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يوكون



د
ّ
التفر

بكل احتراف

يوكون SLT XL باللون األبيض الثلجي بثالث طبقات )إلى اليسار(
يوكون دينالي باللون اإليريديوم المعدني )إلى اليمين(

معروض بالتجهيزات المتوفرة.
يظهر نموذج ما قبل اإلنتاج على الغالف األمامي.

قد تختلف موديالت المركبات الفعلية.

الرقي والفخامة هو ما ستختبره مع كل نظرة ولمسة في طرازات يوكون 2018. بداية مع محّركات 
 لقيادة 

ً
ة ال مثيل لها وكفاءة في استهالك الوقود، مع نظام تعليق ُمصّمم خصيصا

ّ
EcoTec3 V8 لقو

 إلى الداخل، ترّحب بك مقصورة يوكون الواسعة والمريحة بموادها الراقية 
ً
م فائقين، وانتقاال

ّ
وتحك

 بأحدث وأذكى التقنيات لتمنحك قيادة ممتعة على الطرقات، ألن شغفك للقيادة 
ً
 كامال

ً
زة تجهيزا

ّ
والمجه

 أن االحتراف ليس مجّرد عالمة 
ً
ثبت دائما

ُ
هو ما يلهمنا لنقّدم لك كل ما هو ممّيز. نضع معاييرنا الخاصة ون

 على جرأتنا وتمّسكنا بما نؤمن به ونعمل 
ً
أو صفة بل هو أسلوب حياة. لذلك نقّدم لك يوكون ليكون مثاال

عليه بكل جهد واحتراف.



 التصميم 
ق األمر بتصميم مركبات الدفع الرباعي الرائدة، 

ّ
هناك فرق كبير بين “التمّيز” و“االختالف”، لذلك عندما يتعل

 ما تختبره مع يوكون، بمنحنياته الراقية، وخطوطه 
ً
فإن التمّيز هو األساس في تصميمها، وهو تماما

بأدق تفاصيله.  الفخمة واالهتمام 



 مقصورة يوكون دينالي الداخلية بلون بني / داكن
معروضة بالتجهيزات المتوفرة.

 يوكون XL دينالي باللون األبيض الثلجي بثالث طبقات 
معروضة بالتجهيزات المتوفرة.
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دينالي
ر عن فخرنا

ّ
ما يعب

 ما يحمله من معاني على هيئة يوكون دينالي. فمن الداخل، يقّدم لك يوكون دينالي 
ّ

يأتيك االحتراف وكل
مقصورة فارهة وراقية تشعر بها بكل حواسك بفضل المواد األصلية من األلومنيوم المصقول والخشب 

ب. ومن الخارج، يبدأ طراز 
ّ

الفخم فاتح اللون، مع مقاعد الصفين األول والثاني المكسوة بجلد موالن المثق
 GMC مع مصابيح HID دينالي الممّيز بشبك جديد من الكروم المتألق، ومصابيح أمامية ذات إضاءة عالية
الممّيزة من األمام والخلف على شكل حرف C وإضاءة LED ليكتمل التصميم الراقي بعجالت قياس 22 

إنش متوفرة وخيار عتبات مساعدة كهربائية بإضاءة محيطية تعزز أناقتها. 

+ شبك دينالي جديد وفريد

+ عتبات مساعدة كهربائية مع إضاءة LED محيطية )متوفرة( 

+ لمسات من األلومنيوم المصقول

+ خشب فاخر فاتح اللون

ب قابلة للتدفئة/التهوية لمقعد السائق والراكب األمامي
ّ

+ مقاعد الصفين األول والثاني من الجلد المثق

+ ميزة اإللغاء الفعال للضجيج



SLT
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ي معدني )إلى اليمين( 

ّ
 يوكون XL SLT بلون فض

معروض بالتجهيزات المتوفرة.

 مقصورة يوكون SLT الداخلية بلون بني/رملي 
معروضة بالتجهيزات المتوفرة.

