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X-TRAIL

مركز إتصال العمالء اإلقليمي
عزيزي العميل،

من أجل تحقيق رضى العمالء، أسسنا مركزًا لإلتصال وتلقي الشكاوى. الرجاء إتباع ما يلي:
الخطوة 1: إتصل بموزع نيسان المحلي الذي سيتعامل مع شكواك.

الخطوة 2: إذا لم يستطع الموزع المحلي الرد على الشكوى، يمكنك التواصل مع مركز نيسان اإلقليمي لخدمة إتصال العمالء، هاتف 600546666 4 971+، البريد اإللكتروني: 
customercare@nissan-me.ae

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, who 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

التنّقل الذكي يُرشد كل شيء نقوم به. نحن نستخدم تقنيات جديدة لنحول السيارات من مجّرد مركبات للقيادة، إلى شركاء على الطريق. سويًا الرحلة تصبح أكثر ثقًة وانسجامًا 
 وإثارة. وسواء كانت السيارة التي تشاركك مهمة القيادة، أو الطريق السريع الذي يشحن سيارتك اإللكترونية طوال الطريق، جميعها ستكون في المستقبل القريب.

إنه المستقبل الذي يتجّسد بسيارة نيسان التي تقودها اليوم.

Intelligent Mobility guides everything we do. We’re using new technologies to transform cars from mere driving machines into 
partners. Together the journey is more confident, connected, and exciting. Whether it’s cars that share the task of driving with you, 
or highways that charge your Electric Vehicle as you go along. It’s all in the very near future. And it’s a future already taking shape in 
the Nissan you drive today.
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OPEN UP a bigger, bolder world. Get there in a redesigned 
crossover that brings an aggressive new look to consistent 
capability. Gain confidence with new intelligent safety tech, 
which keeps an eye out on every part of your drive. Load up in a 
snap with an interior that complements adventure. Where to?  
Call up directions, friends, and your favourite driving jam at the 
touch of a button. The new 2018 Nissan X-TRAIL. Slide into gear 
and explore a life of POSSIBILITIES.

Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 3 - 2
قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبعًا لمتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.

انطلــق إلــى عالــم أوســع بجــرأة أكبــر. ســتصل إلــى وجهتــك فــي ســيارة كــروس أوفــر 
ذات تصميــم جديــد ُيضفــي علــى مســتوى األداء الفائــق المعتاد من نيســان مظهراً 
جديــداً جريئــًا. كمــا ســتحظى بمســتوى أكبــر مــن الثقــة بفضــل تقنيــات الســالمة 
الذكيــة التــي تراقــب جميــع مــا حولــك أثنــاء القيــادة. تمتــع أيضــًا بســهولة ركــوب 
الســيارة بســرعة لتنعــم بمقصــورة داخليــة ال تكتمــل مغامرتــك إال بهــا. إلــى أيــن؟
رفاقــك  مــع  تواصــل  أو  بأصدقائــك  اتصــل  أو  الطــرق  اتجاهــات  علــى  إطلــع 
ل بــدِّ الجديــدة.   2018 أكس-تريــل  نيســان  زر.  بلمســة  الطريــق  علــى   المفضليــن 

ذراع نقل السرعات واستكشف حياة مليئة بكل ما هو ممكن.



Zero Gravity power 
front seats

مقاعد أمامية كهربائية 
منعدمة الجاذبية

Tan Leather 
Seats

 مقاعد من
الجلد األسمر

Sporty D-shaped 
steering wheel

عجلة قيادة رياضية 
D على شكل

Nissan 
Intelligent Key®

 مفتاح
نيسان الذكي®

Power Panoramic 
Moonroof

فتحة السقف 
البانورامية الكهربائية

ســيارة فائقــة ُتحســد عليهــا انطلــق فــي رحالتــك وتعطــش إلــى المزيــد. وســتنعم فــي أكس-تريــل بســبل راحــة ليــس 
لهــا مثيــل بفضــل المقاعــد األماميــة منعدمــة الجاذبيــة التــي تســاعد علــى تقليــل التعــب والمســاحة األماميــة األفضــل 
فــي فئتهــا. أمــا مقاعــد الصــف الثانــي، فتتميــز بخاصيــة اإلنــزالق واإلرجــاع ممــا يمنحــك القــدرة علــى تعديلهــا للحصــول علــى 
ــرة مثـــل فتحــة  أكبــر مســاحة ممكنــة لألقــدام ومســاحة أكبــر لألمتعــة أو حســبما تريــد. متــع ناظريــك كذلــك بلمســات فاخـ
الســقف البانوراميــة الكهربائيــة والمقاعــد ذات التعريقــات الجلديــة ممــا يحيطــك ببيئــة راقيــة طبيعيــة تبعــث على االســترخاء 

إلــى أبعــد حــد.

Create some best-in-class envy   Go ahead and demand more. X-TRAIL delivers, with 
best-in-class front head room and the supreme comfort of fatigue-reducing Zero Gravity 
front seats. There’s a 2nd row that slides and reclines, so you can adjust for maximum leg 
room, more cargo space, or anywhere in between. And with available tasteful touches like 
Power Panoramic Moonroof, and leather-appointed seats, this is one natural, relaxed, and 
decidedly upscale environment. 

Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 5 - 4
قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبعًا لمتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.



Nissan Motion Activated Liftgate  Now you’ve got easier access 
to your X-TRAIL than ever before. Hands full? Just kick under the 
rear bumper to automatically open the available Motion Activated 
Liftgate, without reaching for a key or juggling armfuls of stuff.

البــاب الخلفــي يعمــل بمستشــعر حركــة مــن نيســان اآلن أصبحــت لديــك القــدرة علــى 
اســتخدام ســيارة أكس-تريــل بســهولة أكبــر مــن قبــل. هــل يــداك مشــغولتان؟ كل مــا 
عليــك فعلــه هــو تحريــك قدمــك أســفل المصــد الخلفــي وســينفتح البــاب الخلفــي الــذي 
يعمل بمستشعر الحركة أوتوماتيكيًا بدون استخدام المفتاح أو إنزال ما تحمله بيديك.

مساحة لألمتعة ولألصدقاء بفضل تميزها بمساحة األمتعة األفضل في فئتها بطول 8 أقدام تقريبًا، تمنحك 
نيسان أكس-تريل إمكانات تفوق كل تصوراتك. كما أن الطي الذكي للمقاعد الخلفية سُيوّفر لك مساحة كبيرة 

الستضافة أصدقائك.

Room for craft and crew  With best-in-class cargo space and room for an object up 
to eight feet long, X-TRAIL gives you possibilities you never knew you had. And with a 
clever folding rear seat pass-through, there’s plenty of room to bring friends along.

Single-handedly reinventing capability, the Divide-N-Hide® Cargo 
System lets you adapt in a snap. An adjustable set of shelves and 
dividers gives you a variety of configurations. It’s so easy, you can 
do it with one hand.

ــه  ــًا يمكنــك التحكــم ب نظــام ®Divide-Hide-N لألمتعــة هــو نظــام معــاد تصميمــه كلي
بيــد واحــدة لتتكيــف مــع محيطــك بلمــح البصــر. يتألــف هــذا النظــام مــن مجموعــة مــن 
الرفــوف والفواصــل القابلــة للضبــط لتســتمتع بمجموعــة متنوعــة مــن الخيــارات، وهــو 

نظــام ســهل اإلســتخدام يمكنــك التحكــم بــه بيــد واحــدة.

تحت الغطاء يمنحك صندوقًا تحتفظ 
به بمقتنياتك الثمينة بعيدًا عن األنظار 

باإلضافة إلى رف باألعلى.

