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CTS الفئــة الفخمــة باللــون الفضــي المعدني. مــع التجهيزات المتوفرة

مبتكرة. 
متطورة.

و أناقة مطلقة.

تقنيــة إبداعيــة. أداء مثيــر. حرفية عالية. 
اجتمعــت ســوياً تحت تصرفــك لتجعل من 

كل رحلــة تقودهــا تجربة فريدة. 

.2018 CTS إنهــا



الشغف

إبتكار 
أداء

حرفية مطلقة



المقصورة إلى قمرة قيادٍة تليق بالطائرات وتقنيات متطورة لديها القدرة على تحويل



تقدم خيارًا واحدًا فقط.. األداء!مجموعة من المحركات



مصنوعة بحرفية مطلقةكّل مليمتر هو بحّد ذاته رؤيا راقية



يجعل المقصورة تحملك إلى ُبعٍد آخرواالهتمام بالتفاصيل



CTS فئــة الفخامــة المميــزة باللــون األســود المعدني Stellar. مــع التجهيزات المتوفر

التكنولوجيا
األداء

V-Sport
المقصورة الداخلية

الشكل الخارجي
السالمة

الخيارات

الميزات



الــتــكــنــولــوجــيــــا  

مجموعــة متنوعة 
مــن التقنيات.

...وهدف واحد
CTS مجّهــزة بمجموعــة متنوعــة مــن التقنيــات المتطورة التي 

تعدكــم بشــيٍء واحــد فقــط – خدمات مالئمة بأعلى المســتويات. 
انطالقــاً مــن الشــعور والرضــا بالتحكّم وصوالً إلى أعلــى التقنيات 

المتطــورة مثــل الواجهــات الرقميــة، كل هــذه الميزات التي قد 
تحتاجهــا متوفــرة بأعلــى أســاليب الرقي والكفاءة.

 الميزات المتوفرة: نظام تجربة مســتخدم كاديالك مع هاتف مدمج  ·  شــحن الســلكي  ·  

تقنيــات صوتيــة مــن ®BOSE  ·  شاشــة معلومــات منعكســة علــى الزجــاج األمامــي  ·  جهــاز فتــح الســيارة عن بعد



حتــى هاتفــك أصبح أكثر ذكاًء
نظــام تجربــة مســتخدم كاديــالك مــع تقنيــة الهاتف المدمج و Apple CarPlay™1 يســمح 
لــك بالدخــول إلــى أرقــام الهواتــف، ™Apple Music والمزيد مــن المعلومات األخرى من 

خالل هاتف ®iPhone بلمســة صغيرة على الشاشــة الموجودة في األســفل. يمكنك 
أيضــاً الدخــول إلــى ®Siri، فتصبــح الميــزات ســهلة االســتخدام لك أو للراكــب األمامي. تقنية 

الهاتــف المدمــج تقــّدم أيضاً خدمــة Android™ Auto1 المتوافقة.

أكثــر مــن مجــّرد معلومات.. في متناول يدك
يضــع نظــام تجربــة مســتخدم كاديــالك بين يديك مجموعة مــن المعلومات 

ووســائل الترفيــه باإلضافــة إلــى المعلومــات التي تتعّلق بالتكييف، الوســائط 
.3-D GPS الصوتيــة، تعديــالت التحكـّـم ونظــام المالحة

لتبقى مشــاركاً أو متصالً
يمكن شــحن األجهزة المتوافقة بواســطة ميزة الشــحن الالســلكي.2

الــتــكــنــولــوجــيــــا  

1. إّن واجهات االســتخدام في الســيارة هي منتجات تابعة لشــركتي Apple و Google  وتســري الشــروط واالحكام التابعة 
لهمــا.  يتطّلــب وجــود هواتــف ذكيــة متوافقــة ومعــّدل حزمــة البيانــات. 2.  يقــوم النظام الســلكياً على شــحن أحد هواتف 

my.cadillac.com المتوافقــة. لمعرفــة إذا كان الهاتــف أو الجهــاز متوافقــاً يرجــى مراجعــة Qi أو PMA
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مقصــورة CTS Light Platinum مــع Apple CarPlayTM وبعــض التجهيــزات المتوفرة.



1 الــتــكــنــولــوجــيــــا8  

األماكن المميزة تســتحق موســيقى مميزة 
نظــام  ®Bose الصوتــي المحيطــي مــع 11 مكبــر للصــوت يأتــي كميزة قياســية. ولتجربة 

 Centerpoint® 2 مــع 13 مكبــر للصــوت وتقنية Bose® Surround® أكثــر إثــارة، يتوفــر نظــام
الصوتيــة المحيطة.

األداء في األمام والوســط
 )HUD( شاشــة معلومات منعكســة على الزجاج األمامي

تعكــس معلومــات مختــارة على الزجــاج األمامي لتبقي 
تركيــزك الكامــل على الطريــق لقيادة آمنة.

إلى األمام.. مع تشــغيٍل ذكي
تقنيــة مدمجــة ضمــن جهــاز فتح الســيارة عن بعــد، حيث يعمل 

التشــغيل التفاعلــي علــى إدارة المحــرك عــن بعد 90 متراً، 
باإلضافــة إلــى استشــعار الحــرارة الخارجية لتفعيــل التكييف 

المالئــم للمقصورة.



األداء  

تــم اختبارهــا علــى حلبــة نوربورغرينغ، وهي جاهــزة لتمنحك األداء 
الــذي تســتحق. تســارٌع ملفــُت وموثــوق وديناميكية فــي التحكّم في 

كّل األوقــات. محــركات قويــة وفعالة بشــكل ملحوظ، تســاعد على 
التحكـّـم بأعلــى دقــة، باإلضافــة لنظــام تعليق بتعديٍل متفوق يســمح 

باالســتمتاع بقيــادة وأداء CTS 2018 المتمّيــز إلــى أقصــى الحدود.

الميــزات المتوفــرة: محــرك ســعة 3.6 ليتــر V6 ثنائــي التيربــو، محــرك ســعة 3.6 ليتــر V6 أو محــرك ســعة 2.0 ليتر I4 تيربو 

وناقــل حركــة أوتوماتيكــي 8 ســرعات  ·  أدوات تحكـّـم مــن المغنيزيــوم وأنمــاط قيــادة اختياريــة  ·  تحكـّـم مغناطيســي 

 بالقيــادة  ·  نظــام دفــع رباعــي متواصــل مــع تقنيــة عــزم الــدوران النشــط  ·  إدارة نشــطة الســتهالك الوقود  ·  

فرامــل أماميــة رياضيــة ®BREMBO  ·  تقنيــة تــوازن ثقل الســيارة.

قوة 
تثبتها 

قــدرة التحّمل
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جاهزة للسباق
هيــكٌل مصنــوع مــن صفائــح األلومنيوم خفيف الوزن، 

 باإلضافــة لفرامــل أماميــة ®Brembo تحمل الكثير 
 مــن الميــزات منهــا القدرة الهائلــة على التوّقف 

والقوة العكســية.

إّن التحكـّـم بالقــوة هو االســتمتاع بحّد ذاته
أدوات تحكـّـم مــن المغنيزيــوم تســمح بتغييــر الســرعات يدويــاً فــي ناقــل الحركة األوتوماتيكي 8 ســرعات. خيارات أنماط 

القيــادة )Tour, Sport, Snow/Ice, ومــع طــرازات V-Sport Track( تســاعدك علــى تعديــل المقــود، نظــام التعليق وناقل 
الحركــة بحســب أوضــاع الطريق والخيارات التــي تفضلها.