سالسة منقطعة النظير
ُصّمم يوكون SLT ليتحّرك بكل انسيابية وكفاءة. خطوط هندسية جريئة تمتد من الشبك األمامي 

ثالثي األبعاد على طول األبواب الغائرة لحركة هواء سلسة غير منقطعة. كما يمتد التصميم السلس 
م من ساعات وعّدادات، 

ّ
إلى المقصورة الداخلية مع المواد األصلية والتصاميم الهندسية وعناصر التحك

باإلضافة إلى المقاعد التي تحافظ على راحتك أنت والركاب طوال الرحلة ومهما كانت المسافة. ولتكتمل 
سالسة التصميم الخارجي تختفي ماسحة الزجاج خلف جناح الباب الخلفي للحد من مقاومة الهواء وتوفير 

كفاءة قصوى. 

ل ضجيج الريح
ّ
+ أبواب غائرة تقل

+ زجاج أمامي مغلف ونوافذ أبواب أمامية بزجاج معزز لزيادة مستوى الهدوء 

+ نظام فتح األبواب عن بعد والتشغيل بكبسة زر 

م في التدفئة والتبريد
ّ
+ ثالث مناطق للتحك

ً
+ دواسات قابلة للتعديل كهربائيا

ب قابلة للتدفئة والتهوية ومقاعد في الصف الثاني قابلة للتدفئة
ّ

 +  مقاعد أمامية من الجلد المثق
)عند الطرفين فقط(

 في 12 وضعية مختلفة
ً
+  مقعدا السائق والراكب األمامي قابالن للتعديل كهربائيا



 الهندسة 
 إلى 

ً
ة المثالية وصوال

ّ
 من الكفاءة والقو

ً
القيادة الواثقة هي ما يمّيز يوكون بدءا

السالسة واالنسيابية على الطريق. 



قوي على الطرقات 
قة، 

ّ
الواسعة، ذكي في الضي

ماهر عند المنحنيات، وسلس 
عند المنعطفات.

يأتي يوكون بمحّرك EcoTec3 الغني عن التعريف بتقنياته الفائقة 
م التاّمين بمجّرد جلوسك خلف مقوده كي 

ّ
ليمنحك الثقة والتحك

تستمتع بالطرقات على اختالفها أنت ومن معك. يأخذك يوكون 
م 

ّ
دينالي إلى مستوى آخر من القيادة من خالل إضافة التحك

ح أدناه(، نظام تعليق يقرأ معالم 
ّ

المغناطيسي )كما هو موض
الطريق بدقة وبسرعة تصل إلى 1000 مرة في الثانية، فهو يفكر 

 ويستجيب للتغيرات على الطريق بسرعة تتجاوز بمراحل قدرتك 
على فعل ذلك.

 التحكم 
خالل االنعطافات الحادة أو 
عند القيادة على األسطح 

غير المستوية، يعيد 
المجال المغناطيسي 
تنظيم الجزيئات لتجربة 
 ودقة. 

ً
قيادة أكثر أمانا

 القيادة 
على الطرقات 

االنسيابية، تصطف 
جزيئات الحديد في 

السائل المغناطيسي 
بمحاذاة بعضها البعض 
لتمنحك قيادة سلسة.
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 يوكون دينالي بلون فوالذي مصقول معدني 

معروض بالتجهيزات المتوفرة.



قوي بمركزه 
من إطاره المحيطي إلى مجموعة محّركات ECOTEC3. تمت هندسة يوكون ليمنحك 

ة والقدرة والكفاءة .
ّ

أقصى درجات القو

كات ECOTEC3 تتمّيز بخاصية الحقن المباشر )DI(، ونظام التحكم الفعال في 
ّ
محر

ة استثنائية 
ّ

استهالك الوقود، وميزة التوقيت المتفاوت للصمامات )VVT( لتقديم قو
باإلضافة إلى الكفاءة والمتانة. فقد سّجل المحّرك V8 سعة 5,3 ليتر أفضل كفاءة على 

الطرقات السريعة في هذه الفئة2 بمعّدل 10.4 ليتر/100 كيلومتر عند القيادة بنظام الدفع 
 
ً
ة 420 حصانا

ّ
الثنائي1. وألداء أفضل يقوم محّرك يوكون دينالي V8 سعة 6.2 ليتر بتوليد قو

هي األفضل في فئتها2 مع 624 نيوتن-متر من العزم.