مظهر الطبقات إستمتع بمساحة 
مفتوحة للتخزين باألسفل باإلضافة إلى 

رف عملي لحفظ أغراضك األخرى بشكل 
منفصل مع سهولة الوصول إليها.

المنطقة السرية أرضية طويلة مسطحة 
ألغراضك الكبيرة مع مساحة تخزين تحت 

األرضية لألغراض التي ترغب في إخفائها.

أرضية منخفضة يمكنك خفض مستوى 
األرضية إلضافة المزيد من االرتفاع ليناسب 

األغراض الطويلة.

YOU’VE GOT AN ALL-ACCESS PASS

سهولة الوصول للسيارة كيفما رغبت

DIVIDE-N-HIDE®  DIVIDE-HIDE-N® نظام

SLIDING &
RECLINING 2ND ROW

EZ Flex® Seating System   This 2nd row is truly accommodating, 
thanks to X-TRAIL’s EZ Flex Seating System. It slides forward for 
easy access and adjusts to give you a little more cargo space, more 
leg room, or anywhere in between. The seats also recline, so you 
can be exceptionally comfortable.

3rd Row  Perfect when you need to transport the team or bring 
extra friends along. X-TRAIL’s available 50/50 split folding 3rd-row 
seat gives you added flexibility to carry passengers and their  
gear, and folds down to make a flat cargo floor for maximum 
carrying space.

Nissan Intelligent Key® With the available Nissan Intelligent Key, 
you can open your X-TRAIL and activate the Push Button Ignition 
without reaching for your keys. 

نظــام الجلــوس المــرن EZ® ستســتمتع براحــة فائقــة فــي مقاعــد الصــف الثانــي بفضــل 
نظــام الجلــوس المــرن EZ الــذي يتوفــر بســيارة نيســان أكس-تريــل، حيــث ينزلــق الصــف 
إلــى األمــام ممــا ُيســهل مــن ركــوب الســيارة مــع إمكانيــة تعديلــه ويمنحــك  الثانــي 
المقاعــد  إرجــاع  أيضــًا  يمكنــك  تريــد.  حســبما  أو  األقــدام  أو  لألمتعــة  أكبــر  مســاحة 

لالســتمتاع باســترخاء ال مثيــل لــه.

الصــف الثالــث ُيعتَبــر مثاليــًا عنــد التنقــل برفقــة العائلــة الكبيرة أو المزيد مــن األصدقاء. 
يمنحــك الصــف الثالــث مــن المقاعــد فــي نيســان أكس-تريــل والقابــل للطــي بنســبة 
الــركاب ومعداتهــم فــي ســيارتك،  المزيــد مــن  50/50 مرونــة إضافيــة عنــد اســتضافة 

ــه لتوفيــر أرضيــة مســطحة تتســع ألكبــر قــدر مــن الحمولــة. فضــاًل عــن ميــزة طّي

أكس-تريــل  ســيارة  فتــح  الذكــي  نيســان  مفتــاح  لــك  ُيتيــح  الذكــي®  نيســان  مفتــاح 
المفاتيــح. اســتخدام  بــدون  المحــرك  تشــغيل  زر  وتفعيــل 

1,996 LITRES 1,112 LITRES

Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 7 - 6
قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبعًا لمتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.

لتر لتر

UNDER WRAPS  Make a “box” that 
keeps valuables out of sight and 
creates a shelf on top.

SECRET SPOT  A long, flat floor for 
big items, with under-floor storage 
for things you want to hide.

THE LAYERED LOOK  Create an 
open space for storage 
underneath, and a handy shelf to 
keep other items separate and 
within easy reach.

THE LOWDOWN  Lower your 
floor for added height to fit those 
tall items.

 مقاعد الصف الثاني
قابلة لإلنزالق واإلمالة



There’s even available Dual Zone Automatic Temperature Control 
(ATC) and a power passenger seat so your co-pilot can have 
things just the way they like it. 

Advanced Drive-Assist® Display  From trip computer to turn-by-
turn directions, the Advanced Drive-Assist Display serves up info 
right in front of you – helping to minimize time looking away.

تتوفــر الســيارة بنظــام أوتوماتيكــي ثنائــي المناطــق للتحكــم بدرجــة الحــرارة وبمقاعــد 
كهربائيــة للــركاب تمنحهــم فائــق الراحــة.

المتطــورة  الشاشــة  الســائق®تعرض  لمســاعدة  المتطــورة  الشاشــة  نظــام 
ــى اإلتجاهــات  ــداًء بعــداد الرحــالت وصــواًل إل لمســاعدة الســائق المعلومــات أمامــك ابت

انتباهــك. التــي تســير معــك خطــوة بخطــوة ممــا يســاعدك علــى تقليــل تشــتت 

BLUETOOTH® 
STREAMING AUDIO

 بّث الصوت
عبر البلوتوث®

نظام مراقبة ضغط 
الهواء في اإلطارات

 درع
السالمة

توجيه خطوة 
بخطوة

SAFETY SHIELDTIRE PRESSURE
MONITORING  

SYSTEM

TURN-BY-TURN  
NAVIGATION

Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 9 - 8
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X-TRAIL’s efficient 4-cylinder engine and Continuously Variable Transmission help ensure exceptional 
highway fuel economy, along with amazingly smooth power delivery as you breeze past the pump.

ســوف يســاعدك محــرك ســيارة أكس-تريــل رباعــي األســطوانات المتميــز بكفاءتــه وبتقنيــة التغييــر المســتمر علــى تحقيــق مســتوى 
اســتثنائي فــي توفيــر الوقــود علــى الطــرق الســريعة مــع سالســة مبهــرة فــي ضخ المحــرك لقوته تكاد ال ُتشــعرك بالمطّبات علــى اإلطالق.

Confidence-inspiring Dynamic Technologies   Whether it’s stop-and-go traffic, your 
favourite on-ramp, or even just an annoying speed bump, X-TRAIL uses advanced 
technology to make every drive feel more comfortable, confident, and enjoyable. And 
that’s a beautiful thing.

تقنيات ديناميكية تبعث فيك الثقة ســواء أكنت تقود ســيارتك في ســيٍر مزدحم أم كنت في طريقك المفضل 
 أم كنــت تعبــر مطبــًا مزعجــًا، فــإن ســيارة أكس-تريــل تســتخدم تقنيــات متطــورة مــن أجــل قيــادة ممتعــة, مريحــة

ومليئة بالثقة. هذا أمر رائع بحق.

PERFORMANCE FOR EVERY DAY, 
POWER FOR YOUR NEXT ADVENTURE

أداء مثالي لرحالتك اليومية، وقوة أكبر لمغامرتك القادمة

Intelligent 4x4  It’s so responsive, it can adapt to changing conditions 30 times faster 
than the blink of an eye. Snow, rain-covered pavement or tight turn, the system 
automatically sends power to the wheels that need it most. Even in ideal conditions, 
X-TRAIL’s available AWD pays big dividends – our passionate engineers also tuned the 
system for responsive, agile performance. Getting a grip has never been more fun.

دفــع رباعــي ذكــي فالســيارة ســريعة اإلســتجابة حيــث يمكنهــا التكيــف مــع الظــروف المتغيــرة 30 مــرة أســرع مــن 
طرفــة العيــن، فســواء كان الطريــق مغطــى بالثلــوج أو األمطــار أو كنــت فــي مواجهــة انعطــاف حاد، فســوف ينقل 
المحــرك قوتــه إلــى العجــالت التــي تحتــاج إلــى تلــك القــوة بأفضــل شــكل ممكــن. وحتــى فــي الظــروف المثاليــة، 
فــإن تقنيــة الدفــع الرباعــي المســتمر فــي ســيارة أكس-تريــل يحقــق نتائــج هائلــة، حيــث عكــف المهندســون 
المتحمســون لدينــا علــى تعديــل النظــام مــن أجــل تحقيــق أداء ســريع االســتجابة ورشــيق. التحكــم بالســيارة 

أصبــح اآلن أكثــر متعــة مــن قبــل.

