائق باملركبة فينزاح جزء من الوزن إىل اخللف 
ويصبح توزيع الوزن يف هذه احلالة 50/50. وهذا يعني أداء أفضل للعجالت مع تسارع أفضل, املزيد 

.Z من ثبات اجتاه السيارة, انعطاف أسرع وشعور أفضل بالتحّكم.. إنها ببساطة روح سيارة

53:47 Weight distribution. For many, a static 50/50 balance 
is considered the perfect weight distribution for handling. But 
Nissan engineers realised that a 53 front/47 rear static ratio is 
actually ideal. Entering a corner, heavy braking sends the weight 
forward, improving traction of the front tyres and adding steering 
control. At the precise moment the driver accelerates out of the 
apex, the weight distribution shifts rearward and becomes an 
approximate 50/50 balance. This translates into enhanced tyre 
contact for better acceleration, improved directional stability, 
quicker turns – and a handling feel that’s uniquely Z.

نظام التحّكم الديناميكي بالسيارة. السيارة الرياضية احلقيقية ال تتسارع فحسب, لكنها 
 370Z VDC يف  الديناميكي بالسيارة  التحّكم  الثقة. يراقب نظام  متأل السائق بفيض من 
اجلانبي  التسارع  االنحراف,  زاوية  القيادة,  عجلة  زاوية  عجلة,  كل  سرعة  مستمّرة  وبصورة 
حالة  بداية  استشعر  ما  فإذا  للسيارة,  الفعلية  القيم  النظام  يقيس  املكابح.  ضغط  وكذلك 
انحراف )تدوير عجلة القيادة بزاوية صغرية( أو ذيل السمكة )تدوير زائد لعجلة القيادة(, فإن 
نظام التحّكم الديناميكي بالسيارة سوف يستخدم املكابح املناسبة باملقدار الصحيح على 
عجالت حمّددة و/أو يخفف من قوة احملّرك ليحافظ على السيارة يف املسار الصحيح. 

Vehicle Dynamic Control. A great sports car shouldn’t just 
exhilarate, it should also inspire confidence. The 370Z’s Vehicle 
Dynamic Control (VDC) continuously monitors the speed of each 
wheel, steering angle, yaw, lateral G-forces, and even braking 
pressure. It compares the data of the actual vehicle motion and, if 
it senses the onset of plowing (understeer) or fishtailing (oversteer), 
VDC brakes individual wheels and/or reduces engine power to 
help keep you on your steered course.
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هيكل فائق التوازن يعشق خوض املنعطفات. 

A superbly balanced chassis 
that loves to be thrown a curve.
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املقصورة املثالية لعّشاق
حياة الرفاهية.

The custom fit of 

a driver-obsessed interior.

Nissan Product Quality Policy

To provide each of our customers with a consistently high level of 
quality, we apply the same high quality standards worldwide — 
ensuring that all Nissan owners enjoy peace of mind for the lives of 
their vehicles.

سياسة نيسان يف احلفاظ على اجلودة
إىل جميع عمالئها،  اجلودة  أعلى مستويات  تقدمي  عاتقها مسؤولية  نيسان على  حتمل 
فالتزمت بتطبيق أرقى املعايري يف خمتلف أنحاء العامل، كي يحظى جميع مالكي سيارات 

نيسان براحة البال واالطمئنان إىل جودة سياراتهم ومتانتها لسنوات طويلة. 
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Technology that loves to play in traffic. تقنيات ُتطربك بأنغام تنسى معها هموم االزدحام.

Navigation نظام مالحي NISSAN Intelligent Key  
 with Push Button Ignition

مفتـاح نيسان الذكـي
   مع خاصية تشغيل احملّرك بلمسة زر

Knowledge is power. The available touch screen Nissan Navigation 
System feature displays direction in two modes: conventional view and 
3D view along with many key points of interests. Whether you want to hit 
the nearest shopping mall or a café, you can go full throttle with the Lane 
Guidance feature that shows you where to turn and also directs you to the 
appropriate lane.

تعمل  بشاشة  واملزّود  املتوفر  املالحي  نيسان  نظام  لك  يتيح  يديك.  بني  فّعال  سالح  املعرفة 
من  الكثري  مع  األبعاد  ثالثية  والرؤية  التقليدية  الطريقة  بطريقتني:  االجتاهات  مشاهدة  باللمس، 
األماكن املفّضلة. فإذا أردت مثاًل التوّجه إىل أقرب مركز تسوق أو مقهى, فما عليك سوى االنطالق 
واملسار  بها  القيام  عليك  التي  املنعطفات  إىل  يرشدك  الذي  املسارات  دليل  بنظام  مستعينًا  بثقة 

الواجب أن تلتزم به.

