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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 :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 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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TRANSFORM your drive from elevated to exhilarated 
at the touch of a button. Feel 300 horsepower push 
you deeply into a sculpted sport seat. Lean in to your 
favourite curve as sleek aerodynamics let you slice 
through the air. And, after a pulse-raising ride, 
return just as quickly to swift, effortless motion. 
The all-new 2016 Maxima,® the 4-Door Sports Car.® 
Designed to boost your excitement AT WILL.

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 0 3 - 0 2
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

 ارتِق مبفهوم قيادتك من الرفعة إىل اإلثارة بلمسة زر واحدة... استشعر
قوة 300 حصان وهي تدفعك عميقًا داخل املقاعد الرياضية املنحوتة بإتقان، 

 وانطلق بثقة نحو أي منعطف مع التصميم اآليروديناميكي الذي يتيح
 لك االندفاع بسالسة داخل الهواء. وبعد قيادة تتسارع لها نبضات القلوب،

 اخرت وضعية السري بكّل سرعة وسالسة. مكسيما 2016 اجلديدة كليًا،
سيارة رياضية بأربعة أبواب، مصممة لتطلق حماستك متى شئت.



Dig deep into Maxima®’s 300 horsepower and feel the solid push into the seat that 
only newly refined VQ V6 power can provide. With the assistance of technology 
inspired by GT-R®, 0–100 comes up in impressive time. For those who live by the 
drive, the wail of the exhaust as it pulls to its 6,400 rpm redline is all the proof 
you’ll ever need.

اكتشف روعة مكسيما بقوتها البالغة 300 حصان واستشعر القوة املثرية التي تدفعك إىل مقعدك، وحده احملرك 
VQ اجلديد واملطور قادر على توليد هذه القوة بأسطواناته السّت، وبفضل تقنيات مستلهمة من السيارة 

األسطورية ®GT-R سوف تستمتع بتسارع من 0 -100 كم / ساعة بزمن مذهل. وإذا كنت من عشاق القيادة، 
ستشعر بحماسة بالغة مع صوت العادم حني تصل دورات احملرك إىل ذروتها عند 6400 دورة يف الدقيقة.

GIVE IT SIX SECONDS, AND YOU’LL 
NEVER LOOK AT A 4-DOOR THE 
SAME WAY AGAIN.

ثوان سُتغّير نظرتك إىل السيارات رباعية األبواب.

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 0 5 - 0 4
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.



بتصميمها املنخفض واملنحوت بدقة فائقة، فضاًل عن خطوطها املنسابة بروعة، تتفرد مكسيما بآيروديناميكية 
جانبية مذهلة. تأمل الضوء وهو ينساب بأناقة حول رفارف العجالت الرشيقة ليثبت أن مكسيما ليست مصممة 
لتتحدى الرياح فحسب، بل لتحاكي شغاف القلوب. وما كان هذا ليتأتى لوال تضافر جهود املهندسني واملصممني 

البتكار تقنية دمغ معدنية فريدة من نوعها، األمر الذي مكنهم من إضفاء هذه االنحناءات اجلذابة إىل أبواب 
مكسيما ذات التصميم العميق واملظهر الرشيق.

Lowered, sculpted, and streamlined, Maxima® achieves a sweeping aerodynamic 
profile. However, watch the light as it traces a path around a curvaceous fender and 
it’s clear – it’s not just about cheating the wind, it’s about a love of form. In fact, the 
engineers and designers created a unique metal-stamping technique, just so they 
could add such a seductive curve to Maxima®’s deeply scalloped doors.

جتاوز اإلعجاب وانطلق إىل اإلبهار.

DRIVE PAST HANDSOME,  
GO DIRECTLY TO STUNNING.

BREATHTAKING DETAILS تفاصيل حتبس األنفاس

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 0 9 - 0 6
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

“Floating” roof 
appearance

 سقف
بتصميم ممّيز

LED headlights with 
integrated signature

LED  مصابيح خلفية 
مع ملسات مدجمة

Dual chrome-tipped 
exhaust finishers

 ماسورة عادم مزدوجة
الكروم بلمسة نهائية من 

Aggressive  
lowered stance

تصميم جريء 
ومنخفض

Deeply sculpted 
character lines

أنيقة  خطوط 
بعمق منحوتة 



Technically, the term is “wow”. There’s no better way to describe it – the perfect 
execution of driving function with elegance and style. The quality of materials. The  
ideal placement of controls. The long list of luxuries you expect – and a few you  
hadn’t even thought of. It’s clear that a great deal of time was spent, so that every  
moment in the new Maxima® feels special. Wow, indeed.

 املصطلح العلمي الدقيق هو "فوق اخليال!". ال توجد طريقة أبسط لوصفها، فهي املزيج املثايل بني روعة القيادة، 
وجاذبية األناقة، وتفرد األسلوب، مع جودة املواد املستخدمة، والتوضع املثايل ملفاتيح التحكم،.... القائمة تطول بروائع 

رمبا ما خطرت على بالك قط. الوقت واجلهود املبذولة لتطوير سيارتك اجلديدة مكسيما ال تخفى على أحد، 
والثمرة التي جننيها وسوف جتنيها مراراً وتكراراً هي شعورك بالتميز يف كل حلظة تقضيها يف رحاب مكسيما.

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 1 3 - 1 0
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

Premium leather-wrapped 
D-shaped steering wheel

 عجلة القيادة مكسوة
بجلد أسكوت الفاخر

Zero Gravity  
Front Seats

مقاعد مستلهمة من 
أبحاث انعدام اجلاذبية 

Climate-controlled 
front seats

 خاصية التحكم باملناخ
يف املقاعد األمامية

Dual Panel Panoramic 
Moonroof

 فتحة سقف
بانورامية مزدوجة

Remote Engine Start System 
with Intelligent Climate Control

 نظام تشغيل احملرك عن بعد
مع نظام التحكم الذكي باملناخ

Ambient  
LED lighting

 مصابيح
LED  داخلية

Genuine stitching on dashboard, 
doors and console

 درزات أنيقة على لوحة العدادات
واألبواب ولوحات التجهيزات

PURE AMBIENCE أجواء فاخرة



UNLIMITED ENGAGEMENT.

