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“CONCENTRATED POWER”
The all-new Nissan Patrol NISMO is designed with the NISMO DNA at its core, with motorsports-inspired 
aerodynamics and styling, enhanced handling characteristics and unmatched agility.

Some of NISMO’s signature design marks include body kit with red striping and red highlights on door mirrors, 
making head-turning and the NISMO version of Patrol immediately recognizable.

The all-new Patrol NISMO features advanced technologies developed and pressure-tested within the demanding 
motorsport arena. Compared to the standard Patrol version, the NISMO one adds aerodynamic design born in 
motorsport, superb handling, improved acceleration and sporty driving dynamics for an exciting drive and 
getting from Patrol “The Ultimate Essence of Innovation that excites”.

• Race-inspired version of Nissan’s legendary SUV-Patrol
• 428 HP for exhilarating performance
• Torque improvement over 70% rev-range
• NISMO® 22” RAYS® forged-alloy wheels
• NISMO® tuned suspension using ‘Bilstein’ shock absorbers
• Hand tuned engine by Nissan Takumis – the highest skilled Nissan engineers
• Customized body reinforcements for precision steering & quick response
• Segment first Zero-Lift aerodynamic body kit
• NISMO® signature designed body kit
• NISMO® Sport tuned Power Steering
• NISMO® Sporty Premium designed interior

"قوٌة بال حدود" 
نيســان باتــرول نيســمو اجلديــد كلّيــً مينحــك جتربــة إثــارة فائقــة مــع اآليروديناميكــة والتصميــم املســتوحيان مــن رياضيــة ســباق الســيارات، ومزايــا التحّكــم املطــّورة 

ورشــاقة األداء املنقطعــة النظــر. 

بعــض عالمــات تصاميــم نيســمو املمّيــزة مبــا فيهــا جمموعــة الهيــكل مــع شــريط أحمــر وتطعيمــات حمــراء اللــون علــى مرايــا األبــواب، ُتضفــي علــى طــراز باتــرول 
نيســمو صبغــة جماليــة فريــدة تأســر أنظــار اجلميــع حلظــة رؤيتــه. 

نيســان باتــرول نيســمو اجلديــد كليــً يشــتمل علــى تقنيــات رائــدة مت تطويرهــا واختبــار أدائهــا وقــدرة حتملهــا داخــل ميــدان رياضــة ســباق الســيارات. ومقارنــًة مــع 
ــة، تســارع معــّزز وديناميكيــة القيــادة  طــراز باتــرول التقليــدي، يتمتــع باتــرول نيســمو بتصميــم آيروديناميكــي مســتوحى مــن الســيارات الرياضيــة، حتكــم فائــق الدّق

الرياضيــة التــي تضفــي املزيــد مــن اإلثــارة علــى قيادتــك، ناهيــك عــن جوهــر باتــرول األساســي املتمّثــل بـــ " إبــداٌع ُيثــر احلمــاس ". 

نيسان باترول األسطوري بطراٍز مستوحى من رياضة سباق السيارات   •
أداء مثري بقّوة 428 حصانًا   •

عزم دوران معّزز بأكرث من %70   •
عجالت نيسمو ®RAYS من األملنيوم املطروق قياس 22 بوصة   •
 Bilstein نظام تعليق نيسمو املضبوط باستخدام خمّمدات  •

حمّرك مصنوع بحرفية عالية بأيدي نيسان تاكومي _ مهندسو نيسان األكرث حرفًة وكفاءة.   •
تعزيزات خاصة للهيكل لتوجيه أدق واستجابة أسرع  •

جمموعة الهيكل املصممة بآيروديناميكية رفع تساوي الصفر   •
جمموعة الهيكل املمّيزة من نيسمو   •

عجلة قيادة آلية مضبوطة مبعايري رياضية من نيسمو   •
مقصورة نيسمو بتصميم رياضي فاخر   •

nismo-me.com

NISSAN PATROL NISMO

PATROL NISMO:

نيســـان باترول نيســـمو

نيســـمو باتـــرول 

• Saudi Arabia: Alissa Automotive, Tel: 92002 7744 • Dubai & Northern Emirates: Arabian Automobiles, Tel: +971 4 2952222 • Abu Dhabi & Al Ain: Al Masaood Automobiles, 
Tel: +971 2 6811118 • Kuwait: Abdulmohsen Abdulaziz Al Babtain Co., Tel: +965 1804888 • Oman: Suhail Bahwan Automobiles, Tel: +968 24560111 
• Qatar: Saleh Al Hamad Al Mana Co., Tel: +974 4 4283333 • Bahrain: Y.K. Almoayyed & Sons BSC(C), Tel: +973 1 7732732 • Lebanon: Rasamny – Younis Motor Co. S.A.L. – 
RYMCO, Beirut, Tel:+9611 273333 • Jordan: Bustami & Saheb Trading Co.L.T.D., Amman, Tel: +962 6 5532456

• السعودية: العيسى للسيارات, هاتف: 7744 92002 • دبي واإلمارات الشمالية: العربية للسيارات، هاتف: 2952222 4 971+  • أبوظبي والعني: املسعود للسيارات، هاتف: 6811118 2 971+ • الكويت: شركة عبد الـمحسن عبد العزيز البابطني، 
+973 1  7732732 هاتف:  وأوالده ش.م.ب، سرته،  املؤيد  يوسف خليل  البحرين:   •  +974  4 هاتف: 4283333  الـمانع،  الـحمد  قطر: شركة صالح   •  +968 24560111 هاتف:  للسيارات،  بهوان  ُعمان: سهيل  سلطنة   •  +965  هاتف: 1804888 

• لبنان: شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل.، بروت، هاتف: 273333 1 961+ • األردن: شركة بسطامي وصاحب التجارية ذ.م.م، عمان، هاتـف 5532456 6 962+

facebook.com/NissanME /NissanME /NissanMiddleEast @nissanmiddleeast
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