قــراءة بيانــات الطريــق 1000 مرة في الثانية
إّن نظــام التحكـّـم المغناطيســي بالقيــادة يعمــل أوتوماتيكيــاً على 

تعديــل نظــام التعليــق بحســب نوعيــة الطريق واألحــوال الجوية. يقرأ 
هــذا النظــام بيانــات الطريــق 1000 مــرة فــي الثانية الواحدة، حيث 

يقــوم علــى تعديــل نوابــض نظــام التعليق الســتجابة أعلى وقيادة 
أنعــم علــى الطرقات غير المســتوية.

األداء  

خطوات واثقة
للمزيــد مــن التحكـّـم، يعمــل نظــام الدفــع الرباعــي المتواصــل مــع تقنية عزم الدوران النشــط على تعزيز 

التماســك والتحكـّـم، ممــا يؤّمــن الســيطرة المطلقة مــع أفضل ظروف القيادة.

توازٌن فائق الدقة موّزع بنســبة 50/50 
صفائــح معدنيــة متطــورة وتكنولوجيــا متقدمــة تجتمــع معــاً البتــكار توزيع وزن متســاٍو بنســبة 50 \ 50 

مــن األمــام إلــى الخلــف وذلــك لتعزيــز عمليــة التحكـّـم والصوت داخل المقصــورة. إّن CTS مع نظام الدفع 
الخلفــي هــي إحدى الســيارات األخــف في فئتها.

 عمليــة إشــعال ابتكارية على
جميع األسطوانات

يعمل نظام إدارة الوقود النشط على تفعيل أو إيقاف 
أسطوانتين من 6 أسطوانات بدّقة متناهية على محركات 

سعة 3.6 ليتر وبحسب حاجة السيارة وأسلوب قيادتك.

1. بنــاء علــى اختبــار كاديــالك. لــم يتــم صــدور بيان من وكالة حمايــة البيئة حتى اآلن. 

محــركات تتصف بالكفاءة والشراســة
إذا كانــت الســرعة هــي مــا تبحــث عنهــا، إليــك محــرك تيربــو مزدوج ســعة 3.6 ليتر من 6 اســطوانات يمنحك حماس الســباق 

بفضــل قــوة 420 حصــان وعــزم دوران 430 رطــل/ قــدم. أو محــرك مــن 6 أســطوانات ســعة 3.6 ليتر وقوة 335 حصان. 
ومحــرك تيربــو قياســي 4 اســطوانات ســعة 2.0 ليتــر بقــوة 268 حصــان، بقــدرة توفيــر تصل إلى 13 كيلومتــر/ ليتر1، تأتيك 

هــذه  المحــركات مــع ناقــل ســرعة أتوماتيكــي مــن 8 ســرعات، ونظــام تبديل ســرعات تفاعلي يتجاوب مــع متطلباتك، كما 
تتوفــر ميــزة التشــغيل واإليقــاف األتوماتيكيــة لتوفير أكبــر وكفاءة مثلى. 



V - S P O R T  

4.4 ثــواٍن فقط
كفيلــة بإظهــار حقيقة 

CTS V-SPORT
هــذه هــي الفتــرة الزمنيــة التــي تحتاجهــا قوة 420 حصان، محرك 

تيربــو ثنائــي V6 يُطلــق هذه الســيارة الســيدان بطريقــة ملفتة من 
صفــر إلــى 100 كيلومتــر في الســاعة. باإلضافــة لمجموعة من 

التقنيــات المتقدمــة القويــة للتحكم وإدارة الســيارة تســاعدك على 
الســيطرة الكاملــة في كل األوقات.

الميــزات المتوفــرة: ناقــل حركــة أوتوماتيكــي 8 ســرعات  ·  إطــارات قيــاس 18 إنــش مــع عجــالت رياضية لفصــل الصيف فقط  ·  

 مجموعــة تــروس تفاضليــة إلكترونيــة محــدودة االنــزالق  ·  شاشــة معلومــات منعكســة علــى الزجاج األمامي  ·  

لوحــة عــدادات V-SPORT  ·  أنمــاط قيــادة رياضيــة اختياريــة  ·  V-SPORT فئــة الفخامــة المميــزة.
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شــركاء في األداء
محــّرك التيربــو الثنائــي V6 بقــوة 420 حصــان، مــع ناقــل حركة أوتوماتيكي 8 ســرعات معزز 

لــأداء. هــذه التقنيــة المتطــورة ترفــع مــن مســتوى األداء من خالل اختيار أفضل نســبة 
ســرعة لنقٍل أســرع ألجمل تجربة قيادة.

أســلوٌب ممّيز.. بكل شيء
إطــارات مــع 10 قضبــان قيــاس 18 إنــش مــن األلومنيــوم المصّوغ فائــق اللمعان مع جيوب 

.V-Sport لمزيــد الطّلــة الجريئة لشــكل After Midnight مطليــة بلــون

تقتحــم المنعطفات
مجموعــة تــروس تفاضليــة إلكترونيــة محــدودة االنزالق )eLSD( تعمــل على توجيه 
القــوة أوتوماتيكيــاً نحــو اإلطــارات ألفضــل تحكّم بالدفع، وللخروج مــن المنعطفات 

بطريقــة ثابتــة وجعــل القيــادة متوازنــة عنــد المنعطفات فــي مختلف أحوال الطرقات.

تعكــس المعلومــات التي تهّمك
شاشــة معلومات منعكســة على الزجاج األمامي )HUD( تعكس الســرعة، المالحة 

ومعلومــات أخــرى علــى الزجــاج األمامــي، ليبقى تركيزك علــى الطريق بطريقة 
مســتمرة وآمنة.

األداء: علــى لوحــة العدادات المميزة
اســتخدم لوحــة العــدادات فــي V-Sport للتركيــز على مقياس ســرعة الدوران، عدد 

األميــال فــي الســاعة أو معلومــات أخــرى ضمن 3 أنماط يمكــن تعديلها.

قــم باختيــار القيادة التي تالئمك
4 أنمــاط قيــادة يمكــن االختيــار بينهــا – Tour، Sport، Track and Snow/Ice – قــم 

بمعايــرة وضبــط التوجيــه، نظــام التعليــق وناقــل الحركة بحســب رغبتك وأحوال الطرقات.

تتخطــى مــا هو فوق المعقول
تتضّمــن تعديــالت V-Sport فئــة الفخامــة المميــزة مقاعــد رياضيــة أمامية مع 20 

وضعيــة، تحكـّـم بالمنــاخ بثــالث مناطــق، لوحــة عدادات قابلة للتعديل، باإلضافة لشاشــة 
.)HUD( ملونــة بالكامــل منعكســة علــى الزجاج األمامي

CTS V-Sport فئــة الفخامــة المميــزة باللــون األزرق المعدنــي Dark Adriatic. مــع التجهيزات المتوفرة.



الــمــقــصـــورة الــداخــلــيــــة  

ُصنعــت برعاية 
تامة لتتناســب 

مــع أي رحلة 
وفـــي أي وقت

الميــزات المتوفــرة: مقاعــد أماميــة رياضيــة مــع 20 وضعيــة  ·  تحكــم بالمنــاخ بثــالث مناطــق  ·  تشــغيل تفاعلــي عــن بعد  ·  

 مقصــورة داخليــة مــع إنــارة محيطــة  ·  شاشــة LCD قيــاس 12.3 إنــش يمكــن ضبطهــا  ·  كاميــرا الرؤيــة الخلفيــة  ·  

رؤيــة محيطــة  ·  كاميــرا فــي مرآة الرؤيــة الخلفية.

