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INTRODUCING THE MOST INNOVATIVE 
PATHFINDER EVER.
Over 25 years of legendary capability meets a brand-new generation of SUV. From 
climbing hills to climbing in, Pathfinder redefines it all. With an intuitive 4-Wheel 
Drive System that’s more adaptable than ever. A revolutionary CVT transmission for 
seamless power. A 3rd row that’s spacious and surprisingly easy to get into. And a 
class-exclusive rear view monitor that helps you grab a parking space right out front. 
Welcome to the Next Gen SUV.

اكتشف باثفايندر األكرث إبداعًا من أي وقت مضى.
على مدار أكرث من 25 عامًا، كانت القدرات األسطورية متضي جنبًا إىل جنب مع اإلصدارات اجلديدة من السيارات الرياضية متعددة 

االستخدامات. وقد طّورت باثفايندر كافة مزاياها مثل قدرتها املتفوقة على تسلق التالل بفضل نظامها الفريد للدفع الرباعي الذي يتكيف مع 
الطرقات أكرث من أي وقت مضى. فضاًل عن التقنية الثورية لناقل احلركة بتقنية التغيري املستمر التى تضمن قوة أكرث سالسة، باإلضافة إىل رحابة 

يف صف املقاعد الثالث مع سهولة الوصول إليها. ونظام شاشة الرؤية اخللفية الذي يضمن لك سهولة الركن. 

أهاًل بك يف اجليل اجلديد من سيارات الدفع الرباعي.

THE ALL-NEW 
PATHFINDER®

باثفاينـدر اجلـديـدة كليـًا



5-STAR ACCOMMODATION – BEFORE 
YOU EVEN GET TO THE LODGE.
The most comfortable Pathfinder ever beckons you with premium comforts, including 
standard Tri-Zone Automatic Temperature Control. With available dual-memory seating 
system and a Bose® premium audio system, you’ve got luxury accommodation.

استمتع برفاهية اخلمس جنوم حتى قبل دخولك ملقصورتها.
باثفايندر األكرث راحة تتضمن حتكم أوتوماتيكى ثالثى املناطق فى درجة احلرارة الذى يتيح تربيد مقاعد الصف األول والثانى. باإلضافة إىل 

نظام الذاكرة الثنائي للمقاعد والنظام الصوتى الفريد  ®Bose الذى مينحك رفاهية اإلقامة .



Pathfinder means luxury.
In the all-new Pathfinder, capability goes way beyond taking on rugged conditions, it’s conquering the real world you face every day. That means 
more than just seating for seven. It means seating for seven with best-in-class passenger volume, including a 2nd row that slides over twelve 
centimetres for stretch-out room and the only 3rd row reclining seat in its class. Add in the convenience of features like Push Button Ignition, 
rear A/C and this is one time where one size fits all beautifully.

Intelligent Key
Tri-Zone HVAC system, with individual automatic 

temperature set per zone.

مفتاح ذكي نظام أوتوماتيكي للتحكم باحلرارة ثالثي املناطق، مع خاصية 
تعديل درجة احلرارة أوتوماتيكيًا لكل منطقة على حدى

باثفايندر تعنى الفخامة
تتمتع باثفايندر اجلديدة كليًا بكفاءة عالية يف التغّلب على أصعب الظروف، تصميم يفوق التحديات التي تواجهك كل يوم. فهي ال تتسع لسبعة ركاب فقط، بل توفر الراحة لراكبيها حيث أنها 
األكرب يف فئتها، حيث متتاز مقاعد الصفني األول والثاين بقابلية انزالقها حتى 12 ســنتيمرتًا لتوفر متســعًا كبريًا ألرجل الركاب، فضاًل عن مقاعد الصف الثالث التي تعترب الوحيدة يف فئتها مبيزة 
قابلية اإلرجاع للوراء. كما تتميز باثفايندر بباقة من املزايا العملية الفريدة كميزة تشغيل احملرك بلمسة زر، وفتحات تكييف للمقاعد اخللفية، إنهاابتكار ضخم يجمع كل معايري التفوق والفخامة.