أناقة مبهرة.

By placing key controls intuitively where you want them, Maxima® connects you 
to your drive like no other. Rotating the centre console 7 degrees towards the 
driver gives you an easy reach to key controls. The 7" Advanced Drive-Assist® 
Display and 8" multi-touch control monitor give you two large displays to view 
key information. And no detail was overlooked. The ergonomically shaped shift 
lever, Display Commander dial and Sport Mode button are all grouped together 
and carefully placed to fall readily to hand, putting personalised performance 
exactly where you desire – at your fingertips.

من خالل وضع مفاتيح التحكم يف املواقع التي تريدها متامًا، جتعلك مكسيما على تواصل مع مقصورة 
القيادة بصورة منقطعة النظري. أما لوحة التجهيزات املركزية التي مت تدويرها بزاوية 7 درجات باجتاه السائق 
فتمنحه سهولة غري مسبوقة يف الوصول إىل مفاتيح التحكم. ومع شاشة مساعدة السائق مقاس 7 بوصات، 
وشاشة مراقبة التحكم التي تعمل باللمس مقاس 8 بوصات، ستجد أمام ناظريك كافة املعلومات املهمة 
وبوضح شديد. ويف مكسيما، راعينا أدق التفاصيل، فالتصميم العملي لناقل احلركة، وقرص التحكم بشاشة 
العرض، ومفتاح الوضعية الرياضية، كلها متوضعة يف مكان واحد سهل الوصول إليه، ليكون التحكم باألداء 

كما تريد وحيث تريد – عند أناملك.

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

Drive Mode Selector
اختيار وضعية القيادة

Display Commander
قرص التحكم بشاشة العرض

8" Multi-touch control monitor

شاشة مراقبة التحكم التي تعمل 
باللمس مقاس 8 بوصات

7" Advanced Drive-Assist® Display

شاشة مساعدة السائق مقاس 7 بوصات  

7-degree centre console rotation

لوحة جتهيزات مركزية قابلة للتدوير 
بزاوية 7 درجات



نظام مالحة يوجهك عند كل منعطف
TURN-BY-TURN NAVIGATION

نظام مراقبة ضغط الهواء يف اإلطارات
TYRE PRESSURE 

MONITORING SYSTEM

 أدوات مساعدة السائق
DRIVING AIDS

 نظام تنبيه السائق
DRIVER ATTENTION ALERT

بوصلة
COMPASS

تشغيل املوسيقى عرب البلوتوث
BLUETOOTH® AUDIO

شاشة مساعدة السائق املتطورة من نيسان
قراءة سريعة.

NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSIST® DISPLAY

IT’S EVEN A QUICK READ.

مع كل املتغريات التي جتري من حولك، ال يزال بإمكانك الرتكيز على املسألة األهم – القيادة. صممت شاشة عرض مكسيما امللونة مقاس 7 بوصات 
من أجل عينيك فقط. ومن توجيهات املالحة على كل منعطف، إىل إظهار هوية املتصل، مروراً برسائل التحذير عد الكشف عن ضرورة استخدام 

املكابح، تضع شاشة مساعدة السائق املتطورة من نيسان كافة املعلومات املهمة أمامك مباشرة، ما يساعد على تقليل زمن تشتت انتباهك عن 
الطريق. كما ُتمّكنك أيضًا من تغيري لون سيارتك مكسيما على الشاشة مبا يناسب مزاجك.

With all you’ve got going on, you can still focus on what’s most important: driving. Maxima®’s 7" colour display 
is for your eyes only. From turn-by-turn directions to caller ID, even warning you if it senses you need a break, 
the Advanced Drive-Assist® Display lays it all right before your eyes – helping to minimise time looking away.
And if you like, you can even change the colour of the Maxima® on the display to match your mood.

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 1 7 - 1 6
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.



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

WHEN YOU AIM FOR THE STARS, 
YOU BUILD A ROCKET.

حني تتطّلع إىل مزاحمة النجوم، ستبني صاروخًا.

Power, courtesy of a 3.5-L V6 engine. Under the Maxima®’s hood beats 
the heart of Nissan’s VQ V6 engine. This year, the legendary V6 has been 
extensively refined and optimised, even employing sodium-filled exhaust valves – 
technology borrowed from our GT-R® supercar. From its microfinished 
forged crankshaft and anodised pistons to its high-flow tuned induction system, 
this 300-hp powerhouse is designed to exhilarate from idle to redline. 

Response, brought to you by the Next-Generation Xtronic CVT.® 
Completely re-engineered for both enthusiast and economist, Maxima®’s all-new 
CVT features dynamic step shifting, wider gear ratio coverage, and an adaptive 
shift controller. The result: more distinctive shift points, a more connected, 
spirited driving experience, and increased fuel economy.

Adrenaline on tap, via Sport Mode. Put the Drive Mode Selector into Sport 
and you’ll sharpen throttle response, steering feel, and transmission tuning for 
a pulse-raising ride. The system even adjusts Maxima®’s available Active Sound 
Enhancement (ASE), bringing in a more purposeful engine note into the 
cabin – music to any enthusiast’s ears.

متتاز مكسيما مبحرك VQ سداسي األسطوانات بسعة 3.5 لرتات يولد قوة هائلة، وهو ينبض داخلها بالقوة واإلثارة. 
ويف هذا العام، مت إدخال تعديالت وحتسينات هائلة على هذا احملرك، حتى أن صمامات العادم مت ملؤها بالصوديوم 
بتقنية مستوحاة من سيارة السوبر الرياضية ®GT-R. سيمنحك احملرك بقوته البالغة 300 حصانًا إثارة تفوق الوصف 
عند التسارع من السكون إىل ذروة دوراته بفضل تقنياته املتطورة مثل أذرع التدوير املطروقة واملعززة بأدق اللمسات، 

واملكابس ذات األيونات، وصواًل إىل نظام التهوية عايل التدفق.