مقصــورة CTS الداخليــة مصممــة بحرفية لتشــعر بالســعادة 
أثنــاء القيــادة. أحط نفســك بأجود أنــواع المواد كتلك 

المســتخدمة فــي التفاصيــل الخشــبية الناعمــة، والمتوفرة أيضاً 
بجلــد Semi-Aniline الناعــم. لقــد تــم تصميــم كل تفصيل بدقة 

وحرفيــة عاليــة لتتماشــى مــع بعضها البعــض بتناغم مطلق، 
فمهمــا كان اختيــارك ســيكون التصميــم الداخلــي لمقصورة 

ســيارتك بغايــة الجمــال ويعبر عنك بــكل تفاصيله. 

مقصــورة CTS V - Sport الداخليــة بلــون Kona Brown، تظهــر مــع التجهيــزت المتوفرة.



3 الــمــقــصـــورة الــداخــلــيــــة0  

مقاعد مميزة
 مقاعــد أماميــة رياضيــة مــع 20 وضعيــة باإلضافة إلى 

مســاند للظهــر مــع تعديــل كهربائي ودعائم يدوية 
لمنطقــة الفخذين.

راحٌة فائقة حســب طلبك
تحكـّـم بالمنــاخ بثــالث مناطق يســمح للســائق والركاب في 

المقاعــد األماميــة والخلفيــة بالتحكـّـم بالحرارة باســتقاللية تامة.

إنارٌة خفّية بلمســات عبقرية تضيء المســاحات
إنــارة محيطيــة داخليــة مــن خــالل أضواء LED وأنابيب إنارة 

تضــيء المقصــورة ببراعة وتمّيز.
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حــّدد البيانات التي تريد
لوحــة عــدادات متوفــرة مع شاشــة LCD ملونة بالكامل 

قيــاس 12.3 إنــش يمكــن ضبطها، تســمح لــك باختيار كيفية 
عرض بيانات الســيارة، اســتخدام وســائل الترفيه، أدوات 

التواصــل ومعلومات المالحة.

رؤية خلفية شــاملة
عنــد التراجــع إلــى الخلــف، تعمــل كاميــرا الرؤية الخلفيــة أوتوماتيكياً لعرض صورة 

حّية للمنطقة خلف الســيارة على شاشــة نظام تجربة مســتخدم كاديالك. 
باإلضافة إلى خطوط توجيهية لمســارك تســاعد على رؤية األشــخاص واألشــياء 

التــي قــد تعترض طريقك.

نظــرة “متفوقــة” علــى كل ما يحيط بك.
رؤيــة محيطــة تؤّمــن رؤيــة شــاملة كعيــن الطير للمنطقة المحيطة بالســيارة عند الســرعات 

المنخفضــة أو الرجــوع إلــى الخلــف. تنعكــس هــذه الرؤية على شاشــة نظام تجربة 
مســتخدم كاديالك، فتســاعد على زيادة االنتباه عند ركن الســيارة أو الرجوع إلى الخلف.

طريقــة ذكيــة للنظر إلى الوراء
بلمســة بســيطة، تبــدأ الكاميــرا فــي مــرآة الرؤيــة الخلفية ببث فيديو مباشــر فائق الوضوح 

علــى مــرآة الرؤيــة الخلفيــة. تقــّدم هــذه التقنيــة رؤية إضافية أوضــح بكثير من الرؤية 
االعتياديــة علــى المــرآة العاديــة. وبحركــة بســيطة تعود المرآة لعملهــا الطبيعي.

الــمــقــصـــورة الــداخــلــيــــة  

رؤيــة محســنة مــع نقــل للصورة عالي الجودة علــى المرآة الرقمية

رؤية عادية مع المرآة العاكســة



الــشــكــــل الــخــارجــــي  

 تحفــة معدنية.. 
غنيــة بالمعاني

انســيابة هــواء فائقــة التطــور، إنارة متقّدمــة، حرفية متطورة 
فــي تطويــع المعــدن. ميزات تُشــعرك بإثارة القيــادة حتى عندما 

تكون الســيارة ســاكنة، ألنها بكل بســاطة صفات التصميم 
.CTS الخارجي لســيارة كاديالك

·  INTELLIBEAM كريســتالية  ·  غطــاء محــّرك مطّعــم  ·  مصابيــح أماميــة LED الميــزات المتوفــرة: مصابيــح 

جنــاح خلفــي مدمــج  ·  مقابــض أبــواب مــع إنــارة  ·  حزمــة CARBON BLACK مــع ميــزات خارجيــة وداخلية مميزة. CTS فئــة الفخامــة المميــزة باللــون األبيــض الكريســتالي 3 طبقات. مــع حزمة Carbon Black وتجهيزات أخرى.
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إنارة مبتكرة
مئــاٌت مــن مصابيــح LED الكريســتالية تُبــرز جمــال الشــكل الخارجي وتوّفر في 

اســتهالك الطاقــة أكثــر مــن تكنولوجيــا اإلنارة االعتيادية. مصابيح قياســية 
أماميــة عاليــة األداء  )HID( مــع تقنيــة المصابيــح األماميــة المتكّيفــة التي توّجه 
المصابيــح األماميــة أوتوماتيكيــاً بحســب اتجــاه مقــود الســيارة مما يعّزز من قوة 

اإلنــارة على الطريق.

إطاللــٌة ُمبهــرة.. حضوٌر ممّيز
خطــوط قويــة، منحنيــات وتصاميــم فوالذيــة تزيـّـن غطاء المحّرك بحرفيــة متفوقة ومتطورة.

إبتــكاراٌت تعمــل أمام عينيك.
مصابيــح أماميــة Intellibeam تنيــر وتُطفــئ المصابيــح العاليــة بحســب األحوال الخارجية. 

يســاعد هــذا النظــام أيضــاً علــى إطفــاء اإلنــارة العالية عند االقتراب مــن مصابيح أمامية أو 
خلفية لســيارة أخرى.

ميزاٌت خفية
مصــراع نشــط لهــواء الشــبك األمامــي يختبئ خلف الشــبك يُقفــل أوتوماتيكياً لتعزيز 

انســيابية الهــواء عنــد عدم الحاجــة لتبريٍد إضافي.

لمســاٌت نهائية ذكية
يحتــوي الجنــاح الخلفــي المدمــج علــى 48 مصبــاح فرملــة LED ليســاعد على إدارة تدّفق 

الهــواء وخلق قوة جــذب منخفضة.

رؤية متطّورة بأســلوٍب خالّب
مقابــض أبــواب مــع إنارة للمســة متطورة بأســلوٍب مميز.

ــل الــخــارجــي الــشــكــ  

CTS فئــة الفخمــة الممتــازة بلــون Radiant Silver المعدنــي. تظهر مــع التجهيزات المتوفرة.



السالمة  

شــغٌف جميل
بعوامل الســامة

الهــدف األول والتركيــز األول الــذي ال ينتهــي هــو على أمن 
وســالمة الســائق والركاب. في CTS هذا التركيز يتجلى 
فــي االبتــكارات والتطــورات التي من شــأنها تأمين أعلى 

قــدرة من الثقة واألمان.

الميــزات المتوفــرة: تثبيــت تفاعلــي للســرعة  ·  نظــام التنبيــه لالصطدامــات األماميــة  ·  نظــام المســاعدة على 

المحافظــة علــى المســار مــع نظــام التنبيــه عنــد االنحــراف عــن المســار  ·  نظام التنبيــه للمنطقــة الجانبية العمياء 

مــع نظــام التنبيــه عنــد تغييــر المســار  ·  قفــص لأمــان  ·  نظــام شــد حــزام األمــان أوتوماتيكيــاً  ·  مقعــد منّبه 

للســالمة  ·  منّبــه الســيارات العابــرة مــن الخلــف  ·  نظــام الفرملــة األوتوماتيكيــة فــي األمــام والخلف
CTS بلــون Radiant Silver المعدنــي. تظهــر مــع التجهيزات المتوفرة.