RECLINING  
2ND AND 3RD ROW

 مقاعد الصف الثاين
والثالث قابلة لإلمالة

نظـام تخزيـن حتت األرضيـة  مقاعد الصف الثاين
قابلة لإلنزالق

SLIDING  
2ND ROW

UNDER-FLOOR CARGO SYSTEM

OPENING UP TO A WORLD OF POSSIBILITIES.
Cargo? Pathfinder makes easy work of it, with folding 2nd and 3rd row seats that create a 
virtually flat floor and up to 2.26 cubic metres of cargo space. There’s also an under-floor 
storage area that keeps valuables out of sight. It’s easily accessed even when the 3rd row is 
upright, for extra cargo space when you’ve got seven on board.

نفتح لك عالمًا من اإلمكانيات
لديك الكثري من األمتعة؟ باثفايندر تسهل عليك التعامل معها بفضل مقاعدها القابلة للطي يف الصفني األول والثاين، والتي 

متنحك أرضية مسّطحة لألمتعة بحجم 2.26 مرتًا مكعبًا. كما توفر لك باثفايندر مكان تخزين حتت األرضية لتحفظ 
مقتنياتك الثمينة بعيدة عن األنظار. ومتتاز مقاعد الصف الثالث بسهولة الوصل إليها حتى حني تكون قائمة، ما مينحك 

إتساعًا إضافيًا عند وجود 7 ركاب.

EZ FLEX™ SEATING SYSTEM allows easy access to 3rd row

What good is a spacious 3rd row if you can’t get to it? Pathfinder now 
comes with a 2nd row that glides and tilts forward for easy access. And 
once you’re in the 3rd row, you’ll find it’s exceptionally comfortable, 
thanks to class-exclusive reclining seats. With the all-new Nissan 
Pathfinder, you can even tilt and slide the right side of the 2nd row with 
a child seat securely strapped in.

  نظام مقاعد ™EZ FLEX يسهل الوصول إىل مقاعد الصف الثالث
ما فائدة مقاعد الصف الثالث الواسعة إذا كان الوصول إليها غري ممكنًا؟ اآلن تتمتع مقاعد 
الصف الثاين يف باثفايندر بقابلية االنزالق والَطي لألمام لسهولة مرور الركاب. وعندما تصل 

إىل صف املقاعد الثالث سوف تشعر باالتساع الكبري بفضل ميزة إرجاع املقاعد إىل الوراء. ويف 
باثفايندر اجلديدة بالكامل، ميكن للجانب األمين من صف املقاعد الثاين أن يطوى وينزلق 

حتى لو كان مقعد الطفل مثبتًا.



CONFIDENCE AT YOUR 
FINGERTIPS.
Intuitive 4WD. With Pathfinder’s All-Mode 4x4-i, you’ve got a 

system that’s capable on-road and off. And it’s the only vehicle in 
its class with selectable driving modes. You can choose full-time 
2WD for maximum efficiency. Auto Mode constantly monitors 
conditions and adjusts the balance of power between front and 
rear wheels for best traction. Challenging conditions? 4WD Lock 
Mode is your choice. And when your travels take you on steeper 
paths, hill start assist helps prevent rollback when starting and 
driving away on an incline.

الثقة بلمسة واحدة
نظام دفع رباعي يستبق تنفيذ رغباتك. مع نظام الدفع الرباعي الذكي يف باثفايندر، 
ستستطيع التعامل بثقة مع الطرق الغري ممهدة وداخل املدينة على حد سواء. وتعترب 

باثفايندر الوحيدة يف فئتها التي متنحك طرق قيادة متعددة. حيث ميكنك اختيار وضع 
الدفع الثنائي ألقصى كفاءة يف استهالك الوقود، بينما يقوم النظام يف الوضع األوتوماتيكي 

مبراقبة ظروف الطرق باستمرار لتوزيع القوة بني العجالت األمامية واخللفية كي 
تستمتع بأعلى ثبات ممكن على الطريق. واجهتك ظروف صعبة؟ اخرت لها وضعية 
الدفع الرباعي املنغلق. وأثناء السفر على طرقات منحدرة، سوف تساعدك آلية التثبيت 
على املرتفعات يف منع رجوع سيارتك إىل اخللف ومتابعة طريقك فوق طريق منحدر. 