WHETHER IT’S RAIN, SLEET, OR TURN OF ROAD

قيادة سلسة على الطريق في األمطار أو العواصف 
الثلجية أو عند االنعطاف

Vehicle shown with optional accessory equipment.

6.4 L/100 km*

169 HP

233 NM 
TORQUE

نظــام التحكــم الذكــي بالقيــادة هــل أمامــك مطــب؟ نظــام التحكــم 
النشــط بالقيــادة ســوف يجعــل المــرور عليهــا سلســًا عــن طريــق 

اســتخدام المكابــح وتعديــل عــزم المحــرك.

Intelligent Ride Control   What bump? Active Ride 
Control smooths them out by automatically applying 
braking and adjusting engine torque.

Intelligent Engine Braking   As you’re slowing for a corner or coming to a stop, this 
system uses the CVT transmission to apply engine braking. Much like shifting to a 
lower gear in traditional transmissions, it helps give smoother deceleration and a more 
confident feel when braking.

الســرعة  ُتبِطــئ  أكنــت  ســواًء  للمحــرك  الذكــي  الكبــح  نظــام 
 CVT لالنعطــاف أو التوقــف، يســتخدم هــذا النظــام ناقــل الحركــة
الســرعة  نقــل  مثــل  مثلــه  وهــو  المحــرك.  مكابــح  علــى  للضغــط 
لســرعة أبطــأ فــي آليــات نقــل الســرعات التقليديــة، يســاعد علــى 

الكبــح. عنــد  الثقــة  مــن  بمزيــد  والشــعور  أكثــر سالســة  تباطــؤ 

نظــام التحكــم الذكــي بالثبــات مــن أجــل انعطــاف أفضــل تســاعد 
هــذه التقنيــة المبتكــرة علــى تحســين قــدرة الســائق علــى التحكــم فــي 
الســيارة عنــد االنعطــاف، فهــي تقــرأ الموقــف ويمكنهــا اســتخدام 
ــة مــن العجــالت ممــا يســاعدك  ــى كل عجل ــزم األمــر عل ــح إن ل المكاب

ــم بوجهــة الســيارة فــي المنعطفــات بــكل ثقــة. علــى التحّك

Intelligent Trace Control  A turn for the better. This 
innovative technology helps improve control when 
you take a corner. It reads the situation and, if 
needed, can brake each wheel individually to help 
you steer through the turn with confidence.

Features and specifications are  subject to change depending on market and grade.
Please consult your local dealer. 1 1 - 1 0

Combined fuel efficiency *قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبعًا لمتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.

لتر/كلم*

حصانًا

عزم نيوتن

السيارة المعروضة مزودة بمعدات ملحقة اختيارية. *مع الكفاءة في استهالك الوقود.



مــاذا لــو أصبــح ركــن الســيارة بمحــاذاة الرصيــف أســهل؟ تســاعدنا شاشــات الرؤيــة الخلفيــة كثيــرًا عنــد الرجــوع بســياراتنا إلــى الخلــف - ولكــن مــن األفضــل طبعــًا أن 
نحظــى بزاويــة رؤيــة أكبــر عنــد ركــن الســيارة مــن مجــرد رؤيــة مــا يقــع خلفنــا مباشــرة. ولهــذا تتوافــر ســيارة أكس-تريــل بشاشــة للرؤيــة الشــاملة الذكيــة. حيــث تمنحــك أربــع 
كاميــرات رؤيــة علويــة افتراضيــة شــاملة علــى 360 درجــة لســيارتك مــع إمكانيــة تقســيم الشاشــة لعــرض صــورة مقربــة للمقدمــة أو المؤخــرة أو جانــب الرصيــف حتــى تحصــل 
علــى صــورة أوضــح عنــد ركــن ســيارتك. وألن جميــع العوائــق ليســت ثابتــة (مثــل عربــات التســوق)، فــإن نظــام كشــف األجســام المتحركــة ســوف يراقــب مــا يحيــط بســيارة 

أكس-تريــل ويمكنــه تحذيــرك مــن األجســام المتحركــة التــي يكتشــفها فــي محيطهــا.

What if parallel parking was easier? A rearview monitor is great when backing up – but when it comes to parking, it’s nice to see 
more than just what’s behind you. That’s why X-TRAIL offers the available Intelligent Around View Monitor. Four cameras give you 
a virtual 360° 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. And since all obstacles aren’t stationary (shopping carts, we’re talking to you), Moving Object Detection keeps 
an eye around your X-TRAIL and can warn you about moving objects detected in your vicinity.

INTELLIGENT REAR VIEW MIRROR
The visibility offered by the rear view mirror has inherent limitations, either because the view is often obstructed by passengers 
or it’s reduced due to night time conditions. To enhance your driving experience and make reversing even more comfortable, we 
introduce the Intelligent Rear View Mirror, a rear view mirror with a built-in LCD monitor displaying images from a camera 
mounted on the rear of the vehicle.

• Change from mirror to display with a simple switch
• Clear visibility of a wide area
• Double functionality in one single feature
• Safer and more comfortable driving experience

 مرآة الرؤية الخلفية الذكية 
غالًبا ما تكون الرؤية من خالل مرآة الرؤية الخلفية محدودة، وذلك ســواًء بســبب الركاب أو بســبب ظروف 
الرؤية الليلية. فبهدف تعزيز تجربتك في القيادة، وليكون الرجوع إلى الوراء في السيارة أكثر سهولة، نقّدم 
إليــك مــرآة الرؤيــة الخلفية الذكية، وهي مرآة مزّودة بشاشــة عرض LCD تقوم بعرض الصور مباشــرة من 

الكاميرا المتوفرة في الجهة الخلفية للمركبة.

تبديل الرؤية من مرآة إلى شاشة بكبسة زر	 
رؤية واضحة لمساحة واسعة وشاملة لمحيط السيارة	 
خاصية واحدة مزدوجة الوظائف	 
تجربة قيادة أكثر أماًنا وراحة	 

INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR®

360 WAYS TO MAKE PARKING EASIER THAN EVER

Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 1 3 - 1 2
قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبعًا لمتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.

INTELLIGENT CRUISE CONTROL

SET IT ONCE AND GO 
WITH THE FLOW
Unlike traditional systems that only maintain a set 
speed, X-TRAIL’s available Intelligent Cruise Control also 
helps maintain an adjustable set distance between you 
and the car in front of you. As traffic slows down or 
speeds up, X-TRAIL can respond accordingly.

تقنية التحكم الذكي في ثبات السرعة

اضبطها مرة واحدة واستمتع 
بها أثناء قيادتك

الســيارة  ســرعة  تثبيــت  علــى  ســوى  تعمــل  ال  التــي  التقليديــة  األنظمــة  عكــس  علــى 
 علــى مســتوى معيــن، فــإن تقنيــة التحكــم الذكــي فــي ثبــات الســرعة المتوفــرة بســيارة
أكس-تريــل تســاعدك أيضــًا علــى البقــاء علــى مســافة ثابتــة تحددهــا أنــت بينــك وبيــن 
الســيارة التــي أمامــك، بحيــث تتباطــأ ســرعة أكس-تريــل أو تزيــد بحســب حركــة المــرور.