إبتــكاراٌت متفوقــة تحيطك باألمان

مــــــيـــــــزات الســالمة الــــمــــــتـــــوفــــــرة  |

المقصــورة الداخليةالجهــة األمامية

الجهــة الخلفية

الجهــة الجانبية

المحافظــة على مســافة آمنة بذكاء
يعمــل نظــام تثبيــت الســرعة التفاعلي على اســتخدام الــرادار والكاميرات معاً 

للحفاظ على مســافة محددة بين ســيارتك وبين الســيارة أمامك.

تفكيٌر اســتباقي...
يعمــل نظــام التنبيــه لالصطدامــات األماميــة على مراقبة الســير في األمام، 

حيــث يقــوم بتنبيهــك عنــد احتمــال حصول تصادم، في حين يقرأ مؤشــر المســافة 
الفاصلــة التوقيــت التابــع للســيارة فــي األمام )في الثواني( ويعكســه على 

)DIC( مركــز معلومــات القيادة

تصمــد بقــوة أمام أي تصادم
يؤّمــن قفــص الســالمة الفــوالذي فائق القــوة، مناطق موزعة بطريقة اســتراتيجية 

المتصــاص وإدارة قــوة التصــادم. يأتــي قفــص الســالمة مجهزاً بـ10 وســائد هوائية، تتضمن 
وســائد هوائيــة لحمايــة الركبتيــن للســائق والراكــب األمامي، باإلضافة لوســائد هوائية 

للحــوادث الجانبيــة للــركاب في األمام والخلف.

طمأنينــة.. بكل ثقة.
عنــد اســتخدام فرامــل الطــوارئ أو المنــاورة المفاجئــة، يعمل نظام شــد الحــزام أوتوماتيكياً. 

عندمــا تعــود األمــور إلــى طبيعتهــا، يعود حزام األمان لوضعيتــه الطبيعية.

ُتلفــت انتباهك.. بمهارة.
نظــام المقعــد المنبــه للســالمة فــي كاديــالك والحاصل على براءة اختــراع، والمتوفر في 

CTS، يقــوم بإرســال نبضــات خفيــة مــن الجهــة اليســرى أو اليمنــى أو الجهتيــن معاً في مقعد 
الســائق، للداللــة علــى وجهــة الخطــر إن كانــت مــن اليســار أو اليمين أو من األمام.

التراجع.. بســالمة وذكاء.
عنــد التراجــع للخــروج مــن موقــف الســيارة، يقــوم نظام تنبيه حركة الســيارات في الخلف 

بتحذيرك من وجود ســيارات تقترب من جانبي الســيارة.

إربــح المزيد مــن الوقت الثمين
تعمــل الفرملــة األوتوماتيكيــة فــي األمــام والخلف على ســرعات محددة، وتقوم بتحســس 

الحــوادث الوشــيكة مــن األمــام والخلــف لتفعيــل الفرملة أوتوماتيكياً، مما يســاعدك على 
التخفيــف مــن قوة التصادم. 

اّتجــه إلــى األمام بثقة وذكاء
تقــوم أجهــزة االستشــعار بتحســس حدود خط الطريــق، ويعمل نظام 

المســاعدة علــى المحافظــة علــى المســار وعلى إدارة المقــود بنعومة عندما 
يتحســس النظام تغيير في اتجاه الســيارة ومغادرتها خط الســير دون قصد أو 
دون اســتخدام إشــارة االلتفــاف. يعمــل هــذا النظــام بالتزامن مــع نظام المقعد 

 .)CTS المنّبــه للســالمة ونظــام التنبيــه عنــد االنحــراف عن المســار )متوفر في
حيــث يتــم إرســال إشــارات مرئيــة على لوحة العدادات ونبضــات تحذيرية من 

خالل وســائد المقعد.

رؤيــة واضحــة من كل زاوية
يقــوم نظــام التنبيــه عنــد مغــادرة المســار المتوّفر بمراقبة المناطــق الجانبية 

العميــاء وينيــر الشــعار الموجــود علــى المــرآة الجانبية لينبهك من وجود ســيارة 
تقتــرب منــك.  كمــا يقــوم نظــام التنبيــه للمنطقــة الجانبية العميــاء على مراقبة 

المناطــق العميــاء وتنبيهــك وفــي حــال وجود ســيارة ضمن خطوط الســير من 
خــالل إنــارة الشــعار الموجــود علــى المــرآة الجانبية. كما يقوم النظاميــن بتفعيل 

ومضــات شــعار المــرآة فــي حال قمت بتفعيل إشــارة اإللتفــاف لتنبيهك.

إّن مزايــا الســالمة ال تحــّل مــكان مســؤولية الســائق بتشــغيل وقيــادة الســيارة بطريقــة آمنــة. يجــب علــى الســائق البقــاء منتبهــاً للمرور ومــا يحيط به، باإلضافة ألحــوال الطرقات في جميع 
األوقــات. يرجــى قــراءة دليــل المالــك للمزيد مــن المعلومات الهامة المتعّلقة بالســالمة.

نظــام التنبيــه من االصطدام األمامي 
نظــام تثبيت الســرعة التفاعلي

نظــام المســاعدة على المحافظة 
 على المســار مــع نظام التنبيه

عند مغادرة المســار

نظــام التنبيــه مــن المنطقــة الجانبية العمياء

نظــام التنبيــه عند االنحراف عن المســار

المواصفــات المختــارة لألمان المعروضة



الــــمــــــزايـــــا الــــقــــيــــــاســــيــــــــة

2018 CTS ميــزات

مجموعــة الحركة

 VVT محرك ســعة 2.0 ليتر تيربو مع حقن مباشــر للوقود،  4 أســطوانات
بقــوة 268 حصــان وعــزم دوران 400 نيوتــن متــر مــع ميزة التشــغيل \ اإليقاف 

األوتوماتيكي.
ناقــل حركــة  أوتوماتيكي 8 ســرعات

عــادم  مــزدوج مــع أغطيــة من الفــوالذ المقاوم للصدأ
نظــام دفع خلفي

الشاســيه ونظام التعليق

نظــام توجيــه  ZF Premium، نظــام تحويــل حركــة الترس الدائري المســنن 
عالــي األداء، نظــام كهربائي

نظــام التعليــق  والتحكم الخاص

الهيــكل الخارجي

فتحــات تهويــة فعالة في الشــبك األمامي
 اإلنارة

 مصابيــح أماميــة عاليــة األداء )HID( مــع إنــارة LED عامودية خاصة
إضاءة أماميــة متكيفة    

 المرايا
مع إشــارات التفاف مدمجة

مرايــا خارجيــة قابلــة للتدفئة مــع تعديل كهربائي
ميــزة إغــالق كهربائيــة وخفوت أوتوماتيكــي، بلون الهيكل

زجاج أمامي يمتص شــعاع الشــمس
 جنــاح خلفــي مــع إضاءة وســطية مدمجة مــع مصباح توّقف

)CHMSL( LED وســطي
ماســحات زجاج  مع ســرعات متغايرة يمكن اختيارها

 إطــارات  قيــاس 17 إنــش مــع 10 قضبــان من األلومنيوم 
 مــع طالء نهائي

 )يرجــى مراجعــة الصفحــة 45 للمزيــد مــن التفاصيل(

المقصــورة الداخلية

نظــام تشــغيل عــن بعــد متكيــف  يشــغل المقاعد القابلــة للتدفئة / التهوية 
 )إذا كانــت مجهــزة(، ونظــام التحكــم بالمناخ، ونظــام إزالة الجليد

فــي الزجاج الخلفي 
نظــام تنقيــة الهــواء  تدويــر الهواء أوتوماتيكياً لتحســين جودته