Balance of Power. The Advanced 
Drive-Assist™ Display illustrates 
the Pathfinder dividing the power 
between the front and rear axles, 
helping to give you the available 
traction and control you need.

توازن القوة. ُيظهر لك نظام الشاشة املتطّورة 
ملساعدة السائق، كيفية توزيع القوة يف باثفايندر 

بني حماور العجالت األمامية واخللفية، ما مينحك 
أعلى درجات الثبات والتحكم على الطريق.



REAR VIEW MONITOR.

The rear view monitor helps you while parking in small places safely and with full control over your vehicle.
The wide 7 inch screen provides you with a very clear view which accentuates your feeling of luxury and safety.

شاشة الرؤية اخللفية
تساعدك شاشة الرؤية اخللفية كثريا عند الركن فى أماكن ضيقة بأمان وحتكم تام فى السيارة.كما توفر الشاشة رؤية واضحة جدا نظرا حلجم الشاشة الذى يبلغ 7 بوصة مما مينحك مزيدا من 

اإلحساس بالرفاهية واألمان فى نفس الوقت



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

نيسان براحة البال واالطمئنان إىل متانة سياراتهم.
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 when it comes to the durability of their vehicles.

B DA أ ب ج CVDCد TCS ABS EBD

8 STANDARD 
AIR BAGS

 ٨ وسائد هوائية
 BECAUSE YOU CAN NEVERقياسية

BE TOO PREPARED.
A. Vehicle Dynamic Control (VDC). A slick spot in a corner can 
suddenly have you going in a direction you didn’t want. VDC, also known 
as stability control, monitors your steering and braking to help you maintain 
your steered path under certain conditions by reducing engine output and/
or applying brake pressure to specific wheels.

B. Traction Control System (TCS). Pathfinder’s power is wasted if all it 
does is spin the tyres, so when the standard Traction Control System 
senses drive-wheel spin, it responds by reducing throttle or applying brake 
pressure to help maintain traction.

C. Anti-lock Braking System (ABS). The standard ABS pumps the 
brakes faster than you possibly can in panic-braking situations to help 
prevent wheel lockup, so you can continue to steer around obstacles while 
braking heavily.

D. Electronic Brake force Distribution (EBD). Designed to send extra 
force to the rear brakes when there’s additional weight in the back.

Brake Assist. If you need to slam on the brakes, Brake Assist detects how 
hard you’re braking, and if it senses you are in an emergency, it will 
automatically help to apply maximum braking force.

Brake Override Technology. Like every Nissan since 2005, Pathfinder 
comes standard with Brake Override Technology. Designed to help slow 
down your vehicle and bring it to a safe stop in an emergency, it works by 
overriding accelerator input and reducing engine power when the 
accelerator and brake are applied simultaneously.

حتى تكون على أمت االستعداد.
أ. نظام التحكم الديناميكي بالسيارة (VDC). ميكن ملنطقة ملساء على منعطف أن 
تتسبب يف انحراف سيارتك باجتاه غري مرغوب فيه. ولذلك يراقب نظام التحكم الديناميكي 

بالسيارة )والذي يعرف أيضًا باسم نظام التحكم بالثبات( استخدامك للمكابح وعجلة 
التوجيه بهدف مساعدتك يف البقاء على املسار املطلوب حتت ظروف حمددة من خالل 

تخفيف قوة احملرك و/أو استخدام املكابح على عجالت معينة.

ب. نظام التحكم بالتشّبث (TCS). ال تؤتي قوة باثفايندر ثمارها إذا كانت مهمتها الوحيدة 
هي تدوير العجالت. ولذلك حني يتحقق نظام التحكم بالتشّبث من انزالق أحد العجالت، 

يستجيب تلقائيًا بتخفيف قوة احملرك أو تطبيق املكابح للحفاظ على ثبات السيارة.