استجابة فائقة تدعمها تقنيات املستقبل. متت إعادة هندسة ناقل احلركة Xtronic بتقنية التغيري 
املستمر CVT بشكل كامل ليناسب عشاق السرعة وحمّبي توفري الوقود على حد سواء، وبهذا أصبحت 

تقنية التغيري املستمر اجلديدة تتسم بتغيري ديناميكي للحركة، وبنسب ومستويات أكرث تنوعًا لنقل احلركة، 
فضاًل عن حتكم متكيف يف النقل. والنتيجة احملققة: نقاط أكرث لنقل احلركة، جتربة قيادة أكرث روعة 

وسالسة، إىل جانب توفري مذهل يف استهالك الوقود – حتى 30 ميل يف الغالون على الطرقات السريعة.

األدرينالني يتدفق بغزارة يف الوضع الرياضي. اخرت وضعية القيادة الرياضية وستشعر على الفور 
باستجابة العادم السريعة، وشعور التحكم يف عجله القيادة، فضاًل عن أداء ناقل احلركة لكي تستمتع بقيادة 
تتسارع لها نبضات القلوب. وميكن لهذا الوضع أيضًا أن يضبط إعدادات نظام حتسني الصوت الفعال 
)ASE( واملتوفر كسمة اختيارية، ما يجعل أصوات احملرك اجلبار تنتشر يف أجواء املقصورة، وهي بالطبع 

املوسيقى املفضلة لعشاق السرعة.

261 LB-FT
TORQUE

300 HP
حصانًا

رطل/قدم



السيارة الرياضية ال تقاس بقوتها فقط، بل بعوامل كثرية تتضمن الثبات، ودرجة التحكم، واملكابح، وهذا ما يجعل قيادتها أمراً ممتعًا. وملنحها 
إطاللة متجّهمة تعكس قوتها اخلارقة، مت تزويد مكسيما بعجالت مسبوكة مقاس 19 بوصة، مع تصميم أملاسي الشكل وملسات آلية، فضاًل 
عن نظام تعليق رياضي يستخدم تقنيات ديناميكية متطورة. ناهيك عن مكونات يف غاية التطور مثل خممدات ®ZF Sachs وتصميم 

أحادي األنبوب يف اخللف، إىل جانب شاسيه معزز لتوفري صالبة التوائية تفوق بورشه كاميان. اصعد مقصورتها، أمسك مبقودها الثخني 
املطعم باجللد إضافة إىل مفاتيح نقل احلركة البارزة منه على شكل أعمدة، وانطلق بإثارة لتشق دربك بسيارة رياضية قلبًا وقالبًا.

Active Engine Brake. As you apply the 
brakes, Maxima®’s Active Engine Brake 
system downshifts the CVT, slowing the 
vehicle with less effort, while enhancing 
the feeling of stopping confidence.

مكبح احملرك الفعال. حني تستخدم املكابح، يعمل 
نظام مكبح احملرك الفعال مبساعدة ناقل احلركة بتقنية 
التغيري املستمر على نقل نطاق احلركة تلقائيًا إىل مستوى 
أدنى، ما ُيبطىء حركة املركبة ويعزز شعورك بالثقة خالل 

إيقاف املركبة.

Active Trace Control. By selectively 
applying Maxima®’s brakes when corner-
ing, Active Trace Control can automatically 
engage the inner or outer brakes, helping to 
optimise your line through a turn.

نظام التحّكم النشط بالثبات. يعمل هذا النظام من خالل 
تطبيق مكابح مكسيما عند املنعطفات، إذ يقوم تلقائيًا 
باستخدام املكابح الداخلية أو اخلارجية ملساعدتك على 

احملافظة على مسارك املطلوب خالل االلتفاف.

Active Ride Control. In the event you’re jostled 
by a bump in the road, Maxima®’s Active Ride 
Control system kicks in. It works by automatically 
applying the brakes to help smooth the impact, 
helping you stay composed and comfortable.

نظام التحكم النشط براحة الركوب. حني تندفع بسرعة إىل مطب 
على الطريق، يتدخل نظام التحكم النشط براحة الركوب تلقائيًا. إذ 

يعمل هذا النظام من خالل استخدام املكابح لتلطيف تأثري الصدمة، ما 
يوفر لك مستويات أعلى من الشعور بالراحة والثبات.

A great sports car is about more than just power. It’s the overall balance, including handling, 
braking, and ride that create a truly memorable drive. To give you a G-induced grin, Maxima® SR 
combines 19" diamond-cut, machine-finished alloy wheels with a sport-tuned suspension 
featuring advanced dynamic technologies. Specialised hardware includes specially tuned 
ZF Sachs® dampers with a mono tube design in the rear, and a reinforced chassis. So get inside, 
grab the thick wheel with leather inserts and column-mounted paddle shifters, and go enjoy the 
thrill of carving up your favourite road in the way only a purpose-built sports car can provide.

MAXIMA® SR: CURVE YOUR ENTHUSIASM.

مكسيما SR: حماسة ال مثيل لها.

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 2 1 - 2 0
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.



Maxima® SR. Purists Welcome. In the world of the 4-Door Sports Car,® there’s 
a special place for those who have a mindset that goes beyond enthusiasm, passion, 
or even exhilaration. Welcome to a place where driving is simply an expression of who 
you are – brought to you by people who feel exactly the same way.

مكسيما SR. ترحب بك بكل الطرق. يف عامل السيارات الرياضية رباعية األبواب، هناك حيز خاص ألولئك 
الذين تفوق أحالمهم الشغف، واحلماسة، أو حتى اإلثارة. أهاًل بك يف عامل تكون فيه القيادة تعبرياً عن شخصيتك، 

وهذه تقدمة من أناس يفكرون مثلك متامًا.

THE DRIVE, ELEVATED. قيادة مطّورة.

Premium leather-wrapped 
D-shaped steering wheel

الفاخر القيادة مكسوة باجللد  عجلة 

Premium Leather-appointed seating 
with diamond-quilted inserts

مقاعد فاخرة مع بطانة على شكل أملاسي

Linear wood-tone  
faceted interior trim

 تطعيمات املقصورة
من اخلشب اخملطط

Column-mounted 
paddle shifters

 مفاتيح لنقل احلركة
مدجمة بعجلة القيادة

Integrated Dynamics- 
control Module (IDM)

وحدة حتكم ديناميكية 
(IDM) مدجمة
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نظام شاشة الرؤية الشاملة من نيسان
ال ركن أسهل من هذا إال خدمة صف السيارة.