شاشة الرؤية الشاملة الذكية

360 طريقة لتركن سيارتك بشكل أسهل من قبل

HELPS KEEP YOUR DISTANCE, REGARDLESS OF SPEED.

نظام يساعدك على المحافظة على المسافة بينك وبين 
السيارة التي أمامك بغض النظر عن السرعة.



What if  you had the confidence you need for every part of your 
drive? The Nissan Safety Shield philosophy is a comprehensive 
approach to safety that guides the engineering and development 
of every vehicle we make.

أليــس مــن الرائــع أن تكــون مفعمــًا بالثقــة طوال رحلتك؟ نقدم لك فلســفة درع الســالمة 
مــن نيســان الــذي يجســد منهجيتنــا المتكاملــة لتوفيــر الســالمة والــذي يقــود كل مــا نقــوم 

بــه مــن تطويــر وابتــكارات هندســية فــي كل ســيارة نصنعها.

NISSAN INTELLIGENT DRIVING FEATURES
INNOVATION THAT LOOKS OUT FOR YOU

تقنيات درع السالمة الذكي من نيسان

إبتكارات تحميك
GET AWAY WITH JUST A WARNING

خصائص الوقاية من الحوادثتجّنب الكثير بمجّرد تحذير
ســواء أكنــت فــي حاجــة إلــى اســتخدام المكابــح بصــورة مفاجئــة وشــديدة أم ترغب في 
المنــاورة حــول عائــق ظهــر أمامــك فجــأة علــى الطريــق، ستســاعدك التقنيــات التاليــة 

علــى االســتجابة للموقــف بشــكل صحيــح لتجنب المخاطــر المحتملة.
نظام التحكم الديناميكي بالمركبة يساعدك على البقاء في مسارك المطلوب.

نظــام التحكــم بالتشــّبث يســاعدك علــى تقليــل دوران العجــل فــوق األســطح 
التشــبث. منخفضــة 

نظــام المكابــح المانعــة لالنغــالق يســاعدك علــى الحفــاظ علــى التحكــم بعجلــة 
ــاورة حــول العوائــق المفاجئــة. ــاء المن التوجيــه عنــد اســتخدام المكابــح بشــدة أثن

نظــام التوزيــع اإللكترونــي لقــوة الفرملــة يضــع قــوة إضافية علــى المكابح الخلفية 
عنــد وجــود حمولــة زائــدة مــن الــركاب فــي الخلف.

عنــد  المتاحــة  القصــوى  القــوة  اســتخدام  علــى  يســاعد  الفرملــة  تعزيــز  نظــام 
طارئــة. حالــة  بوجــود  والشــعور  للمكابــح  شــديد  باســتخدام  اإلحســاس 

ACTIVE SAFETY
Whether you need to hit the brakes hard or manoeuvre around 
an unexpected obstacle, these standard technologies help you 
respond to a potentially harmful situation.
Vehicle Dynamic Control (VDC)  helps you maintain your 
steered path.
Traction Control System (TCS)  helps reduce wheelspin in 
low-traction situations.
Anti-lock Braking System (ABS)  helps you maintain steering 
control around obstacles while braking heavily.
Electronic Brake force Distribution (EBD)  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.

نظام الفرملة الطارئة الذكي في حاالت التوّجه األمامي.
يراقــب هــذا النظــام ســرعة الســيارة ومــدى اقترابــك مــن الســيارة 
التي أمامك كما ُينبهك لمساعدتك على معرفة الوقت المناسب 
اســتخدام  يمكنــه  كمــا  األمــر،  لــزم  إن  لتخفيــف ســرعة ســيارتك 
يكــن هنــاك  لــم  المكابــح فــي حــال عــدم اســتجابتك. وفــي حــال 
ــح  ــة المكاب مجــال لتجنــب االصطــدام، فستســتخدم هــذه الخاصي

لمســاعدتك علــى تقليــل ســرعتك وتخفيــف شــدة االصطــدام.

Intelligent Emergency Braking (I-EB).
This system keeps an eye on your speed and 
proximity to the vehicle ahead of you, warning you 

if you need to slow down. It can also apply braking if you fail to respond. If 
a collision is unavoidable, this feature will engage the brakes to help 
reduce the speed and severity of impact.

نظام التحذير في المناطق العمياء.
فــي حالــة اكتشــاف نظــام التحذيــر فــي المناطــق العميــاء لمركبــة 
أخــرى فــي المنطقــة العميــاء، فســيضيئ مؤشــر علــى عمــود الباب 
جهــة الســائق أو الراكــب األمامــي وكذلك على الشاشــة المتطورة 
لمســاعدة الســائق®. كل مــا عليــك فعلــه حينهــا هــو تشــغيل 
أضــواء االنعطــاف ليقــوم المؤشــر بتحذيــرك مــع إصــدار صــوت.

Blind Spot Warning (BSW). When the Blind Spot 
Warning system detects another vehicle in the 
blind spot area, an indicator appears in the driver’s 
or front passenger’s door pillar and on the 

available Advanced Drive-Assist® Display. Then, if you put your turn signal 
on, the indicator flashes with a warning chime.

نظام كشف األجسام المتحركة.
النظــام  واكتشــاف  الشــاملة®  الرؤيــة  شاشــة  اســتخدام  عنــد 
وجــود أجســام متحركــة بالقــرب مــن الســيارة فســيصدر النظــام 

تحذيــرات مرئيــة وصوتيــة.

Moving Object Detection (MOD). When the 
Around View® Monitor is in use and detects moving 
objects near the vehicle, it gives a visual and 
audible alert.

نظام استشعار السيارات والتنبيه عند الرجوع للخلف.
الخلــف مــن مــكان صــف الســيارات،  إلــى  حيــن تحــرك ســيارتك 
فســتراقب هــذه الخاصيــة المتوفــرة فــي أكس-تريــل المنطقــة 
المحيطــة بســيارتك مــن الخلــف وتحــذرك بشــأن المركبــات التــي 
ُيكتشــف وجودهــا التــي تقتــرب مــن أي مــن الجانبيــن والتــي ربمــا 

لــم يكــن باســتطاعتك رؤيتهــا مــن الخلــف.

Rear Cross Traffic Alert. When you’re backing out 
of a parking space, this available feature watches 
the area around the rear of your X-TRAIL, and can 
warn you about detected vehicles you might not 

see behind you approaching from either side.
(TPMS) نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات 
مع نظام التنبيه عند امتالء الهواء في اإلطارات 

مخصص للفئة.
ينبهــك نظــام مراقبــة ضغــط الهــواء فــي اإلطــارات عندمــا 
يكــون الضغــط فــي أحــد اإلطــارات منخفضــًا. أمــا نظــام التنبيــه 
عنــد امتــالء الهــواء فــي اإلطــارات فيحمــل عنــك عنــاء التخمين 
ــد  ــه عن ــة التنبي ــًا مــن آل ــد نفــخ اإلطــارات، حيــث يصــدر صوت عن

وصــول ضغــط الهــواء فــي اإلطــار إلــى الحــد المناســب.

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

Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 1 5 - 1 4
قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبعًا لمتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.