ج. نظام املكابح املانعة لالنغالق (ABS). تعمل املكابح القياسية املانعة لالنغالق على 
استخدام املكابح وحتريرها بسرعة ال تستطيع جماراتها يف حاالت التوقف الطارئة، ما يساعدك 

على منع العجالت من اإلقفال، ومينحك القدرة على املناورة يف هذه احلاالت.

د. نظام التوزيع اإللكرتوين لقوة الفرملة (EBD). مصمم لريسل قوة إضافية إىل املكابح 
اخللفية حني يتم الكشف عن وجود حمولة زائدة يف اخللف.

نظام تعزيز الفرملة. حني تستخدم املكابح، يقيس نظام تعزيز الفرملة شدة ضغطك على 
املكابح، فإذا كشف وجود حالة طارئة، سيقوم تلقائيًا باستخدام القوة القصوى للمكابح. 

تقنية السيطرة على املكابح. على غرار سيارات نيسان املصنعة منذ العام 2005، تأتي 
باثفايندر مزودة بتقنية سيطرة املكابح املتوفرة كسمة قياسية. وهي تقنية مصممة إلبطاء 
املركبة وإيقافها بأمان يف احلاالت الطارئة، إذ تلغي عملية الضغط على دواسة السرعة 

وتخّفف قوة احملرك حني يتم الضغط على دواستي السرعة واملكابح معًا.



General Specification

Visibility

Privacy glass in (2nd row - 3rd row - back door glass - front & rear sunroof glass) 

Front top shade glass

Rear window defroster with timer

Electric anti-dazzling room mirror

Heated outside mirrors

Electric outside mirrors

Automatic adjustment outside mirrors

Reverse synchronization outside mirrors

Position memory synchronization outside mirrors

Front fog lamp

Front wiper with 2speed + Variable intermittent (w/ speed sensitive) with flat brade

Rear wiper with 1 speed + Fixed intermittent W/ Rr washer nozzle Black

Features

power tilt and telescopic steering wheel with memory

Steering Wheel with Genuine Leather

Shift knob leather & chrome for CVT/AT

Foot type parking brake

Electric Windows (FR/RR)

Driver & assistant electric window with One-touch auto up & down, Active after key off, Anti-pinch

Central door locking

Crash sensitive door unlock

Automatic door lock

Intelligent key (with I-key request switch)  Lock & Unlock & Push Engine Start & Memory 
(Seat & Mirror & STRG & Audio/Setting) & Power Open&Close Back Door

Electrical push open button for back door

Push engine starter with illumination

Drive computer

Cruise control

Outside temperature display

Electrohydrolic power steering wheel with speed sensor

steering control for Audio

Steering control for ASCD & Meter display

FR sun visors

Seat

Genuine leather seats

Front head restrains with 1-way adjustable system

Head restrains in 2nd row (Rear) with Separate & 1-way adjustable (CTR: integrated type)  

Head restrains in 3rd row (Rear) with Separate & 1-way adjustable &Folding Function

Driver's seat with power 8 way Slide, reclining, lifter & lumber support (w/ memory & i-key adaptive)

Driver seat back storage with 2 pocket

Assist seat with power Slide & reclining(4way)

Assist seat back storage with 2 pocket

Rear seat 2nd row folding (6:4)split with manual reclining&sliding

Rear seat arm rest with (Fold down center arm rest+Storage+ Cup holder x2)

Easy access to 3rd row by 1 action for tip up 

Rear seat 3rd row folding (50/50 split)

Heater for driver & Assist seat

Interior

Center console with box

Glove box with damper, lamp & key lock

Roof console with sun glass holder

Luggage under storage

Coat hanger in 2nd row left side

Map lamp

Room lamp

2 Personal lamps for rear seats 

Front door indirect lighting

Foot well lamp

High mounting stop lamp

Step lamp ( work as a welcome light ) for front doors

Power window switch illumination for Dr. & As.