مســند ذراع  أمامــي وخلفــي مــع حاملة أكواب
 وســائط بتحكــم صوتــي  نظــام تثبيت الســرعة مــع مركز معلومات

 )DIC( القيادة
نظــام صوتــي®Bose  الفاخــر مــع 11 مكبر للصوت

 تقنيــة اتصــالBluetooth® 1  دون اســتخدام اليديــن مع ميزة
التعــرّف إلى الصوت 

 LCD نظــام تجربــة مســتخدم كاديــاك2  للمعلومــات والميديا مع شاشــة
باأللــوان تعمــل باللمــس قيــاس 8 إنــش مــع تقنية الهاتــف المدمج المتوافق 

Android™ Auto و Apple CarPlay™ مــع

كونســول أمامي  وســطي مع مســكة مدمجة، فســحة للتخزين مع غطاء 
وحاملتــي أكــواب مــع غطــاء بمحّرك. كونســول في الســقف يتضمن مصابيح 
 ،Ultraview® للقــراءة، كمــا يتضمــن جهــاز تحكّم عن بعد شــامل، فتحة ســقف

وحاجــب شمســي خلفــي كهربائــي )إذا كانت مجهزة(
نظــام تثبيــت ســرعة  إلكترونــي، مع ضبط الســرعة ومتابعتها

أقفــال أبــواب  قابلــة للبرمجــة كهربائياً مــع أقفال حماية 
نظــام التحكـّـم بالمنــاخ  بمنطقتيــن أوتوماتيكيــاً مع تحكّم مســتقل للســائق 

والراكــب األمامــي وتقنيــة تحســس الرطوبة وإزالة الضبــاب أوتوماتيكياً
ســجادات أرضيــة  أمامية وخلفية 

لوحــة عــدادات  ملونــة قيــاس 5,7 إنــش يمكن تعديلهــا، تتضمن تعديالت 
الســائق، الرســائل التحذيرية ومعلومات الســيارة مع شاشــة مركز معلومات 

القيــادة الملونــة والتي يمكــن تعديلها
صنــدوق تخزيــن  يفتــح كهربائياً بكبســة زر 

 مفتــاح  EZ يفتــح كافــة األبــواب ويؤّمــن الدخــول من جميع األبواب
وصندوق األمتعة

تشــغيل الســيارة عن بعد  مع زر تشــغيل المحرك
اإلضاءة

إضــاءة LED لصنــدوق التخزيــن، وحامالت األكواب األمامية، والكونســول 
العلــوي، وعتبــات األبــواب فــي األمام والخلف وجيــوب الخرائط، ومقابض 

المســاعدة الخلفيــة، وصندوق األمتعة
أدوات تحكــم مــن المغنيزيــوم  علــى عجلة القيادة 

حزمة الذاكرة  تحفظ إعدادات ســائقين اثنين، وتشــمل مقعد الســائق 
الكهربائــي والمرايــا الخارجيــة، مــع إعــادة ضبط لوضعيات الخروج من الســيارة. 

مــرآة داخليــة  عاكســة بــدون إطار مع ميزة الخفــوت التلقائي 
 Auxiliary منافــذ كهربائيــة،  ثــالث وصالت

كاميــرا الرؤيــة الخلفيــة  تتضمــن خطــوط توجيهية تُظهر خط ســير الســيارة عند 
الرجــوع إلى الخلف

نظــام حفــظ الطاقــة  للنوافــذ الكهربائيــة والنظام الصوتي وفتحة الســقف 
)إذا كانــت مجهــزة( يســتمر بالعمــل بعــد إطفــاء المحــرك لمدة 10 دقائق أو 

حتى فتح باب الســائق 
نظــام توجيــه  مغّلــف بالجلــد، مــع وســائط التحكم الصوتيــة ومركز معلومات 

القيــادة وتثبيــت الســرعة باإلضافــة لتعديل يــدوي لعمود المقود
منافــذ USB3،  ثالثــة مــع وصــالت Auxiliary الصوتية

أحجبــة شــمس  للســائق والراكــب األمامي مــع مرايا زينة مضاءة
نوافــذ كهربائيــة،  مــع ميــزة النقــرة الســريعة للفتح واإلغالق، تشــمل أقفاالً 

لحمايــة الــركاب في الخلف
شــحن الســلكي4  يتضمن نظام شــحن لأجهزة المحمولة

السامة واألمان

وســائد هوائيــة5  أماميــة للســائق والراكــب األمامي، وأماميــة لمنطقتي 
الصــدر والخصــر، ولمنطقــة الصــدر لــركاب جانبي المقعــد الخلفي، وعند 

 مســتوى الركبتين للســائق والراكب األمامي، ونظام استشــعار
وجود الراكب

نظام لمنع الســرقة مع إشــارات تنبيه صوتية
StabiliTrak®  نظــام التحكــم اإللكترونــي بالثبات

نظــام اإلنذار الخلفي
أحزمــة األمــان  للخصــر والكتفيــن لكافــة الوضعيات مع شــد إلى المقعد 

وأنظمة شــد تدريجي للســائق والراكب األمامي، ومشــابك لتعديل الشــد 
فــي جانبــي المقعد الخلفي 

نظــام التحكــم بالجــر  عنــد كافــة الســرعات مع تحكم بقــوة الفرملة والمحرك

الميــزات المتوفرة

نظــام التحكم المغناطيســي بالقيادة
نظــام ماحــة  مدمــج ضمــن نظــام تجربة مســتخدم كاديالك ويتضمن 

معلومــات صوتيــة ونصيــة، كمــا يتضمــن نظام ®Bose الصوتــي المحيطي 
®Centerpoint مــع 13 مكبــر للصــوت )يتطلــب حزمة المقاعد( 

فرامــل اماميــة عاليــة األداء  ®Brembo، أســطوانات مهــّوأة على العجالت 
 األربــع مــع نظام منع اإلنغالق

حزمــة المقاعــد  وتتضمــن مقاعــد بمســاحات جلديــة، قابلــة للتدفئة والتهوية 
لمقعــد الســائق والراكــب االمامــي، مقاعــد خلفية يمكــن طيها، مقاعد 

خارجيــة قابلــة للتدفئــة، تعديــل كهربائــي، مرايا بجانب الســائق مع خفوت 
تلقائــي بلــون الهيــكل، إغــالق يدوي مع إشــارة إلتفــاف مدمجة ومصابيح 

مرايــا جانبيــة، إنــارة خافتــة محيطــة علــى لوحة القيادة واألبــواب، عجلة قيادة 
يمكــن إمالتهــا كهربائياً 

نظــام تعليق رياضي
  UltraView® فتحة ســقف

 إطارات  قياس x 18 8.5 إنش )45.7 ســنتيمتر x 21.6 ســنتيمتر(
 مــع 10 قضبــان مــن األلومنيوم المصّوغ 

قياس x 18 8.5 إنش )45.7 ســنتيمتر x 21.6 ســنتيمتر( V-Sport من 
After Midnight األلومنيــوم مــع طــالء فائــق اللمعــان مع جيــوب مطلية بلون

)يرجــى مراجعــة الصفحــة 45 للمزيد مــن التفاصيل(

اســتمتع بميزات القياســية مع
هذه التعديالت:

فــــئـــــة الــــفــــخـــامـــــة

فرامــل  اماميــة ®Brembo، أســطوانات مهــّوأة علــى العجــالت األربع مع ميزة 
منع االنغالق9

حزمــة تنبيــه الســائق،  نظــام التنبيــه لالصطدامات األمامية، نظام مؤشــر 
المســافة الفاصلــة، نظــام التنبيــه للمنطقــة الجانبيــة العمياء6، نظــام التنبيه 