خصائص الحماية أثناء الحوادث
ســت وســائد هوائيــة قياســية (فــي طــراز SL فقــط). يتضمــن نظــام نيســان 
علــى  تنتفــخ  إضافيــة  أماميــة  هوائيــة  وســائد  المتطــورة  الهوائيــة  للوســائد 
 مرحلتيــن، إلــى جانــب أحزمــة أمــان ومستشــعرات تصنيــف الــركاب. كمــا تأتــي مركبــة
أكس-تريــل بوســائد هوائيــة جانبيــة إضافيــة مثبتــة بالمقاعــد األماميــة للســائق 
والراكــب األمامــي ووســائد هوائيــة إضافيــة ســتارية مثبتــة بالســقف للحمايــة مــن 

الصدمــات الجانبيــة ومــزودة بمستشــعرات انقــالب.
نظام تثبيت األطفال (القطات سفلية وأحزمة لألطفال)

PASSIVE SAFETY
Six Standard Airbag (SL Grade).  Nissan Advanced Airbag 
System (AABS) has dual-stage supplemental front airbags with 
seat-belt and occupant-classification sensors. In addition, 
X-TRAIL features driver and front passenger seat-mounted side-
impact supplemental airbags along with roof-mounted curtain 
side-impact supplemental airbags with rollover sensor. 
LATCH System (Lower Anchors and Tethers for CHildren)

وسائد هوائية قياسية
STANDARD AIRBAGS6

MONITOR
Intelligent technologies are designed to help monitor conditions. Like a 
warning to let you know when a vehicle is in the blind spot area, or a 
system that helps ensure you’re travelling on properly inflated tires.
Available Features: 
Intelligent Emergency Braking (I-EB)
Blind Spot Warning (BSW)
Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
Moving Object Detection (MOD)

المراقبة
تقنيــات ذكيــة مصممــة لمســاعدتك علــى مراقبــة الظــروف المحيطــة بــك. مثــل التحذيــر الــذي 
ُينبهــك عندمــا تكــون هنــاك ســيارة فــي المنطقــة العميــاء أو النظــام الــذي يســاعدك فــي 

ضمــان قيــادة ســيارتك بإطــارات منفوخــة جيــدًا.
المزايا المتوفرة:

(I-EB) نظام الفرملة الطارئة الذكي في حاالت التوّجه األمامي
(BSW) نظام التحذير في المناطق العمياء

(RCTA) نظام استشعار السيارات والتنبيه عند الرجوع للخلف
(MOD) نظام كشف األجسام المتحركة



:SL 4WDSL 4WD      INCLUDES SV EQUIPMENT PLUS      تشمتل على مواصفات طراز SV، باإلضافة إلى:

• LED Headlamp
• Adaptive Front Light System
• Auto Levelizer
• Navigation
• Leather Seats
• Powered Front Seats
• 7” Audio Display
• 18” Alloy Wheels
• Side & Curtain Airbag
• Intelligent Rear View Mirror
(Available in 3Row only)

∙ LED مصابيح أمامية
نظام اإلضاءة األمامية التكيفي ∙
محدد مستوى اإلنارة األتوماتيكي ∙
المالحة ∙
مقاعد مكسوة بالجلد ∙
مقاعد أمامية تتحرك آليًا ∙
شاشة صوت مقاس 7 بوصات ∙
عجالت ألمنيوم مقاس 18 بوصة ∙
الوسادة الهوائية الجانبية والستارية ∙
مرآة الرؤية الخلفية الذكية ∙

(متوفر في الصف الثالث فقط)

CHOOSE YOUR TRIM LEVEL

KEY AVAILABLE PACKAGE: 
• Tan Leather Seats & Interior Trim
• 19” Alloy Wheels

TECHNOLOGY PACKAGE :
• Intelligent Emergency Breaking
• Intelligent Cruise Control
• Rear Cross Traffic Alert
• Blind Spot Warning

الحزمة الرئيسية المتاحة:
مقاعد وفرش داخلي من الجلد األسمر ∙
عجالت فوالذية مقاس 19 بوصة ∙

حزمة التكنولوجيا:
نظام الفرملة الطارئة الذكي في حاالت التوّجه األمامي ∙
تقنية ذكية لتثبيت السرعة ∙
نظام استشعار السيارات والتنبيه عند الرجوع للخلف ∙
نظام التحذير في المناطق العمياء ∙

Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 1 7 - 1 6
قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبعًا لمتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.

S 2WD      

• 2.5 Litre DOHC 16-valve 4-cylinder engine
•  X-Tronic CVT (Continuously Variable Transmission)
• Hill Start Assist
•  Active Trace Control, Active Engine Braking, 

Active Ride Control
• 17” Alloy Wheels
• LED Daytime Running Lights
• LED Taillights
• Advanced Drive-Assist Display
•  USB Connection port for Ipod interface 

and other compatible devices
• Bluetooth Handsfree Phone System
• Audio System with AM/FM/CD
• Divide-N-Hide Cargo System
•  EX Flex Seating System with 2nd-row split folding/

sliding/ reclining bench seat with pass-through
• Cruise Control
• Rear Fog Lamp
• Driver & Passenger Airbag
•  Tire Pressure Monitor System (TPMS) with 

individual tire pressure display and Easy-fill tire alert
(Available in 2Row and 3Row)

      S 2WD  

  محرك رباعي األسطوانات ذو 16 صمامًا سعة 2,5 لتر بكامة ∙
علوية مزدوجة

X-Tronic CVT (بتقنية التغيير المستمر)∙ 
آلية المساعدة بتثبيت إيقاف المركبة على المنحدرات ∙
  نظام التحكم النشط بالثبات، نظام الكبح النشط للمحرك، ∙

نظام التحكم النشط بالقيادة
عجالت ألمنيوم مقاس 17 بوصة ∙
مصابيح LED تعمل في وضح النهار ∙
مصابيح LED خلفية ∙
الشاشة المتطورة لمساعدة السائق ∙
منفذ USB لتوصيل جهاز iPod واألجهزة المتوافقة األخرى ∙
نظام هاتف بتقنية بلوتوث ∙
∙ AM/FM/CD نظام صوتي يدعم
نظام Divide-N-Hide لحفظ األمتعة ∙
 نظام الجلوس المرن EX مع قابلية الطي/االنزالق/اإلمالة الجزئية  ∙

لمقاعد الصف الثاني مع إمكانية المرور للمقاعد الخلفية
التحكم في ثبات السرعة ∙
مصباح الضباب الخلفي ∙
وسادات هوائية للسائق والراكب ∙
 نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات المزود بشاشة عرض ضغط  ∙

الهواء في اإلطارات ونظام التنبيه عند امتالء الهواء في اإلطارات
(متوفر في الصف الثاني والصف الثالث)

:S 4WDS 4WD      INCLUDES S 2WD EQUIPMENT PLUS      تشتمل على مواصفات طراز S 2WD، باإلضافة إلى:

• Hill Descent Control
• Front Fog Lamp
• I-KEY
• Push Engine Start
• Roof Rail
• Rear Parking Sensor
(Available in 2Row and 3Row)

نظام التحكم عند نزول المنحدرات ∙
مصابيح ضباب أمامية ∙
مفتاح ذكي ∙
خاصية تشغيل المحرك بلمسة زر ∙
قضبان سقفية ∙
حساس ركن خلفي ∙

(متوفر في الصف الثاني والصف الثالث)

:SV 4WDSV 4WD      INCLUDES S 4WD EQUIPMENT PLUS      تشتمل على مواصفات طراز S 4WD، باإلضافة إلى:

KEY AVAILABLE PACKAGE: 
• Intelligent Around View Monitor

الحزمة الرئيسية المتاحة:
نظام شاشة الرؤية الشاملة الذكي ∙

• Auto on/off Headlights
• Leather Steering Wheel
• Power Rear Lift Gate with foot sensor
• Full Auto AC
• Dual Zone Climate Control
• 5” Audio Display with 6 Speakers
• Rear View Monitor
• Powered Sunroof
• Auto Dimming Inside Rear View Mirror
(Available in 3Row only)