Luggage illumination

Interior decorate illumination 

Interior door decoration with wood + silver + leather insert + chrome door handle

Stainless Steel kicking plate

Power open & close back door
10 cup holders (Front Console Upper×2, 2nd seat CTR arm rest×2, 2nd Door 

Armrest x2, 3rd row side×4)
6 bottle holders (FR door : bottle holders (DR & AS), RR door : bottle holders x2 for 

each (RH/LH))
4 sockets power outlet 12V

Air condition

Front Full automatic AC with memory & i-key adoptive

Rear Full automatic AC with memory & i-key adoptive

Dual zone climate control

Ventilation for 1st, 2nd & 3rd seats

Rear heater duct

Digital display for rear AC

Audio

AM/FM/（RDS）/1CD/MP3/DVD/HDD (BOSE)

Speed sensitive audio control

USB port ＋ i-pod connector

Pluge in VTR Jack

2GB Music Box hard drive
BOSE 2ch 12 speakers: Fr doorx2, Inst sidex2, Inst centerx1, Rr door x2, Rr 

luggagex2, Subwooferx1, A-pillar x2
LCD:7" Color QVGA

Rear view monitor

Exterior

Sunroof for 1st & 2nd row

Front bumper - body color

Rear bumper - body color

Grill color - chrome

Front spoiler

Rear roof spoiler

Roof rail

Side guard molding

Outside chrome door handle 

Outside mirror- body colour

Safety & Security

Rear Parking sensor

Driver & Assist seat & curtain airbag (covers 1st & 2nd & 3rd row) & Fr seat side airbag

Driver & Assist 3 points seat belts with pre-tentioner and load lmiters

Rear 2nd row 3 points seat belt

Rear 3rd row 3 points seat belt

Child anchors in 2nd row

Vehicle Security System incl. Immobilizer

ABS

EBD Brake System

BA System

Traction Control System (TCS)

Vehicle Dinamic Control (VDC W/ HAS)

Battery saver

MECHANICAL FEATURES

Engine

Code VQ35DE

Displacement  cc 3,498

Bore x Stroke  mm 95.5 x 81.4

Max. Power     hp/rpm (net) 254 / 6000

Max. Torque  kg-m/rpm (net) 33.2 / 4400

Compression ratio 10.3:1

Fuel System Electronic Gasoline Injection EGI

Transmission

Type XTRONIC CVT

Gear Ratios
Forward 2.41 ~ 0.383

Reverse 0.745

Final Gear Ratio 5.577

Steering Hydraulic Pump Electric Power Steering

Suspension   Front/Rear Independent

4WD system i-4WD

Brakes
System Anti-lock Braking system (ABS), Electronic brake force distribution (EBD), Brake Assist (BA

Front/Rear Ventilated discs

Tyres & wheels
Wheels 20" Machined Alloy

Tyres P55/35 2 R20

CAPACITY and DIMENSIONS

Seating     Persons 7

Fuel tank         Litres 74

Maximum towing capacity          Kgs 1500

Dimensions

Exterior

Wheelbase           mm 2900.0

Overall length           mm 5008.4

Overall width           mm 1960.0

Overall height without roof rack           mm 1767.5

Overall height with roof rack          mm 1783.4

Track width           mm 1670.0

Interior - front/2nd row/ 3rd row

Head room without moonroof           mm 1072 / 1001 / 960

Head room with moonroof          mm 1043 / 978 / 960

Leg room             mm 1072 / 809 / 781

Hip room                mm 1442 / 1425 / 1066

Shoulder room           mm 1543 / 1534 / 1449

Cargo

Maximum length           mm 2002.0

Maximum width           mm 1166.5

Maximum height           mm 856.8



KH3 أسود
Super Black KH3

Vehicle colours ألوان السيارة

CAL بني
Mocha Stone CAL

NAH نبيتي

Cayenne Red NAH
K50 فريانى
Dark Slate K50

RBG أزرق 
Arctic Blue Metallic RBG

K23 فضي
Brilliant Silver K23

QAA أبيض 
Moonlight White QAA

BEIGE LEATHER جلد بيج BLACK LEATHER  جلد أسود

Body Colours ألوان الهيكل

Interior الفرش الداخلى