عنــد االنحــراف عــن المســار، نظــام التنبيه للســيارات العابرة مــن الخلف، نظام 
 المســاعدة علــى المحافظــة علــى المســار مع نظــام التنبيه عند االنحراف

 عن المســار، مصابيح أمامية IntelliBeam، مقعد منبه للســالمة وماســحات
Rainsense زجاج

نظــام التحكم المغناطيســي بالقيادة
نظــام ماحــة  مدمــج ضمــن نظــام تجربة مســتخدم كاديالك ويتضمن 

معلومــات صوتيــة ونصيــة، كمــا يتضمــن نظام ®Bose الصوتــي المحيطي 
 ®Centerpoint مــع 13 مكبــر للصــوت )يتطلــب حزمة المقاعد( 

حزمــة المقاعــد  تتضّمــن مقاعــد بمســاحات جلدية، مقاعد للســائق والراكب 
األمامــي قابلــة للتدفئــة والتهويــة، مقاعــد خلفيــة يمكن طيهــا، مقاعد خارجية 

قابلــة للتدفئــة، تعديــل كهربائــي، مرايــا بجانب الســائق مــع خفوت تلقائي 
بلــون الهيــكل، إغــالق يــدوي مــع إشــارة التفاف مدمجة ومصابيــح مرايا جانبية، 
إنــارة خافتــة محيطــة علــى لوحــة القيــادة واألبواب، عجلة قيــادة يمكن إمالتها 

وتدفئتهــا كهربائياً
نظــام تعليق

إطارات  قياس x 18 8.5 إنش )45.7 ســنتيمتر x 21.6 ســنتيمتر( V-Sport من 
After Midnight األلومنيــوم مــع طــالء فائــق اللمعــان مع جيــوب مطلية بلون

)يرجــى مراجعــة الصفحــة 45 للمزيد مــن التفاصيل(

الميــزات المتوفرة

محرك ســعة 3.6 ليتر بحقن مباشــر للوقود، )VVT V6 )LGX بقوة 335 
حصــان وعــزم دوران 386 نيوتــن متــر. نظام التشــغيل / اإليقــاف األوتوماتيكي 

مع النظام النشــط إلدارة الوقود 
نظــام دفــع رباعي متواصل

 كاميــرا فــي مــرآة الرؤية الخلفية
فتحــة ســقف ®Ultraview  مــع نظــام كهربائــي للرفع واالنزالق، وميزة 

النقــرة الســريعة للفتــح واإلغــالق كهربائيــاً فوق صــف المقاعد األول وحاجب 
شمســي كهربائي

إطارات قياس x 18 8.5 إنش )45.7 ســنتيمتر x 21.6 ســنتيمتر( مع 10 
 قضبــان مــن األلومنيوم المطلي

)يرجــى مراجعــة صفحــة 45 للمزيد مــن التفاصيل(

فـــئـــــة الــــفــــخـــامـــــة الــمـــمـــيـــــزة

اســتمتع بميــزات الفخامة مع
هذه التعديالت:

نظام المســاعدة األوتوماتيكية  عند ركن الســيارة يتضمن مســاعدة متوازية 
ومتعامــدة لأمام والخلف

مقابــض أبــواب  مع إنارة
حزمــة الفخامــة  المميــزة تتضمــن منافــذ كهربائيــة 230 فولــت ومقاعد جانبية 
خلفيــة قابلــة للتدفئــة. صفائــح بــاب أمامــي يمكن إنارتها، نظــام التحكم بالمناخ 

بثــالث مناطــق، حاجــب شمســي كهربائــي للزجــاج الخلفي، مقابض أبواب 
يمكــن إنارتهــا وشاشــة معلومــات ملونــة منعكســة على الزجاج األمامي

نظــام ماحــة  مدمــج ضمــن نظــام تجربة مســتخدم كاديالك ويتضمن 
معلومــات صوتيــة ونصيــة، كمــا يتضمــن نظام ®Bose الصوتــي المحيطي 

®Centerpoint مــع 13 مكبــر للصــوت )يتطلــب حزمة المقاعد(
منفــذ كهربائــي  110 فولــت بأســلوب منزلــي، منفــذ كهربائي موجود في 

الكونســول األمامي الوسطي
كاميــرا في مــرآة الرؤية الخلفية

UltraView® فتحة ســقف  كهربائية
رؤيــة محيطــة كعيــن الطير  للســيارة بأكملها

الميــزات المتوفرة

محــرك ســعة 3.6 ليتــر  بحقــن مباشــر للوقــود، VVT V6 بقــوة 335 حصان 
وعــزم دوران 386 نيوتــن متــر. نظــام التشــغيل / اإليقــاف األوتوماتيكي مع 

النظام النشــط إلدارة الوقود 
نظــام دفــع رباعي متواصل

حزمــة دعــم الســائق  تتضّمــن نظــام تثبيت الســرعة التفاعلي8، فرملة 
أوتوماتيكيــة فــي األمــام والخلف، نظام شــّد حزام األمــان أوتوماتيكياً

مقاعــد رياضيــة وحزمــة عــدادات  تتضمــن مقاعــد رياضية أمامية مع 20 
وضعيــة، دواســات رياضيــة مــن األلومنيــوم ولوحة عدادات قياس 12.3 إنش 

يمكــن ضبطهــا باإلضافــة لمركــز معلومات القيادة
إطــارات  )يرجــى مراجعــة صفحــة 45 للمزيد مــن التفاصيل(

قيــاس x 18 8.5 إنــش )45.7 ســنتيمتر x 21.6 ســنتيمتر( مــع 10 قضبــان مــن 
األلومنيــوم المطلي

محــرك ســعة 3.6 ليتــر بحقــن مباشــر للوقــود، VVT V6 DOHC,  تيربــو ثنائي، 
بقــوة 420 حصــان وعــزم دوران 583 نيوتــن متــر مع أنمــاط رياضية تتضمن 

التحكـّـم بالمنعطفــات، ونظــام دعم الفرملة
نظام المســاعدة األوتوماتيكية  عند ركن الســيارة يتضمن مســاعدة متوازية 

ومتعامــدة لأمام والخلف
 )eLSD( مجموعــة تــروس تفاضليــة إلكترونيــة محدودة االنزالق

شــبك  أمامي مع مســاحات من الكروم األســود
مقــود رياضــي  مغلف بالجلد

رؤية محيطة
 إطــارات قيــاس x 18 8.5 إنــش آمامــي، ١قيــاس x 18 9.5 إنــش خلفي، 

 مــن األلومنيــوم مــع طــالء فائــق اللمعان مع جيــوب مطلية بلون
After Midnight )يرجــى مراجعــة الصفحــة 45 للمزيــد مــن التفاصيل(

الميــزات المتوفرة

 إطارات  قياس x 18 8.5 إنش )45.7 ســنتيمتر x 21.6 ســنتيمتر( مع 10 
قضبــان مــن األلومنيوم الالمع

محــرك ســعة 3.6 ليتــر بحقــن مباشــر للوقــود، VVT V6 DOHC,  تيربــو ثنائي، 
بقــوة 420 حصــان وعــزم دوران 583 نيوتــن متــر مع أنمــاط رياضية تتضمن 

التحكـّـم بالمنعطفــات، ونظــام دعم الفرملة
حزمــة دعــم الســائق  تتضّمــن نظــام تثبيت الســرعة التفاعلي8، فرملة 
أوتوماتيكيــة فــي األمــام والخلف، نظام شــّد حزام األمــان أوتوماتيكياً

مقاعــد رياضيــة وحزمــة عــدادات  تتضمــن مقاعــد رياضية أمامية مع 20 
وضعيــة، دواســات رياضيــة مــن األلومنيــوم ولوحة عدادات قياس 12.3 إنش 