Touch and go. Never take your keys out of your pocket 
or briefcase again. Nissan Intelligent KeyTM is so intuitive, 
it senses your approach to the car and allows you to 
unlock the door by just tapping a button on the handle. 
Once inside, start the engine without ever putting a key in 
the ignition.

أو  من جيبك  سيارتك  مفتاح  داعي إلخراج  ال  وانطلق.  اضغط 
حقيبتك بعد اليوم. مفتاح نيسان الذكي يستشعر تلقائيًا اقرتابك 
الزر املوجود  السيارة ويسمح لك بفتح األبواب مبجّرد ضغط  من 
وضع  دون  احملرك  شّغل  الداخل  يف  تصبح  حني  املقبض.  على 

املفتاح يف املنفذ. 

Bose® Sound System. Because even the most dedicated 
enthusiast might want to listen to something other than its spine-tingling 
dual-exhaust note, the 370Z features Bose® Sound System. It includes 
6 speakers and 2 subwoofers that are custom-engineered for the unique 
shape of the Z’s interior. And since it’s also capable of playing MP3/WMA 
CDs, you can have the perfect soundtrack for any driving adventure.

نظام ®Bose للرتفيه الصوتي حتى عّشاق السرعة يفضلون أحيانًا االستماع 
باإلثارة  ينبض  الذي  الفتحات  ثنائي  العادم  بدل صوت  لديهم  احملّببة  الصوتّية  املقاطع  بعض  إىل 
الصوتي مع 6 مكربات صوت  للرتفيه   Bose® بنظام   370Z ولهذا مت جتهيز سيارة  والتحدي. 
ومكّبرين لألصوات ذات الرتّدد املنخفض »صب ووفر« تتوّضع كلها وفق هندسة صوتية مدروسة 
MP3/ ومع قدرة النظام على تشغيل األقراص املدجمة .Z بعناية لتتناغم مع الشكل الفريد ملقصورة

WMA, بإمكانك االستماع إىل األغاين املفضلة لديك أثناء استمتاعك بقيادة السيارة.

>    8-Speaker Bose® Sound System. Experience 
   state-of-the-art sound inside the state-of-the-art car. The 

6 strategically-placed speakers and 2 subwoofers provide 
concert-quality sound with an exceptional level of clarity 
that fills the interiors. Load MP3/WMA disc in the in-dash 
CD player, and listen to your favourite songs. Of course a 
3.5mm auxiliary audio input jack is available for you to 
easily connect to external music players, so you can 
always be in control of the music you want to hear.

للصوت.  مكّبرات   8 مع  الصوتي  للرتفيه   Bose® <  نظام 
اخترب نظام الرتفيه الصوتي فائق األداء يف املقصورة الفائقة الروعة. متنحك  
املنخفض الرتّدد  ذات  األصوات  مكربي  مع  الستة  الصوت   مكّبرات 
»صب ووفر« واملتوضعة يف أماكن مدروسة بعناية صوتًا عايل اجلودة يحملك 
إىل أجواء احلفالت املوسيقية احلّية. كل هذا مع نقاء ودّقة يف الصوت مل يسبق 
MP3/WMA لك اختبارها يف أي سيارة. أدخل قرص يحتوي على مّلفات 
يف مشغل األقراص املدجمة املثّبت داخل لوحة العّدادات واستمع إىل أغانيك 
املفّضلة. كما مّت جتهيزها مبقبس 3.5 ملم لتوصيل جتهيزات صوتية إضافية 
تتيح لك تشغيل ما تشاء من أجهزة صوتية. فبهذا ستختار دومًا ما حتب 

سماعه من األغاين واملقاطع الصوتية املفّضلة لديك. 

استخدام  القيادة، ال ميكنك  يداك على عجلة  تكون  <  البلوتوث. حني 
الهاتف احملمول. نظام الهاتف بتقنية البلوتوث يسمح لك بإجراء وتلّقي 
التحّكم  مفاتيح  باستخدام  السيارة  يف  الصوت  مكّبرات  عرب  املكاملات 

املدجمة على عجلة القيادة.

يف  املتوّفرة  اخللفية  الرؤية  شاشة  فمع  والطمأنينة.  البال  براحة  <  تنّعم 
النظام  شاشة  على  مباشرة  خلفك  هو  ما  كل  رؤية  بإمكانك   ،370Z
املالحي الكبرية VGA مقاس 7 بوصة أثناء رجوعك بالسيارة للخلف.

>  Bluetooth®. Both hands on the wheel means no hands on 
the cell phone. The Bluetooth® Hands-free Phone System 
allows you to make and receive calls through the stereo 
speaker system, using keys mounted on the steering wheel.

>  Knowledge is reassuring. With the 370Z’s available 
RearView Monitor, shift into “Reverse” and you get a 
glimpse of what’s directly behind you on the navigation 
system’s large 7” VGA screen.
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مصّممة للعامل احلقيقي.