 لزيادة كفاءة حركة 
ً
الة تقوم فتحات الشبك باإلغالق تلقائيا

ّ
شبك بفتحات تهوية فع

الهواء إلى أقصى حد ممكن عندما تكون الظروف مالئمة، فقد تم تصميم الفتحات لتبقى 
ق للهواء.

ّ
ب أقصى تدف

ّ
مفتوحة في الظروف التي تتطل

نواقل الحركة يأتي المحّرك V8 سعة 5.3 ليتر بناقل حركة بـ 6 سرعات بينما يأتي المحّرك 
م 

ّ
V8 سعة 6.2 ليتر بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات. يمنحك المحّركان التحك

م السائق 
ّ
المرافق لناقل الحركة اليدوي وسهولة ناقل الحركة األوتوماتيكي مع تحك

بنقل الحركة.

التحكم المغناطيسي في القيادة تقوم هذه الميزة في يوكون دينالي باستشعار 
تغّيرات الطريق بدقة وبسرعة تصل إلى 1000 مرة في الثانية، وتعّدل ُممتص الصدمات 

م والمرونة.
ّ
ر لك الراحة القصوى مع التحك

ّ
بشكل فوري ما يوف

دوارات فرامل DURALIFE المقاومة للصدأ استخدم مهندسو جي ام سي تكنولوجيا 
الكربنة النترو حديدية )FNC( الحاصلة على براءة اختراع للمساعدة على مضاعفة عمر الدوارات.

قيادة بالدفع الرباعي يقّدم لك يوكون نظام الدفع الرباعي المتوفر الذي يسمح لك 
بالتبديل بين الدفع الثنائي ألفضل استهالك وقود والدفع الرباعي لقوة جر وتحكم إضافيين.

ز نظام التوقف من حساسية الدواسات ألداء فرامل 
ّ
فرامل قرصية على العجالت األربع يعز

أقوى يمنحك ثقة أكبر. 

إطار معدني بالكامل تم بناء إطار هيكل يوكون بـ 75 بالمئة من الحديد الصلب للغاية 
ليتحّمل أقصى عدد من الركاب وأكبر وزن من الحمولة.

دة يمنحك نظام التوجيه 
ّ
 بمزايا مساعدة متعد

ً
ز كهربائيا

ّ
نظام التوجيه المعز

الكهربائي بالمسنن والبنيون كفاءة أكبر في استهالك الوقود مقارنة باألنظمة التي 
تعمل بالمحرك. 

دعامات هيكل بأسلوب القص تم تصميم دعامات جانبية هيدروليكية مرتفعة بأسلوب 
 وانسيابية على الطريق.

ً
القص لتوصيل هيكل يوكون باإلطار وتوفير قيادة أكثر هدوءا

1تقدير 15.1 ليتر/100 كيلومتر داخل المدينة بنظام دفع ثنائي. تقدير استهالك الوقود بناء على اختبارات جنرال موتورز األولية. 

من الممكن اختالف معدل استهالك الوقود الفعلي. 2تمت المقارنة بناًء على wardsauto.com فئة المركبات الرياضية 
رة وقت الطباعة، باستثناء مركبات جنرال موتورز األخرى.