NISSAN AROUND VIEW
®

 MONITOR

IF YOU WANT PARKING ANY 
EASIER, YOU’LL HAVE TO VALET.

ما هي برأيك أسهل طريقة للركن؟ شاشة الرؤية اخللفية مفيدة عند الرجوع بسيارتك إىل الوراء، لكن األروع أن 
تكون قادراً على الرؤية ضمن نطاق أشمل. ولهذا متنحك مكسيما ميزة حصرية يف فئتها، وهي شاشة الرؤية الشاملة 
التي تستخدم كامريات لتمنحك رؤية علوية حول سيارتك بزاوية 360 درجة، فضاًل عن أربع شاشات جزئية ميكنك 

اختيار منها ما تشاء وتكبري صورتها، وهي: شاشة الكامريا األمامية، اخللفية، وشاشتان للرؤية اجلانبية.

 حساسات الركن. يتوفر يف مكسيما نظام حساسات الركن التي متد لك يد العون عند ركن سيارتك، إذ يتضمن
4 حساسات عند الزوايا األربع الستشعار األجسام الثابتة وحتذيرك صوتيًا عند اقرتابك من أحدها.

What if parallel parking were easier? A Rear View Monitor is great when backing up – but when it comes 
to parking, it’s nice to see more than just what’s directly behind you. That’s why Maxima®’s class-exclusive Around View® 
Monitor uses four cameras to give you a virtual 360º bird’s-eye view of your vehicle, with selectable split-screen 
close-ups of the front, rear, and curbside views, so you can get a better look.

Parking sonar. Maxima®’s available parking sonar gives you an added ally in your pursuit of parking, with sensors on all 
four corners looking out for static objects and giving you an audible warning when it detects you’re getting close.

In Drive, the display gives you both a front 
and overhead view, so you can gauge just 
how far to pull up – without going too far.

In Reverse, the display helps you see what’s 
directly behind you, while the overhead view 
helps with shorter objects that may otherwise 
be hidden below your window.

عند حتريك سيارتك إىل األمام أو اخللف، ميكنك ضغط زر 
الكامريا لتبديل كامريا الرؤية اخللفية إىل الكامريا اجلانبية، ما 
يساعدك على معرفة مدى اقرتابك من حافة الرصيف.

In Drive or Reverse, you can push the camera 
button to switch out the overhead for a side 
view. A great help for seeing how close you 
are to the curb.

مبوضعها املناسب حتت مرآة السائق، تساعد 
هذه الكامريا على إكمال الصورة التي تعادل 

افرتاضيًا 360 درجة.

Located under your driver’s side 
mirror, this camera helps round out 
your virtual 360° bird’s-eye view.

RIGHT ON THE NOSE

عند حتريك السيارة إىل األمام، توفر لك الشاشة رؤية أمامية 
وعلوية، مما يجعلك قادراً على حتديد مدى اقرتابك من 

األجسام يف األمام.

أدق مما تتخّيل

عند الرجوع بسيارتك إىل اخللف، تعرض لك شاشة الرؤية 
اخللفية ما وراءك متامًا، بينما توفر لك شاشة الرؤية العلوية 

القدرة على رؤية العوائق األقصر طواًل، والتي قد تكون خمفية 
حتت نافذتك.

BACKGROUND SAVVYتراجع بذكاء

احِم عجالتك

SPARE YOUR WHEELS

رؤية شاملة

COMPLETE THE PICTURE
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NISSAN SAFETY SHIELD® PHILOSOPHY

INNOVATION THAT LOOKS OUT FOR YOU.
نظام درع السالمة

ابتكارات تهتم بسالمتك.
Wouldn’t it be cool if you had the confidence you need for every part of your drive? 
The Nissan Safety Shield® is a comprehensive approach to safety that guides the 
engineering and development of every vehicle we make. 

أليس من الرائع أن تكون مفعمًا بالثقة خالل كل حلظة جتلس فيها وراء عجلة القيادة؟ 
إليك إذاً درع السالمة من نيسان الذي ميثل مفهومًا متكاماًل للسالمة التي ترسم دروب 

الهندسة والتطوير لكل سياراتنا.

6 Standard Air Bags. Nissan Advanced Air Bag System has supplemental front air bags with seat belt 
and occupant-classification sensors. In addition, Maxima® features front seat-mounted side-impact 
supplemental air bags, and roof-mounted curtain side-impact supple mental air bags with rollover sensor.

6 وسائد هوائية قياسية. ميتاز نظام الوسائد الهوائية املتطورة من نيسان بوسائد هوائية 
أمامية إضافية مع أحزمة مقاعد ومستشعرات لتصنيف الركاب. إضافة إىل ما سبق، تتسم 
مكسيما بوسائد 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. 

MONITOR
Smart technologies are designed to help monitor conditions, from a system that 
helps ensure you’re travelling on properly inflated tyres, to an available  
system that monitors your driving, and alerts you that you may need a break.

Available Features:
Driver Attention Alert (DAA)
Predictive Forward Collision Warning (PFCW)
Forward Emergency Braking (FEB)
Blind Spot Warning (BSW)
Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
Around View Monitor with Moving Object Detection
Intelligent Cruise Control (ICC)

RESPOND
Whether you need to hit the brakes hard or maneuver around an  
unexpected obstacle, these standard technologies help you respond  
to a potentially harmful situation.

Vehicle Dynamic Control helps you maintain your steered path.

Traction Control System helps reduce wheelspin in low-traction situations.

Anti-lock Braking System helps you maintain steering control around  
obstacles while braking heavily.

Electronic Brake Force Distribution sends extra force to the rear brakes when 
you have additional weight of passengers or cargo in the back.