يمكــن ضبطهــا باإلضافــة لمركــز معلومات القيادة
 إطــارات  قيــاس x 18 8.5 إنــش آمامــي، ١قيــاس x 18 9.5 إنــش خلفي، 

 مــن األلومنيــوم مــع طــالء فائــق اللمعان مع جيــوب مطلية بلون
After Midnight )يرجــى مراجعــة الصفحــة 45 للمزيــد مــن التفاصيل(

الميــزات المتوفرة

Semi-Aniline مقاعــد  جلديــة بالكامل
إطارات  قياس x 18 8.5 إنش )45.7 ســنتيمتر x 21.6 ســنتيمتر( مع 10 

قضبــان مــن األلومنيوم الالمع

V - S P O R T فئة

اســتمتع بميــزات الفخامة مع
هذه التعديالت:

V - S P O R T اســـتـــمــــتــــــع بــــمــــيــــــزات فـــئــــــة

اســتمتع بميزات V-SPORT مع
هذه التعديالت:

1. إذهــب إلــى my.cadillac.com وتعــرف علــى الهواتــف المطابقــة مــع الســيارة.       2. قــد يتغيــر نظــام تجربــة مســتخدم كاديــالك بحســب الطــراز. الوظائــف الكاملــة تتطلــب هاتــف ذكــي متوافــق و®Bluetooth . بعــض األجهــزة يتطلــب وصلــة USB       3. غيــر متوافــق مع 
جميــع األجهــزة.       4. يقــوم النظــام الســلكياً بشــحن أحــد أجهــزة PMA- أو Qi المتوافقــة. للتأكــد مــن أن هاتفــك أو األجهــزة األخــرى متوافقــة يرجــى مراجعــة my.cadillac.com         5. يجــب دائمــاً اســتخدام أحزمــة األمــان والمســاند الخاصــة باألطفــال. إّن األطفــال يكونــون بأمــان 
عندمــا يتــم وضعهــم فــي المقاعــد الخلفيــة مــع المســاند المناســبة. يرجــى مراجعــة دليــل المســتخدم للمزيــد مــن المعلومــات.        6. قبــل االنتقــال مــن مســارٍ آلخــر، يجــب التأكـّـد مــن رؤيــة المنطقــة الجانبيــة العميــاء من خالل المرايــا الجانبية ومرآة الرؤية الخلفيــة، والنظر من فوق 

الكتــف لرؤيــة الســيارات والمخاطــر المحتملــة، وتفعيــل إشــارة االلتفــاف.        7. ال يجــب اســتخدام إطــارات فصــل الصيــف فــي فصــل الشــتاء ألّن هــذا األمــر يؤثـّـر ســلباً علــى ســالمة الســيارة وأدائهــا ومتانتها. إســتخدم فقــط مجموعة إطارات وعجالت GM المعتمــدة. المجموعة 
غيــر المعتمــدة قــد تغّيــر مــن خصائــص أداء الســيارة. للمزيــد مــن المعلومــات، يرجــى زيــارة موقــع:.my.cadillac.com/learnabout/cadillactires أو مراجعــة وكيلــك المعتمــد.        8. إّن نظــام تثبيــت الســرعة التفاعلــي ال يحّل مكان مســؤولية الســائق بتشــغيل وقيادة الســيارة 

بطريقــة آمنــة. يجــب علــى الســائق البقــاء منتبهــاً للزحــام وأحــوال الطرقــات فــي جميــع األوقــات، والقيــام بتوجيــه المقــود والتحكـّـم بالفرامــل أو غيرهــا مــن الخصائــص الضروريــة لالحتفــاظ بالســيطرة الكاملــة على الســيارة.        9. إّن الســيارات المجّهزة بهذه البطانات ســتختبر 
تراكمــاً ســريعاً لغبــار الفرامــل علــى أســطح العجــالت وقــد ينتــج عنها بعــض الضوضاء أكثر من البطانات القياســية.
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فـــوائـــــد ومـــصـــلـــحـــــة الــــمــــالـــــك

إّن مالك ســياراتنا يســتحق كل شــيء. لهذا الســبب جميع ســيارات 
2018 تأتــي مجهــزة بمجموعــة شــاملة مــن الميــزات الهامة للمالك. 

عــن هذا الكتّيب

لقد بذلنا ما في وسعنا لجعل هذا الكتّيب شامالً قدر اإلمكان. لكن الشركة تحتفظ بحقها بإدخال أي 
تعديل في أي وقت ومن دون سابق إنذار في ما خص األلوان أو المواد أو التجهيزات أو المواصفات 

أو الطرازات. أو توفرها. جميع المواصفات واألبعاد والقياسات والنسب واألرقام األخرى المذكورة 
في هذا الكتّيب، أو أي كتّيب آخر يتوفر في معرض الوكيل أو ُمرفق بالسيارة، هي أرقام وبيانات 

تقريبية مصادرها مخططات التصميم والهندسة والنماذج األولية للسيارات واالختبارات. وقد تختلف 
مواصفات سيارتك عن ما هو مذكور وذلك لتعدد مصادر التوزيع ونوعية التجهيزات.  قد يطرأ على 

المعلومات المذكورة في هذا الكتّيب بعض. التعديل منذ تاريخ طبعه، لذا يُرجى مراجعة وكيل 
كاديالك للحصول على كامل التفاصيل. أي اختالفات في األلوان المعروضة عن األلوان الحقيقية 

يعود إلى االختالفات الناجمة عن عملية الطباعة. تحتفظ كاديالك. بحقها في تحديد مدة سنة الطراز 
ألي منتج وألي سبب كان، أو في بدء سنوات الطراز وإنهائها في أوقات مختلفة. مالحظة: بعض 

الصور في هذا الكتّيب تعرض سيارات بتجهيزات اختيارية.

المحركات

تم تجهيز منتجات كاديالك بمحركات تنتجها جنرال موتورز أو الموردين لشركة جنرال موتورز في جميع 
 أنحاء العالم. وقد يتم استخدام محركات منتجات كاديالك في نماذج وطرازات أخرى من

جنرال موتورز.

مجموعة ختم ثقوب العجات وضاغط الهواء 

إذا حصل أي ثقب في العجلة بحجم 6 ملم يتم استخدام ختم لمنع خروج الهواء وقتياً. بعد استخدام 
ضاغط الهواء من المفروض أخذ سيارتك إلى وكيل معتمد للفحص وتغيير العجالت بأسرع وقت وكل 
161 كيلومتر على األقل. ال يستطيع ختم العجالت تصليح الثقوب في جانب العجالت، والثقوب األكبر 
من 6 ملم أو عجلة خارجة عن إطارها. يمكن استخدام ختم الثقوب مرة واحدة على عجلة واحدة قبل 

انتهاء صالحيته.

خط التجميع

مركبات كاديالك ومكوناتها يتم تجميعها أو تصنيعها من قبل وحدات تشغيل شركة جنرال موتورز، 
الشركات التابعة لها أو الموردين لشركة جنرال موتورز في جميع أنحاء العالم. في بعض األحيان يكون 

من الضروري إنتاج سيارات كاديالك مع مكونات مختلفة أو من مصادر مختلفة من المقررة أصالً. قد 
تكون بعض الخيارات غير متوفرة عندما يتم تجميع مركبتك، لذا نقترح عليك التحقق من أن سيارتك 

 تشمل المعدات التي طلبتها أو، إذا كان هناك تغييرات،
أنك تقبل بها.

ضمان لمدة 4 سنوات \ 100,000 كلم )أيهما يأتي أوالً(

ضمان محدود للقوة المحّركة دون خصم، برنامج المساعدة على الطريق وبرنامج خدمة النقل.