ّ
متعّددة األغراض الكبيرة وآخر معلومات المنافسين المتوف

 بمزايا مساعدة متعّددة 
ً
ز كهربائيا

ّ
نظام التوجيه المعز

التحكم المغناطيسي في القيادة )دينالي(

شبك بفتحات تهوية فّعالة

ECOTEC3 محّركات

ناقل الحركة

دوارات فرامل DURALIFE المقاومة للصدأ 

نظام الدفع الرباعي )متوفر(

إطار معدني بالكامل 

دعامات هيكل بأسلوب القص 

فرامل قرصية على العجالت األربع 
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ً
نظام غلق التروس التفاضلية الخلفية أوتوماتيكيا

تقوم هذه التقنية بتوجيه القوة إلى العجلة الخلفية 
ذات الدفع األكبر على الحصى أو األسطح الزلقة.

نظام الكبح األوتوماتيكي يستشعر هذا النظام 
 عندما ترغب في جعل سرعة يوكون أقل 

ً
أوتوماتيكيا

مما هي عليه، وعندها يقوم بتفعيل هذا النظام 
لمساعدتك على حفظ السرعة عند المستوى 

المرغوب.

نظام تعليق القيادة السلسة يقدم هذا النظام 
 المتوفر قيادة سلسة وهادئة بدون المساومة

على قدرات يوكون التي يرغب فيها العمالء.

نظام المساعدة على صعود المرتفعات تكشف أجهزة 
 متى يكون يوكون 

ً
استشعار النظام أوتوماتيكيا

كبح الفرامل لبرهة لمنع 
ُ
على درجة ميالن 5% أو أكثر. ت

رجوع المركبة تحت ظروف معّينة. وتكون هذه الخاصية 
فعالة في أقصى درجاتها عند حاالت سحب المقطورة 

 من الوقت لالنتقال إلى دواسة 
ً
ما يمنحك متسعا

ب الرجوع.
ّ
الوقود وتجن

نظام السحب/القطر يمنحك المزيد من القوة وتسريع 
عملية سحب المقطورة أو قطر الحمولة الثقيلة. كما 

يقوم وضع السحب/القطر برفع مستوى ناقل الحركة، 
 على تقليل السرعة باستخدام ضغط 

ً
ويساعد أيضا

 من الكبح.
ً
المحرك لتخفيف سرعة يوكون بدال

نظام التحكم في انحراف المقطورة يساعد على إبقاء 
يوكون والمقطورة على المسار ذاته بشكل تلقائي، 

 StabiliTrak إذ يستخدم النظام أجهزة استشعار
ليكشف انحراف المقطورة ويتحكم في مكابح 

يوكون والمقطورة )إذا كانت مجهزة بالشكل الصحيح( 
للمساعدة على إعادتها إلى مسارها.

نظام التحكم في فرامل المقطورة لمراقبة سهلة 
وتحكم سلس في فرامل المقطورة، هناك نظام 

تحكم متوفر ومتكامل في فرامل المقطورة موجود 
في مكان عملي إلى يسار المقود، وهو يعرض قوة 

الفرامل ومستواها في مركز معلومات القيادة.

ص 15 | األداء | القطر والسحب 1تتطلب نظام دفع رباعي مع محرك V8 سعة 6.2 ليتر. يرجى مراجعة قسم القطر في دليل المالك قبل شراء المركبة 

أو استخدامها للقطر. وزن الركاب، واألمتعة، والخيارات، واألكسسوارات قد يحّد من الكمية التي تستطيع قطرها.

SLT باللون األبيض الثلجي بثالث طبقات يوكون 
معروض بالتجهيزات المتوفرة.

معّداتك على قدر هواياتك
تم تصميم يوكون بكامل تفاصيله بطريقة هندسية ممّيزة تمنحك الراحة التامة خالل رحالتك بما في ذلك قطر 

معّداتك الترفيهية. ويستطيع يوكون قطر ما يصل وزنه إلى 3674 كلغ )8100 باوند(1.