Brake Assist helps apply maximum braking force if it detects hard braking and 
senses you are in an emergency situation.9

PROTECT
When a collision is unavoidable, Nissan’s Zone Body construction helps absorb the 
impact while the advanced seat belt and air bag systems help protect passengers.10

Six Standard Air Bags

LATCH System (Lower Anchors and Tethers for children)

ابَق متيقظًا.
 تساعدك التقنيات الذكية على مراقبة الظروف احمليطة، من النظام الذي يتأكد

من ضغط الهواء يف إطاراتك، إىل النظام املتوفر ملراقبة قيادتك وما إذا كنت بحاجة إىل استخدام املكابح.

املزايا االختيارية:
)DAA( نظام حتذير السائق

)PFCW(  نظام التحذير التنبؤي قبل االصطدام األمامي
(FEB( نظام الفرملة الطارئة يف حاالت التوجه األمامي

)BSW( نظام التحذير يف املناطق العمياء
)RCTA( نظام التحذير من املارة يف اخللف

نظام شاشة الرؤية الشاملة مع نظام كشف األجسام املتحركة
)ICC( تقنية حتكم ذكية لتثبيت السرعة

االستجابة
سواء استخدمت املكابح بصورة مفاجئة، أو أردت املناورة حول عائق ظهر أمامك فجأة على الطريق، 

تساعدك التقنيات التالية على االستجابة للموقف بشكل صحيح لتجنب اخملاطر احملتملة.

نظام التحكم الديناميكي باملركبة يساعدك على البقاء يف مسارك املطلوب

نظام التحكم بالتشّبث يساعدك على تقليل دوران العجل فوق األسطح منخفضة التشبث

نظام املكابح املانعة لالنغالق يساعدك يف احلفاظ على التحكم بعجلة التوجيه عند استخدام املكابح 
بشدة أثناء املناورة حول العوائق املفاجئة

نظام التوزيع اإللكرتوين لقوة الفرملة يطبق قوة إضافية على املكابح عند وجود ركاب أو حمولة يف 
اخللف

نظام تعزيز الفرملة يساعد على استخدام القوة القصوى املتاحة عند الكشف عن استخدام مفاجىء 
للمكابح يف احلاالت الطارئة

احلماية
حني يصبح التصادم واقعًا ال حمالة، تعمل املنطقة الهيكلية يف نيسان على امتصاص شدة الصدمة، 

بينما تقوم أحزمة األمان املتطورة ونظام الوسائد الهوائية بحماية الركاب.

وسائد هوائية قياسية

نظام تثبيت األطفال )القطات وأحزمة( 

Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) with Easy-Fill 
Tyre Alert. TPMS lets you know when a tyre is low. And Easy-
Fill Tyre Alert takes the guesswork out of filling your tyres, with a 
beep of the horn when you’ve reached the correct pressure.

نظام مراقبة ضغط الهواء يف اإلطارات )TPMS( مع نظام التنبيه عند امتالء 
اإلطارات. إذ يحذرك نظام TPMS عند انخفاض ضغط اإلطارات، أما نظام التنبيه 
عند امتالء اإلطارات فيصدر صوتًا عند وصول ضغط الهواء يف اإلطار إىل احلد املناسب.
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تقنيات نظام درع السالمة
جتنب اخملاطر بتحذير.

NISSAN SAFETY SHIELD TECHNOLOGIESTM

GET AWAY WITH JUST A WARNING.

What if extra reassurance was easy to spot? 
Whether you’re changing lanes on the highway or deftly 
manoeuvering your way into a parking spot, Maxima®’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 مبزيد من الثقة؟ سواء كنت تبدل حارة السري على الطرق 
السريعة أو كنت تناور يف مساحات الركن الضيقة، ستمنحك تقنيات 
درع السالمة املتوفرة يف مكسيما جمموعة من األنظمة املتطور التي 

تساعدك على معرفة ما حولك، ومعرفة حالة الطريق أمامك، لتأخذ 
القرارات الصحيحة بشكل مسبق.

RearView Monitor shown. تشاهدون يف الصورة شاشة الرؤية اخللفية.

نظام التحذير التنبؤي قبل االصطدام األمامي. يف االزدحام، ال يتطلب األمر أكرث من حلظة لتجد نفسك يف موقف خطر. ما رأيك بقليل من املساعدة؟ مع هذه التقنية، سيعمل حساس راداري مثبت مبقدمة 
مكسيما وبشكل مستمر على مراقبة املركبتني اللتني تسريان أمامك. فحني يستشعر النظام انخفاض سرعة املركبتني معًا، سوف يصدر حتذيراً صوتيًا ومرئيًا يف لوحة العدادات. وبهذا ستكون على اطالع مبا 

يجري أمامك على الفور. 

نظام الفرملة الطارئة يف حاالت التوجه األمامي يستخدم تقنية الرادار ملراقبة سرعة املركبة يف األمام ومدى اقرتابك منها، كما يصدر تنبيها صوتيًا ومرئيًا بضرورة تخفيف سرعتك إذا لزم األمر. وميكن لهذا النظام أن يستخدم 
املكابح عند عدم استجابتك بالشكل املالئم ملساعدتك على جتنب وقوع تصادم. ويف حال أصبح احلادث واقعًا ال حمالة، سوف يستخدم النظام املكابح ملساعدتك على تقليل سرعتك لتخفيف شدة االصطدام.

Predictive Forward Collision Warning. In traffic, it only takes a moment to get caught off guard in a potentially dangerous situation. How about a little help? 
With this technology, a radar sensor on the front of Maxima® constantly monitors not just one vehicle ahead in your lane, but two. When the system detects 
sudden deceleration two vehicles ahead, it gives you an audible warning and a visual signal on the instrument panel. So you get a heads up, even if you can’t see 
what’s slowing you down.1

Forward Emergency Braking. Using radar technology to keep an eye on your speed and proximity to the vehicle ahead of you, Forward Emergency Braking 
gives you audible and visual display warnings to help you reduce your speed, if necessary. 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.