المصابيح األمامية المزودة بوظيفة التشغيل/اإليقاف التلقائي ∙
عجلة قيادة من الجلد ∙
باب خلفي كهربائي بحساس قدم ∙
مكيف هواء أتوماتيكي بالكامل ∙
نظام تحكم بالمناخ ثنائي المناطق ∙
شاشة صوت مقاس 5 بوصات مزودة بستة مكبرات صوت ∙
شاشة الرؤية الخلفية ∙
فتحة سقف تعمل كهربائيًا ∙
التعتيم األتوماتيكي داخل مرآة الرؤية الخلفية ∙

(متوفر في الصف الثالث فقط)

إختر طرازك المفضل



SPECIFICATIONS

Engine
S SV SL

2WD 4WD 4WD 4WD
QR25DE – 2.5-litre DOHC 16-valve 4-cylinder
 Horsepower – 169 HP @ 6000 rpm
 Torque – 233Nm @ 4000 rpm
Continuously Variable Valve Timing Control System 
(CVTCS) on intake and exhaust valves
Nissan Direct Ignition System (NDIS) with double  
platinum-tipped spark plugs

Drivetrain
Front-Wheel Drive (FWD) 2 Row
Intuitive All-Wheel Drive (4WD) 3 ROW
Xtronic CVT® (Continuously Variable Transmission)

Brakes
Vented disc brakes
Anti-lock Braking System (ABS)
Electronic Brake force Distribution (EBD)
Brake Assist
Active Trace Control
Active Engine Braking
Active Ride Control

Suspension/Chassis Bracing/Steering
Independent strut front suspension
Independent multi-link rear suspension
Front and rear stabilizer bars
Vehicle-speed-sensitive electric power steering

Wheels/Tires
17" aluminum-alloy wheels
18" aluminum-alloy wheels
19" aluminum-alloy wheels

Exterior Features
Halogen headlights
LED headlights
LED Daytime Running Lights
LED taillights
Auto-on/off headlights
Front Fog Lights
Power adjusted outside mirrors with LED 
turn signal indicators
Roof rails
Rear spoiler
Motion Activated Liftgate with Foot sensor
Power Panoramic Moonroof

Comfort/Convenience
Advanced Drive-Assist® Display
Bluetooth® Hands Free Phone System
Rear View Parking Sensor
Rear View Monitor
Around View® Monitor
Air conditioning
Dual Zone Automatic Temperature Control (ATC)
Rear passenger air conditioning vents
Power windows with driver’s one-touch 
auto-up/down feature
Power door locks with auto-locking feature
Integrated Key with remote keyless entry
Nissan Intelligent Key® with Push Button Ignition

Comfort/Convenience
S SV SL

2WD 4WD 4WD 4WD
Manual Tilt & Telescoping steering function
Cruise control with steering wheel-mounted switches
Intelligent Cruise Control (ICC)
Variable intermittent windshield wipers
Intermittent rear window wiper
Three 12-volt DC power outlets
Sun visors with illuminated vanity mirrors
Auto-dimming inside rearview mirror
Intelligent Rear View Mirror
Overhead LED map lights
Overhead sunglasses storage

Seating/Appointments
6-way manual driver’s seat
6-way power driver’s seat with power lumbar
4-way manual front-passenger’s seat
4-way power front-passenger’s seat
EZ Flex® Seating System with 2nd-row split folding/slid-
ing/reclining bench seat with pass-through
3rd-row split fold-flat bench seat
Cloth seat trim
Leather-appointed seats
Leather-wrapped steering wheel and 
leather-wrapped shift knob
Tan leather-appointed seats

Audio/Entertainment
Audio System with AM/FM/CD/MP3
5” Colour Display Audio System
Four speakers
Six speakers
7” Colour Display Audio touch-screen monitor 
with Navigation
Auxiliary audio input jack
USB connection port for iPod® interface and other  
compatible devices
Illuminated steering-wheel-mounted audio controls

Safety/Security
Driver and Passenger Airbag
Side and Curtain Airbags
Vehicle Dynamic Control (VDC) with Traction Control 
System (TCS)
High Beam Assist headlights
Intelligent Emergency Braking (I-EB)
Blind Spot Warning (BSW)
Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
Moving Object Detection (MOD)
3-point ALR/ELR passenger seat belt system 
(ELR for driver)
Front seat belts with pre-tensioners and load limiters
LATCH System (Lower Anchors and Tethers for CHildren)
Tire Pressure Monitoring System (TPMS) with individual 
tire pressure display and Easy-Fill Tire Alert
Immobilizer Key System
Anti-theft system
Hill start assist

 Standard    Optional

Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 1 9 - 1 8
قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبعًا لمتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.

المحرك
SSVSL

2WD4WD4WD4WD

QR25DE - محرك رباعي األسطوانات ذو 16 صمامًا سعة 2,5 لتر بكامة 
علوية مزدوجة

القوة – 169 حصانًا عند 6000 دورة/دقيقة
عزم الدوران - 233 نيوتن متر عند 4000 دورة/دقيقة

نظام التحكم المستمر في التوقيت المتباين للصمامات (CVTCS) في 
صمامي السحب والعادم

نظام اإلشعال المباشر باستخدام شمعات اإلشعال ذات األطراف 
الثنائية المصنوعة من البالتنيوم من نيسان

نظام نقل القدرة
الدفع بالعجالت األمامية للصف الثاني من المقاعد

الدفع الذكي بجميع العجالت للصف الثالث من المقاعد
®Xtronic CVT (بتقنية التغيير المستمر)

المكابح
مكابح بأقر اص مهواة

(ABS) نظام المكابح المانعة لالنغالق
(EBD) نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة

نظام تعزيز الفرملة
نظام التحكم النشط بالثبات
نظام الكبح النشط للمحرك

نظام التحكم النشط بالقيادة

نظام التعليق/تدعيم الهيكل/التوجيه
نظام التعليق األمامي المستقل بدعامات

نظام التعليق الخلفي المستقل متعدد الوصالت
قضبان التثبيت األمامية والخلفية

التوجيه الكهربائي الحساس لسرعة المركبة

العجالت/اإلطارات
عجالت مسبوكة من خالئط األلمنيوم قياس 17 بوصة
عجالت مسبوكة من خالئط األلمنيوم قياس 18 بوصة
عجالت مسبوكة من خالئط األلمنيوم قياس 19 بوصة

الميز ات الخارجية
مصابيح الهالوجين األمامية

مصابيح LED أمامية
مصابيح LED تعمل في وضح النهار

مصابيح LED خلفية
المصابيح األمامية المزودة بوظيفة التشغيل/اإليقاف التلقائي

مصبايح الضباب األمامية
LED مرايا جانبية يتم ضبطها كهربائيًا مع مؤشرات إشارات انعطاف

قضبان سقفية
جناح خلفي 

باب خلفي يعمل بمستشعر حركة بحساس قدم
فتحة سقف بانورامية كهربائية

الراحة/الرفاهية
نظام الشاشة المتطورة لمساعدة السائق®

نظام هاتف بتقنية بلوتوث
حساس ركن خلفي
شاشة رؤية خلفية

شاشة الرؤية الشاملة®
تكييف الهواء

نظام أوتوماتيكي للتحكم بدرجة الحرارة ثنائي المناطق
فتحات تكييف هواء مقصورة الركاب الخلفية

 نوافذ كهربائية تتمتع بخاصية الفتح أو اإلغالق
الكامل آليًا بلمسة زر

أقفال الباب الكهربائي مزودة بخاصية القفل األتوماتيكي
مفتاح مدمج بخاصية الدخول بدون مفتاح عن ُبعد