ضمان لمدة 4 سنوات \ 100,000 كلم )أيهما يأتي أوالً(

ضمان محدود للسيارة بأكملها. عيوب في مواد وتصنيع اإلطارات، القيام بتصليح الخلل في السيارة، 
عوامل التآكل على ألواح صفائح الهيكل المعدنية.

ضمان ضد الصدأ

تم تصميم وصناعة سيارات كاديالك بطريقة مقاومة للتآكل والتآكل الناتج عن الصدأ. إذا تعرضت أي 
من صفائح الهيكل المعدنية إلى التآكل من الصدأ )وظهور ثقب فعلي في الصفيحة المعدنية( 
فإنها مشمولة بضمان لمدة 6 سنين وعدد غير محدود من الكيلومترات. إن التآكل السطحي أو 

الشكلي - الناتج عن ارتطام حصى أو ظهور خدوش على الدهان، مثالً – ال يغطيها الضمان. ال يوصي 
الضمان ضد الصدأ استخدام مواد إضافية مقاومة للصدأ. يرجى مراجعة وكيل كاديالك لمعرفة 

شروط هذا الضمان المحدود.

األساطيل

قد يتم إلغاء بعض المواصفات القياسية من طلبات األساطيل. يرجى مراجعة الوكيل للتفاصيل.

 1. برنامــج المســاعدة علــى الطرقــات وبرنامــج خدمــة التوصيــل غيــر مشــمولين فــي الضمــان المحــدود للمركبــات الجديــدة.  يحتــوي كتّيــب “معلومــات الضمان ومســاعدة المالــك ” الموجود مع كل مركبة جديــدة على معلومات
مفصلــة عــن تغطية الضمان.

©2018 جنرال موتورز. جميع الحقوق محفوظة. GM، وشــعار GM، Cadillac  وشــعار Cadillac، Cadillac Crest، OnStar وشــعار OnStar وأســماء طرازات الســيارات، تصاميم هيكل الســيارات وعالمات أخرى ظاهرة في هذا الكتّيب هي ماركة 
مســجلة و\أو وعالمــات الخدمــة لشــركة جنــرال موتــورز، فروعهــا والشــركات التابعــة لهــا أو المرخصيــن مــن قبلهــا. Apple، iPhone ِوApple CarPlay هــي عالمــات تجاريــة لشــركة Apple، ومســجلة فــي الواليــات المتحدة وبلدان أخرى. Android هي 

عالمة تجارية لشــركة Google. BlackBerry هي عالمة تجارية مســجلة لشــركة BlackBerry. Brembo هي عالمة تجارية مســجلة لشــركة Brembo.Bose وAudioPilot هي عالمات تجارية لشــركة Bose في الواليات المتحدة والبلدان األخرى. 
Windows هي عالمة تجارية مســجلة لشــركة Microsoft، وشــركة Pandora هي عالمة تجارية مســجلة لشــركة Pandora Media، وشــركة SiriusXM Satellite Radio هي عالمة تجارية مســجلة لشــركة SiriusXM Radio . Blu-ray هي 

Wi-Fi Alliance® هــي عالمــة تجاريــة مســجلة لشــركة Blu-ray Disc Association. Wi-Fi عالمــة تجاريــة لمجموعــة

1. ال يجــب اســتخدام إطــارات فصــل الصيــف فــي فصــل الشــتاء ألّن هــذا األمــر يؤثـّـر ســلباً علــى ســالمة الســيارة وأدائهــا ومتانتهــا. اســتخدم فقــط مجموعــة إطارات وعجــالت GM المعتمدة. المجموعة غيــر المعتمدة قد تغّير من خصائص أداء الســيارة. 
للمزيــد مــن المعلومــات، يرجــى زيــارة موقــع: my.cadillac.com/learnabout/cadillactires أو مراجعة وكيلــك المعتمد.

العجــالت المنخفضــة تتضــرر بســهولة، خاصــة علــى الطرقــات غيــر المعّبــدة. إن الضمــان ال يشــمل هــذه االضــرار. للمزيــد مــن التفاصيــل يرجى زيارة موقع:.my.cadillac.com/learnabout/cadillactires أو مراجعة وكيلــك المعتمد.

إطارات

 إطــارات قيــاس 17 إنش من األلومنيوم
مــع طاء نهائي

CTS قياســية على

 إطــارات قيــاس 18 إنش من األلومنيوم
مــع تلميع نهائي

متوفــرة فــي CTS فئة القياســية، الفخامة 
الفخامــة المميــزة، V-Sport، وفئة 

V-Sport الفخامــة المميزة

إطــارات  قيــاس18 إنــش V-Sport من األلومنيوم 
مــع طــاء فائــق اللمعان مع جيــوب مطلية بلون 

After Midnight
قياســية فــي فئــة الفخامــة، الفخامة المميزة، 

V-Sport و V-Sport الفخامــة المميــزة، مــع 
عجالت رياضية مانعة لتســرب الهواء وتســتخدم 

لفصــل الصيف فقط.

المقاسات

مقاســات  CTS  المقاســات بصيغة الملليمتر

المقاســات الخارجية

2911 قاعــدة العجــالت 
4966 الطــول اإلجمالــي 
1834 عــرض الهيــكل 
2052 عــرض الهيــكل )مــع المرايــا( 
1453 االرتفــاع الكلــي 
1560 المســافة بيــن العجلتيــن األماميتيــن 
1567 المســافة بيــن العجلتيــن الخلفيتيــن 

المقاســات الداخلية

 1026 حيــز الــرأس، أمامــي 
952 حيــز الــرأس، خلفــي 
1161 حيــز القدميــن، أمامــي 
899 حيــز القدميــن، خلفــي 

1445 حيــز الكتفيــن، أمامــي 
1392 حيــز الكتفيــن، خلفــي 

الســعة وقدرة التحميل 

72 ليتر اســتهالك الوقــود )ليتــر تقريبــي( 
388 ليتر حّيــز األمتعــة )قــدم مكعــب( 

5 المقاعــد  
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األلوان الخارجية

1. متوفــر بكلفــة إضافية

التوليفــات الداخلية

مقاعد بمســاحات جلدية

مساحات من
SAPELE خشب

فائــق اللمعان
مساحات

JET BLACK
مساحات

JET BLACK
 JET BLACK

مقاعــد جلديــة بالكامل مع مســاحات2
 مساحات من

األليــاف الكربونية

 L I G H T  P L AT I N U M
مقاعد بمســاحات جلدية

 L I G H T  C A S H M E R E
مقاعــد جلدية بالكامل2

مساحات
JET BLACK

مســاحات خشبية 
Black Olive Ash

مساحات من
األلومنيوم

مساحات
JET BLACK

مقاعــد جلدية بالكامل2
L I G H T  C A S H M E R E

 K O N A  B R O W N
Semi-Aniline

مقاعــد جلدية بالكامل  
مســاحات خشبية 

Black Olive Ash

مساحات 
خشــبية طبيعية  

Elm Wood
مساحات

JET BLACK
مساحات

JET BLACK

 J E T  B L A C K
مقاعد بمســاحات جلدية

 J E T  B L A C K
Semi-Aniline

مقاعــد جلدية بالكامل2
مساحات

Red Morello

مساحات من 
األليــاف الكربونية 
Morello الحمراء

مساحات من 
 SAPELE خشب

الطبيعي
مساحات

JET BLACK

أسود RAVENفضي معدني

MOONLIGHT1 فضــي معدني

أحمــر OBSESSION طبقتين1

PHANTOM1 رمــادي معدني

STELLAR1 أســود معدني

DARK ADRIATIC1 أزرق معدنــي أبيض كريســتال 3 طبقات1

معدنــي غير المع 1