نظام التحذير من املارة يف اخللف. حني تخرج سيارتك من موقف 
وأنت ترجع بها إىل اخللف، ستقوم هذه امليزة املتوفرة كسمة اختيارية 

بكشف املركبات التي تقرتب من مؤخرة سيارتك من االجتاهني، والتي 
رمبا مل يكن باستطاعتك رؤيتها، لتقوم بتحذيرك ولفت انتباهك، ما يجعل 

الرجوع بسيارتك إىل اخللف أسهل من أي وقت مضى.

Rear Cross Traffic Alert. When you’re  
backing out of a parking space, this available feature can 
detect and warn you about detected vehicles you 
might not see behind you approaching from either side. 
So backing up feels easier than ever.

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

يف املنطقة العمياء. 

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. Put your 
turn signal on, and the indicator flashes with a 
warning chime to alert you.

شاشة الرؤية اخللفية وشاشة الرؤية الشاملة.
حني تعود بسيارتك إىل اخللف، فإن شاشة الرؤية اخللفية تعرض لك ما 
وراءك مباشرة لتجعل الركن اخللفي أمراً سهاًل. ويتوفر يف مكسيما ميزة 

حصرية يف فئتها، وهي شاشة الرؤية الشاملة التي تستخدم أربع 
كامريات لتمنحك رؤية علوية حول سيارتك بزاوية 360 درجة، فضاًل 
عن أربع شاشات جزئية ميكنك اختيار منها ما تشاء وتكبري صورتها، 

وهي: شاشة الكامريا األمامية، واخللفية، وشاشتان للرؤية اجلانبية.

RearView and Around View® Monitors.  
When you’re in Reverse, the standard RearView 
Monitor shows what’s directly behind you and makes 
backing up and parking easier. And the available 
class-exclusive Around View® Monitor uses four 
cameras to give you a virtual 360º bird’s-eye view of 
your vehicle, with selectable split-screen close-ups of 
the front, rear, and curbside views, to help you see 
where you’re going without second-guessing.
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GENUINE NISSAN ACCESSORIES.
Every Genuine Nissan accessory is custom-fit, custom-designed 
and durability-tested. Each one is backed by Nissan’s 
3-year/36,000-mile (whichever occurs first) limited warranty 
(if installed by dealer at the time of purchase), and can be financed 
when installed by dealer at time of purchase.
A.   Premium Spoiler  

A fitting end to a breathtaking design.
B.   18" Aluminum-alloy Wheels  

Aggressively styled, exclusively for Maxima.®

C.   Interior Trim Appliques  
Add some extra sport and sophistication with your choice of 
Carbon-fiber Look (shown) or Piano Black.

D.   Illuminated Kick Plates and Interior Accent Lighting  
For a grand entrance every time (Sold separately).

E.   Shift Knobs  
Pick your hands-down favourite.

F.   19" Aluminum-alloy Wheels  
So much visual punch, it’s a technical knock-out.

G.   Trunk Protector  
Helps preserve and protect your cargo.

Additional Accessories:
  • Hideaway Trunk Net
  • Trunk Organiser 
  • Carpeted Trunk Mat
  • Shopping Bag Hooks
  • And More

A B

C D

E

F G

COMPLETE YOUR
TRANSFORMATION.

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 3 1 - 3 0
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إكسسوارات نيسان األصلية.
متتاز كل واحدة من قطع الغيار األصلية من نيسان مبالءمتها الفائقة، وتصميمها الدقيق، ومتانتها املثبتة 

باالختبارات، وكل منها تأتي مع ضمان نيسان احملدود ثالث سنوات / 36.000 كلم )أيهما يأتي أواًل( 
شريطة أن يتم تركيبها من قبل الوكيل املعتمد وقت الشراء، ويف هذه احلالة أيضًا ميكن متويلها.

أ.  جناح خلفي فاخر
ملسة باهرة إىل اإلطاللة اآلسرة  

ب. عجالت مسبوكة من األملنيوم مقاس 18 بوصة
تصميمها يفيض باجلرأة، وهي حصرية لسيارة مكسيما  

زخارف املقصورة الداخلية ج. 
أضف فخامة وملسة رياضية مع مظهر ألياف الكربون )معروض يف الصورة( أو أسود البيانو  

عتبات الصعود اجلانبية املضاءة مع إضاءة داخلية للزينة د. 
لتدخل سيارتك بكل فخامة )تباع بشكل مستقل(  

مقبض لناقل احلركة هـ. 
اخرت ليدك ما تستحق  

عجالت مسبوكة من األملنيوم مقاس 19 بوصة و. 
تأسر األنفاس وحترك اإلحساس  

حامي حجرة األمتعة ز. 
يساعد على حماية حمولتك وأمتعتك يف اخللف  

اإلكسسوارات اإلضافية:
• شبكة تغطية حجرة األمتعة يف اخللف  

• منظم حجرة األمتعة  
• مفارش مزودة بسجاد حلجرة األمتعة  

• خطافات لتعليق أكياس التسوق  
• وغريها الكثري  

أكمل رحلة التغيري.



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

S         S     SVSV      INCLUDES S EQUIPMENT PLUS:

•  Leather-appointed seats

•  Outside mirrors with LED turn signal indicators

• Front and Rear Parking System

• Driver’s seat power lumbar support

•  Driver’s seat manual thigh support extension

• Dual Panoramic Sunroof

• Bose Premium Audio System with AM/FM/CD with 

 11 speakers (Optional)

SR      INCLUDES SV EQUIPMENT PLUS:

•  19" Diamond-cut machine-finished aluminum-alloy wheels

•  P245/40R19 W-rated all-season tyres

• Paddle shifters 

•  Integrated Dynamics-control Module (IDM) – Active Ride 

Control (ARC), Active Trace Control (ATC), Active Engine 

Brake (AEB)

• Sport-tuned suspension

• Front performance chassis damper

• LED low-beam headlights

•  Climate-controlled front seats (heated and cooled)

•  Premium leather-wrapped steering wheel

• Aluminum sport pedals

• Dual Panoramic Sunroof

• Power heated outside mirrors with LED turn signal indicators

•  Outside mirrors with reverse tilt-down feature

•  Auto-dimming driver-side outside mirror

• Driver Attention Alert

•  Around View® Monitor with Moving Object Detection (MOD)