مفتاح نيسان الذكي® مزود بخاصية تشغيل المحرك بلمسة زر

الراحة/الرفاهية
SSVSL

2WD4WD4WD4WD
عمود عجلة القيادة قابل للتعديل بشكل يدوي طواًل وارتفاعًا

التحكم في ثبات السرعة باستخدام مفاتيح مدمجة بعجلة القيادة
تقنية ذكية لتثبيت السرعة

ماسحات النافذة األمامية تعمل بشكل متقطع
ماسحة النافذة الخلفية التي تعمل بشكل متقطع

ثالثة مقابس طاقة تيار مباشر 12 فولط
حاجبات الشمس ومرآة زينة مضاءة

مرآة الرؤية الخلفية الداخلية المزودة بخاصية التعتيم األتوماتيكي
مرآة الرؤية الخلفية الذكية

مصابيح LED قراءة علوية
حافظة نظارة شمس علوية

المقاعد/التجهيزات
مقعد السائق يتحرك يدويًا بستة اتجاهات

مقعد السائق يتحرك آليًا بثمانية اتجاهات مع دعم منطقة القطنية 
(أسفل الظهر)

مقعد الراكب األمامي يتحرك يدويًا بأربعة اتجاهات
مقعد الراكب األمامي يتحرك آليًا بأربعة اتجاهات

نظام الجلوس المرن EZ مع قابلية الطي/االنزالق/اإلمالة الجزئية لمقاعد 
الصف الثاني مع إمكانية المرور للمقاعد الخلفية

مقعد الصف الثالث القابل للطي بالكامل
مقاعد قماشية منقوشة

المقاعد مكسوة بالجلد
عجلة القيادة وعمود ناقل الحركة مكسوان بالجلد

المقاعد مكسوة بالجلد األسمر

الصوت/الترفيه
AM/FM/CD/MP3 نظام صوتي يدعم

نظام صوتي بشاشة ملونة مقاس 5 بوصات
أربعة مكبرات صوت
ستة مكبرات صوت

 شاشة لمسية ملونة لنظام الصوت مقاس 7 بوصات مزودة
بنظام مالحة

مقبس صوت إضافي
 منفذ USB لتوصيل جهاز ®iPod واألجهزة

المتوافقة األخرى
مفاتيح مضاءة للتحكم بنظام الترفيه الصوتي مدمجة بعجلة القيادة

السالمة/األمان
الوسادات الهوائية للسائق والراكب
الوسائد الهوائية الجانبية والستارية

(TCS) مع نظام التحكم بالتشبث (VDC) نظام التحكم الديناميكي بالسيارة
المصابيح األمامية لمساعد الضوء العالي المتكيف 

(I-EB) نظام الفرملة الطارئة الذكي في حاالت التوّجه األمامي
(BSW) نظام التحذير في المناطق العمياء

(RCTA) نظام استشعار السيارات والتنبيه عند الرجوع للخلف
(MOD) نظام كشف األجسام المتحركة

 نظام حزام أمان الراكب مزود بكامشات القفل
 األوتوماتيكية/كامشات القفل في حالة الطوارئ

(حزام أمان للسائق مزود بكامشات القفل في حالة الطوارئ)
أحزمة أمان أمامية مزودة بشدادات ومحددات حمل

نظام تثبيت األطفال (القطات سفلية وأحزمة لألطفال)
نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات المزود بشاشة عرض ضغط 

الهواء في اإلطارات ونظام التنبيه عند امتالء الهواء في اإلطارات
نظام مفتاح إبطال المحرك
نظام الحماية ضد السرقة

نظام مساعدة صعود المنحدرات

المواصفات

   قياسي      اختياري



قماش أسود
Black Cloth

قماش بيججلد بيج
Beige LeatherBeige Cloth

جلد أسمر (في طراز SL فقط)
Tan Leather (SL Grade only)

جلد أسود
Black Leather

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.

حرصــت نيســان علــى أن تكــون نمــاذج األلــوان المعروضــة هنــا أقــرب مــا يمكــن إلــى ألــوان المركبــة الحقيقيــة. إال أن هــذه النمــاذج قــد تختلــف بشــكل طفيــف عــن الواقــع تبعــًا للشــروط واإلجــراءات التــي تخضــع لهــا عمليــة الطباعــة، فضــاًل عــن اختالفهــا عنــد مشــاهدتها فــي ضــوء 
النهــار، أو تحــت ضــوء ســاطع أو متوهــج. يرجــى زيــارة أقــرب وكيــل نيســان إليكــم لرؤيــة ألــوان المركبــات الحقيقيــة.

Nissan’s environmental action plan focuses on several key 
areas. In addition to increasing produc tion of Zero Emission 
vehicles like the 100% electric LEAF,® we’re improving fuel 
efficiency across our lineup, and reducing the environmental 
impact of manufacturing through energy-efficient practices in 
our plants.

ــة علــى عــدة مجــاالت رئيســية؛ فباإلضافــة  تركــز خطــة عمــل نيســان البيئي
إلــى زيــادة إنتاجنــا مــن الســيارات عديمــة االنبعاثــات مثــل ســيارة نيســان 
ليــف الكهربائيــة 100%، نعمــل علــى تحســين معــدالت الكفــاءة فــي اســتهالك 
عمليــة  عــن  الناتــج  البيئــي  األثــر  وتقليــل  منتجاتنــا  تشــكيلة  فــي  الوقــود 
التصنيــع مــن خــالل ممارســات خفــض اســتهالك الطاقــة التــي نطبقهــا 

فــي مصانعنــا.

®

PAINT AND FABRIC الطالء واألقمشة

Exterior Colours are subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. األلوان الخارجية قابلة للتغيير تبعًا لمتطلبات السوق والدرجة المطلوبة. الرجاء استشارة وكيلك المحلي.

DIMENSIONS/CAPACITIES/WEIGHTS/FUEL  األبعاد/والسعات/األوزان/الوقود

Dimensions – mm األبعاد - ملم

Wheelbase 2,705 قاعدة العجالت

Overall length 4,690 الطول اإلجمالي

Overall width 1,830 العرض اإلجمالي

Overall height 1,740 االرتفاع اإلجمالي

Track width 1,585 المسافة بين عجالت المحور الواحد

Capacities السعة

Seating capacity S - 5 Seater  مقاعد
S, SV & SL - 7 Seater مقاعد سعة الجلوس

Fuel tank – L 60 سعة خزان الوقود - لتر

Curb Weights – kg وزن الهيكل - كجم

2WD 1,541 دفع ثنائي

4WD 1,637 دفع رباعي

Combined fuel consumption – L/100 km المستويات المقدرة الستهالك الوقود - لتر/100 كم

City/Highway المدينة/الطرق السريعة

2WD 6.4 دفع ثنائي

4WD 6.5 دفع رباعي

Actual mileage may vary with driving conditions – use for comparison only. قد تتباين المسافة المقطوعة الفعلية بحسب ظروف القيادة - ُيستخدم للمقارنة فقط.

Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 2 1 - 2 0
قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبعًا لمتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.