حمايٌة فائقة. نظام نيسان املتطّور للوسائد الهوائية يتّضمن وسائد هوائية أمامية إضافية تنتفخ على مرحلتني مع حّساسات يف أحزمة األمان 
ومستشعر لتصنيف الرّكاب. تقوم هذه الوسائد بضبط درجة انتفاخها اعتماداً على شّدة الصدمة واستخدام حزام األمان. إذا كان مقعد الراكب 
خاليًا سيقوم حّساس بتعطيل الوسادة الهوائية اخملّصصة لهذا املقعد. أضف إىل ذلك, الوسائد الهوائية اجلانبية اإلضافية والقياسية املصّممة داخل 
املقاعد, ولهذا فإنها تتحّرك معك حني تضبط مقعدك. ويف األعلى, هناك وسائد قياسية إضافية مثّبتة بالسقف حلمايتك وحماية الراكب عند 

حدوث الصدمات اجلانبية. 

High-performance protection. The Nissan Advanced Airbag System includes dual-stage supplemental 
front airbags equipped with seat belt sensors and an occupant-classification sensor. These dual-stage 
airbags adjust their inflation rate, depending on the severity of impact and seat belt use. If the passenger 
seat is empty, a sensor actually deactivates that airbag. In addition, standard side-impact supplemental 
airbags are built into the seats, so they move with you as you adjust your seat. Standard roof-mounted curtain 
side-impact supplemental airbags help protect you and your passenger from above.

>  Cargo area. Plenty of open space for the important things in life – like 
a gym bag. An available retractable cargo cover helps keep things out 
of sight.

حقيبة  مثل   – املهمة  األغراض  لتخزين  رحبة  مبساحة  األمتعة  منطقة  <  متتاز 
األدوات الرياضة. ويتوّفر غطاء لألمتعة قابل للسحب ليساعدك على إخفاء أغراضك 

بعيداً عن العيون.

6 Standard airbags وسائد هوائية قياسية6

املقاعد  اجلالسني يف  الرّكاب  لرقاب  اإلصابات  احتمال حدوث  تقّلل  النشطة  الرأس  مساند 
األمامية من خالل التحّرك إىل األعلى باجتاه األمام خالل حدوث بعض أنواع الصدمات اخللفية.

Active head restraints help reduce the chance of whiplash 
injuries by moving up and forward during certain rear-end collisions.

ثبات  تعزيز  تساعد على  املسبق كي  الشد  تستخدم وحدات  األمان  املتطّورة يف حزام  التقنيات 
حمّددات  فستقوم  احلزام  على  بشدة  وإذا ضغط جسمك  األمامية.  الهوائية  الوسائد  انتفاخ  عند  احلزام 

الضغط بتخفيف قّوة الشد.

Seat belt technologies utilise pretensioners to help tighten the 
belt when front airbags deploy. And if your body puts too much 
force on the belt, load limiters give a bit.

>

>

>
>

> >
السيارة.  داخل  للتخزين  ذكّية  مساحة    >
عملية التخزين تعني أن لكل شيء مكانه 
خلف  املوجودة  اخللفية  احلجرة  املناسب. 
املقتنيات  إلخفاء  حّيزاً  توّفر  الراكب  مقعد 

الثمينة.

>  Clever storage. Built-in storage 
means everything has a place. 
A hidden compartment located 
behind the passenger’s seat 
helps conceal valuables.

Designed for the real world.

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



Z® Coupe: 40 years of dedication.  
One single, adrenaline-fueled goal.

®Z كوبيه: 40 عامًا من التفاين

لتصميم سيارة تفيض باإلثارة.

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



A54 أحمر بركاين

Vibrant Red A54

Black Leather (Coupe/Roadster) Persimmon Leather (Coupe)

جلد برتقايل )كوبيه(
Bordeaux Leather (Roadster)

Body Colours ألوان الهيكل

K23 فضي المع
Brilliant Silver K23

G41 أسود ماسي
Magnetic Black G41

Metallic Slate KAD

QAB أبيض لؤلؤي
White Pearl QAB

RAA أزرق داكن

Midnight Blue RAA Black Rose NAG

NAM أحمر بركاين
Magma Red NAM

Upholstery خامة تنجيد املقاعد

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 
الشركة احلثيثة لتقليص اآلثار الضارة بالبيئة يف كل مرحلة من عمر السيارة خالل تنفيذ أنشطة الشركة اخملتلفة.

سيارات نيسان.. انسجام بني الطبيعة واآللة واإلنسان.

ENVIRONMENT

 وللبيئة اعتبار

نيوتن

Black Top

Bordeaux Top

Soft top selection (Roadster)

* 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.

NAG أسود عنابيKAD صخري حديدي

جلد أسود )كوبيه / رودسرت(جلد عنابي )رودسرت(

سقف أسود

سقف عنابي

لون السقف املتحرك )رودسرت(

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