•  Power tilt/telescoping steering column

•  Rain-sensing variable intermittent windshield wipers

• Rear-window power sunshade

•  Memory System – driver’s seat, steering wheel and 

outside mirrors

• Premium leather-appointed seats with diamond-quilted   

 leather seats 

•  Linear wood-tone faceted interior trim

•  300 hp, 3.5-liter DOHC 24-valve V6 engine

• Xtronic CVT® transmission

•  18" Machine-finished aluminum-alloy wheels

•  P245/45R18 V-rated all-season tyres

•  Drive Mode Selector with Sport or Normal modes

• LED Daytime Running Lights

•  Halogen headlights and fog lights 

•  Taillights with integrated LED signature

•  Advanced Drive-Assist® Display with 7.0" display

• Navigation and 8.0" multi-touch control colour monitor

• Display Commander

• RearView Monitor

•  Bluetooth® Hands-free Phone System

•  Dual Zone Automatic Temperature Control (ATC)

•  Illuminated steering wheel-mounted audio and cruise controls

• Auto-dimming inside rearview mirror

•  Nissan Intelligent Key® with Push Button Ignition

•  Remote Engine Start System with Intelligent Climate Control

• Power windows and door locks

•  Front map lights and rear LED reading lights

•  Front seatback pockets

•  Dual front cup and bottle holders

•  8-way power driver's seat

• 4-way power front-passenger’s seat

•  60/40 Split fold-down rear seatbacks with valet locking function

•  Cloth seat trim with leather-wrapped steering wheel and shift knob

• Linear wood-tone faceted interior trim

•  AM/FM/CD audio system 

• MP3/WMA CD playback capability

•  Two USB connection ports 

•  Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) with Easy-Fill Tyre Alert

•  Vehicle Dynamic Control (VDC) with Traction Control System (TCS)

• Nissan Advanced Air Bag System

حمرك سداسي األسطوانات ذو 24 صمامًا وكاملة علوية مزدوجة بسعة 3.5 لرتات وقوة 300 حصان• 
ناقل حركة Xtronic بتقنية التغيري املستمر • 
عجالت من األملنيوم املسبوك مقاس 18 بوصة مع ملسات آلية• 
 • P245/45R18 إطارات مناسبة لكل الفصول من فئة
اختيار وضعية القيادة عادية / رياضية• 
مصابيح LED تعمل يف النهار• 
مصابيح هالوجني أمامية وكشافات ضباب• 
مصابيح خلفية مع مصابيح LED مدجمة• 
نظام عرض متطور ملساعدة السائق مع شاشة مقاس 7 بوصات• 
نظام مالحي مع شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات• 
قرص التحكم بشاشة العرض• 
شاشة الرؤية اخللفية• 
نظام الهاتف بتقنية بلوتوث• 
نظام أتوماتيكي للتحكم بدرجة احلرارة ثنائي املناطق• 
مفاتيح للتحكم بالصوت وتثبيت السرعة مضاءة ومدجمة بعجلة القيادة• 
مرآة داخلية بخاصية التعتيم التلقائي• 
مفتاح نيسان الذكي مع خاصية تشغيل احملرك بلمسة زر• 
نظام تشغيل احملرك عن بعد مع نظام ذكي للتحكم باملناخ داخل املقصورة• 
أبواب ونوافذ تعمل كهربائيًا• 
مصابيح قراءة أمامية ومصابيح LED خلفية• 
جيوب للخرائط واملستندات يف اجلانب اخللفي من املقاعد األمامية• 
حامل أمامي ثنائي لألكواب وحامل أمامي للزجاجات• 
مقعد السائق يتحرك آليًا بثمانية اجتاهات• 
مقعد الراكب األمامي يتحرك آليًا بأربعة اجتاهات• 
مقاعد خلفية قابلة للطي جزئيًا لألسفل بنسبة 60 /40 مع ميزة اإلقفال• 
مقاعد قماشية -عجلة القيادة ومقبض ناقل احلركة مكسوان باجللد• 
تطعيمات املقصورة من اخلشب اخملطط• 
 •AM/FM/CD نظام ترفيهي صوتي
 •WMA/MP3 يدعم ملفات CD مشغل أقراص
 •USB مقبسا توصيل
نظام مراقبة ضغط الهواء يف اإلطارات مع نظام التنبيه عند امتالء اإلطارات• 
نظام التحكم الديناميكي بالسيارة مع نظام التحكم بالتشّبث• 
نظام الوسائد الهوائية املتطورة من نيسان• 

عجالت من األملنيوم املسبوك واملقطوع على شكل أملاس مقاس 19 بوصة مع ملسات آلية• 
 •P245/40R19 W إطارات مناسبة لكل الفصول من فئة
مفاتيح لنقل احلركة املدجمة على عجلة القيادة• 
وحدة حتكم ديناميكية مدجمة – نظام التحكم الفعال بالقيادة، نظام التحكم النشط بالثبات، • 

مكبح احملرك الفعال.
نظام تعليق رياضي• 
خممد اهتزازات عايل األداء يف األمام• 
مصابيح LED أمامية منخفضة الشعاع• 
مقاعد أمامية قابلة للتدفئة والتربيد• 
عجلة قيادة مكسوة باجللد الفاخر• 
دواسات رياضية من األملنيوم• 
فتحة سقف بانورامية مزدوجة• 
 •LED مرايا خارجية مدفئة تعمل آليًا مع مؤشرات انعطاف جانبية
مرايا خارجية قابلة للطي آليًا وقابلة للطي عند الرجوع للخلف • 
مرآة داخلية بخاصية التعتيم التلقائي• 
نظام التحذير االنشط للسائق• 
شاشة الرؤية الشاملة مع نظام كشف األجسام املتحركة• 
عامود عجلة القيادة قابل للتعديل بشكل آيل طواًل وارتفاعًا• 
 شفرات مسطحة ملساحات الزجاج تستشعر شدة املطر فتزيد عدد مسحاتها• 