QAB أبيض لؤلؤي
Pearl White QAB

KAD صخري حديدي
Metallic Slate KAD

RAW أزرق لؤلؤي
Blue Pearl RAW

G41 أسود لؤلؤي
Pearl Black G41

EBB برتقالي
Orange EBB

K23 فضي لّماع
Brilliant Silver K23

CAS بني غامق
Dark Brown CAS

 AX6  أحمر
Solid Red AX6

NBF أحمر داكن فخم
Palatial Ruby NBF

HAJ بيج ذهبي
Gold Beige HAJ

EAN أخضر داكن
Dark Olive EAN



ُيعزز من المظهر الخارجي لسيارتك

FRONT OVER RIDER AND 
FRONT UNDER COVER

PN-F20606FR0A/ 
PN-G58906FR0A

مانع اصطدام أمامي 
والغطاء السفلي األمامي

SIDE UNDER COVER PN-G68E06FR0A الغطاء السفلي الجانبي

ALUMINIUM SIDE STEPS PN-KE5436F560 درج جانبي من األلومنيوم 

أضف درج جانبي لسيارتك لتستمتع بمزيد من األناقة والراحة.
PN-KE5436F561 يتوفر اللون األسود في

Designed to look great, created to be more practical 
- Available also in black- PN-KE5436F561

MIRROR CAPS PN-KE9604E500 أغطية المرآة

استمتع بانعكاس أقوى لسيارتك مع أغطية المرآة هذه المصنوعة من الكروم.
*أغطية المرآة وشاسيه اللوحة الخلفية للسيارة متاحة معًا ضمن

حزمة PN-KE6006F516 الكروم المميزة

Add style to your vehicle with these chrome mirror caps.
*Mirror caps and trunk finisher are available as a package in the Premium 

Chrome pack PN-KE6006F516

These styling plates have been designed to enhance the vehicle crossover look.

REAR UNDER COVER PN-KE5476F04B الغطاء السفلي الخلفي 

ُيعزز من المظهر الخارجي لسيارتك

This rear styling plate makes your vehicle even more extreme
(compatible with parking sensors PN-KE5476F04B or without

parking sensors PN-KE5476F04A)

WINDOW DEFLECTOR PN-H08004CC0A حارف النافذة

 عند القيادة وفتح النافذة، سوف ُيحافظ واقي النافذة على
المطر والرياح والرمال في الخارج

Opening the window when driving is not a problem anymore. 
The window deflector keeps rain, wind, and sand out of your car

Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 2 3 - 2 2
قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبعًا لمتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.

ACCESSORIES اإلكسسوارات



CROSS BARS PN-KE7324C010 القضبان العرضية

PN-KE7324C010 تتوافر ناقلة لألحمال ،S بالنسبة للفئة .SLو SV احمل جميع ما تحتاج مع هذه القضبان العرضية المصممة لُتالئم القضبان السقفية لسيارتك - ال تكون إال في فئتي

These cross bars are designed to fit your vehicle roof rails and will allow you to optimize your cargo space safely 
(Applicable for SV and SL grades. For S grade, load carrier is available- PN-KE7304C010)

REAR BUMPER PROTECTOR PN-KE6206F010 حامي المصد الخلفي

 سوف يضفي مظهرًا أنيقًا على سيارتك ويوفر مزيدًا من الحماية
عند تحميل / تفريغ صندوق السيارة

Load and unload your favorite stuff with style
and extra protection

CHROME DOOR STRIPES PN-KE7604C500 مقابض أبواب من الكروم

تضفي مظهرًا أنيقًا على سيارتك

Enhance the look of your vehicle with these stylish chrome stripes

TRUNK FINISHER PN-KE7914C520 شاسيه اللوحة الخلفية للسيارة

 استمتع بمزيد من األناقة في الجزء السفلي من صندوق السيارة
 مع هذه القطعة األنيقة البراقة المصنوعة من الكروم.

 *أغطية المرآة وشاسيه اللوحة الخلفية للسيارة متاحة معًا ضمن
حزمة PN-KE6006F516 الكروم المميزة

Small details always make a big difference. Add style to your 
lower boot with this stylish chrome highlight. 

*Mirror caps and trunk finisher are available as a package 
in the Premium Chrome pack PN-KE6006F516

ُيساعد على حماية غطاء المحرك من خالل تشتيت الحشرات والرمال وغيرها من األوساخ

HOOD DEFLECTOR PN-KE6104C000 حارف غطاء المحرك

Designed to protect the hood by deflecting bugs, sand and other debris

Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 2 5 - 2 4
قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبعًا لمتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.



الضمان:
ُتغطى إكسسوارات نيسان بضمان محدود لمدة 3 سنوات بمجرد تركيبها عند شراء السيارة الجديدة.

تقتصر تغطية الضمان إلكسسوارات نيسان على عيوب المواد والطالء والتركيب.
ُيستثنى من الضمان العيوب الناتجة عن أي مما يلي:

اإلهمال أو سوء االستخدام أو حوادث التخريب أو سوء التعامل. أ) 
ب على الجسم الخارجي ومرفقاتها الناجمة عن ركن السيارة بشكل خاطئ على حافة الطريق أو االصطدامات في أي أجسام غريبة. األضرار والتشوهات في اإلكسسوارات التي ُتركَّ ب) 

لن نتحمل، تحت أي ظرف من الظروف، مسؤولية أي أضرار عرضية أو تبعية ناشئة بأي شكل من األشكال فيما يتعلق بمطالبات بشأن اإلكسسوارات وعدم االستخدام أو االنزعاجات. ج) 

تحتفظ شركة نيسان موتور المحدودة بحقها في إجراء أي تغييرات، دون إشعار مسبق، بشأن األلوان أو المعدات أو المواصفات الموضحة تفصياًل في هذا الكتيب، أو وقف إصدار أي نماذج فردية.

WARRANTY:
Nissan Accessories are covered by a 3-year limited warranty when installed at the time of new vehicle purchase.
Warranty coverage for Nissan accessories shall be restricted to defects in material, paint & installation.
Warranty shall exclude defects resulting from:
a) Negligence, misuse, vandalism accident or mishandling.
b) Damages and deformation on external body accessories and its attachments caused by wrong parking on road curb or collisions with foreign project.
c) We shall not, under any circumstances, be liable for any incidental or consequential damages, howsoever arising in connection with claims on accessories, loss of usage or inconveniences.

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.

LUGGAGE NET PN-KE96674R00 شبكة لألمتعة

كّل شيء سيكون في مكانه مع الشبكة التي تساعدك على االحتفاظ باألغراض في أماكنها

There is space for all your need- This net will help you keep all your items in place. 
Compatible with the trunk liner and the trunk mat

TRUNK MAT TEXTILE PN-KE8406F000 دواسة من القماش لصندوق السيارة

تساعد على حماية صندوق السيارة ضد التلف والبلى

Specially designed to protect your trunk 
against wear and tear

LUGGAGE KICKING PLATE PN-KE9674C520 عتبات وضع األمتعة

سوف تضفي مظهرًا أنيقًا على سيارتك وتوفر مزيدًا من الحماية
عند تحميل / تفريغ صندوق السيارة

Offers extra protection for your trunk to load and unload safely

TRUNK LINER PN-KE9654C7S0 بطانة صندوق السيارة 

تساعد على حماية صندوق السيارة ضد التلف والبلى

Strong and practical mat to ensure the full protection of the trunk space. 
This item is applicable for 5 seaters vehicle- It is also available for 

7 seaters vehicle – PN-KE9656F5S0

ILLUMINATED KICK PLATES PN-G69506FR0A عتبات صعود مضاءة

تضيء مقصورة السيارة عند دخولها وتحمي عتبات بابك

Light up your entrance with style and 
protects your door sills

RUBBER FLOOR MATS PN-KE7484B089 دواسات مطاطية

سوف توفر هذه الدواسات أفضل حماية ألرضية سيارتك

These mats will ensure the best protection for your car carpets 
in all extreme weather conditions

Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 2 7 - 2 6
قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبعًا لمتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.