املتقطعة طرداً معها
حاجب شمسي خلفي قابل لالنزالق آليًا• 
نظام ذاكرة ملقعد السائق، عجلة القيادة، واملرايا اخلارجية• 
مقاعد مكسوة باجللد الفاخر مع بطانة على شكل أملاسي• 
مقصورة داخلية مطعمة باخلشب• 

مقاعد مكسوة باجللد• 
 • LED مرايا خارجية مدفأة مع مؤشرات انعطاف
حساسات ركن يف األمام واخللف• 
دعم للمنطقة القطنية قابل للتعديل آليًا ملقعد السائق • 
دعم ملنطقة الفخذين قابل للتعديل يدويًا ملقعد السائق• 
فتحة سقف بانورامية مزدوجة • 
 نظام Bose املتفوق للرتفيه الصوتي  مزود بـ 11 مكرباً للصوت مبا فيها قناة مركزية،• 

راديو باستقبال ملوجات AM/FM ومشغل أقراص مدجمة )اختياري(

CHOOSE YOUR TRIM LEVEL اخرت طرازك املفضل

يتضمن كافة جتهيزات S إضافة إىل:

    SR:إضافة إىل SV كافة جتهيزات SR يتضمن طراز



بعد أن اخرتت سيارتك مكسيما التي حتبها، حان الوقت اآلن الختيار مظهرها. اخرت لون 
سيارتك أواًل ثم لون املقصورة التي تفضلها من اخليارات املتاحة.

طالء غري صبغي. متتاز ألوان مكسيما "أحمر قاين" و "الربونزي املطروق" بتقنية صبغ النانو 
حيث يكون الصبغ مطحونًا عشر مرات أنعم من الطالء العادي. والنتيجة هي ملسات مذهلة 

بعمق، ورطوبة، وملعان غري مسبوق.

You’ve decided which Maxima® you want, now here comes the 
best part: deciding what it’s going to look like. Choose your 
favorite colour and then pick from the available interiors based on 
the model of your choice.

Nano-pigment paint. Maxima® colours Coulis Red and Forged 
Bronze feature a new nano-pigment technology where the paint 
pigments are ground 10 times finer than those found in traditional 
paint. The resulting finish is stunning with an exceptionally deep, 
wet, lustrous look.

 Standard    قياسي
Nissan has taken care to ensure 
that the colour swatches 
presented here are the closest 
possible representations of actual 
vehicle colours. Swatches may 
vary slightly due to the printing 
process and whether viewed in 
daylight, fluorescent or 
incandescent light. Please see 
the actual colours at your local 
Nissan dealer.

حرصت نيسان على أن تكون مناذج 
األلوان املعروضة هنا أقرب ما ميكن إىل ألوان 

املركبات على أرض الواقع. رغم ذلك، قد 
تختلف مناذج األلوان قلياًل ألسباب 

طباعية، وما إذا متت معاينتها حتت ضوء 
النهار، أو إضاءة متوهجة، أو شديدة. يرجى 
زيارة أقرب وكيل نيسان لتشاهد األلوان 

على طبيعتها.

CHOOSE YOUR COLOUR

S SV SR

 

S SV SR

 

S SV SR

 

S SV SR

 

S SV SR

 

S SV SR

 

S SV SR

 

S SV SR

 

S SV SR

 
CASHMERE CLOTH
CASHMERE LEATHER
CHARCOAL CLOTH
CHARCOAL LEATHER

Super Black KH3

KH3 أسود سوبر
Gun Metallic KAD

KAD رمادي حديدي
Brilliant Silver K23

K23 فضي مشرق
Pearl White QAB

QAB أبيض لؤلؤي
Storm Blue RBD

RBD أزرق ستورم
Deep Blue Pearl RAY

RAY أزرق لؤلؤي عميق
Forged Bronze CAT

CAT برونزي مطروق
Coulis Red NAW

NAW أحمر قاين
Bordeaux Black GAB

GAB أسود بوردوكس

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 3 5 - 3 4
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

اخرت لونك

قماش كشمري
جلد كشمري

قماش فحمي
جلد فحمي



Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 3 7 - 3 6
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

CHOOSE YOUR FABRIC

CASHMERE 
CLOTH

CHARCOAL 
CLOTH

CASHMERE 
LEATHER

CHARCOAL 
LEATHER

CASHMERE 
LEATHER

CHARCOAL 
LEATHER

DIMENSIONS/CAPACITIES

 Exterior Dimensions

Wheelbase - mm  2,776

Overall length - mm  4,897

Overall width - mm  1,859

Overall height - mm  1,435

Aerodynamics - Cd 

Drag coefficient 0.29

 Interior (front/rear)

Head room (front/rear) - mm 1,000.76/932.18

Head room with Dual Panel Moonroof (front/rear) - mm 988.06/909.32

Leg room (front/rear) - mm  1143/868.68

Hip room (front/rear) - mm  1,376.68/1,358.9

Shoulder (room front/rear)  - mm 1,440.18/1,414.78

 Capacities

Seating capacity  5

Trunk capacity (L)  405

Fuel tank capacity (L)  68

 Curb Weights – Kg

   S SV SR

Base total - Kg 1,574 1,582  1,616

4897.121859.28

1435.10

اخرت قماشك املفضل األبعاد والسعات

قماش كشمري قماش فحمي

جلد كشمري جلد فحمي

جلد كشمري جلد فحمي

S S

SV SV

SR SR

األبعاد اخلارجية

قاعد العجالت - ملم

الطول اإلجمايل - ملم

العرض اإلجمايل - ملم

االرتفاع اإلجمايل - ملم

اآليروديناميكية

معامل مقاومة الهواء 

األبعاد الداخلية

حيز الرأس )يف األمام / اخللف( - ملم

حيز الرأس مع فتحة السقف املزدوجة )يف األمام / اخللف( - ملم

حيز األرجل )يف األمام / اخللف( - ملم

حيز احلوض )يف األمام / اخللف( - ملم

حيز األكتاف )يف األمام / اخللف( - ملم

السعات

سعة اجللوس

سعة صندوق التحميل )لرت(

سعة خزان الوقود )لرت(

وزن الهيكل – كج

قاعدة العجالت - كج

mm mm ملمملم

mmملم