الراحة بين يديك
 بدون استخدام اليدين لمساعدتك

ً
 يأتيك يوكون دينالي وSLT مع ميزة فتح الباب الخلفي كهربائيا

على وضع أغراضك في الخلف. بمجّرد فتح الباب الخلفي، يقوم يوكون بتسهيل العملية من خالل طّي 
 الصف الثاني بخاصية كهربائية سهلة االستخدام، وطّي مقاعد الصف الثالث بكل سهولة وبكبسة زر،
ما يمنحك مساحة تخزين كبيرة. وبما أننا نحب السفر مع كل أغراضنا وحاجياتنا، ستحصل على مقصورة 

 تخزين بمساحة كبيرة تتضّمن كنسولة مركزية واسعة باإلضافة إلى منافذ كهربائية مدمجة
في كافة أنحاء يوكون. 

+ مأخذ كهربائي 230 فولت بثالثة رؤوس لسهولة الشحن

+ نظام ترتيب األمتعة في األرضية وشبكة لتنظيم األدوات والمحافظة عليها

USB1 مساحة تخزين مخفية خلف الشاشة المثبتة في الوسط، تتضّمن منفذ +

1غير متوافق مع جميع األجهزة.

بني/رملي  بلون  الداخلية   SLT يوكون   مقصورة 
المتوفرة. بالتجهيزات  ص 17 | المواصفات الداخلية | الراحةمعروضة 



. تتطلب بعض األجهزة 
ً
 ذكيا

ً
1يتطلب التشغيل الكامل تكنولوجيا بلوتوث السلكية متوافقة وهاتفا

منفذ USB. تطّبق أسعار باقات البيانات. 2يجب أن تكون المركبة بوضعية التشغيل أو أن تكون 
أكسسوارات الشحن بوضعية التشغيل. أبعد أي شيء عن قاعدة الشحن. ضع الهاتف المتحرك 

المتوافق على رمز الشحن الموجود على قاعدة الشحن وواجهته إلى ألعلى. حّرك الجهاز ببطء لحين 
ظهور عالمة شحن البطارية على شاشة اللمس، والتي تشير إلى أن الهاتف الذكي قيد الشحن. 

لع على نظام المعلومات والترفيه في دليل المالك. 3غير متوافق مع جميع األجهزة.
ّ
| P. 19اط  INTERIOR |  TECHNOLOGYص 19 | التصميم الداخلي | التكنولوجيا

لمسة واحدة تكفي
يأتي يوكون مع شاشة ملونة تعمل باللمس قياس 8 إنش، مع نظام جي ام سي للمعلومات 

والترفيه1 الذي يوفر تجربة متكاملة وسلسة لألجهزة الرقمية بدون استخدام اليدين. كما يقّدم يوكون 
دينالي شاشة عرض معلومات القيادة القابلة للتخصيص قياس 8 إنش التي يمكنك معها اختيار 

المعلومات التي ترغب في مشاهدتها وكيفية عرضها. كما يقّدم لك دينالي نظام صوت محيطي 
 Bose® Centerpoint وعرض معلومات بأربعة ألوان على الزجاج األمامي لمساعدتك في التركيز 

عرض أمامك المعلومات المهّمة. 
ُ
على الطريق بينما ت

+ شاشة عرض معلومات قيادة قابلة للتخصيص قياس 8 إنش )دينالي(

 )دينالي(
ً
+ قاعدة شحن السلكي Mat2 يحافظ على أجهزتك مشحونة دائما

Bluetooth®3 صال
ّ
+ تشغيل الموسيقى بدون استخدام اليدين عن طريق ات

 مقصورة يوكون دينالي الداخلية باللون األسود 
معروضة بالتجهيزات المتوفرة.



شاشة عرض معلومات القيادة القابلة 
للتخصيص يأتيك يوكون دينالي بلوحة 
عّدادات قابلة إلعادة التشكيل بثالثة 
أنماط – قياسية، وتقنية، وإعالمية. 

يمكنك تخصيص شاشة عرض معلومات 
القيادة قياس 8 إنش كما يناسبك.

نظام المالحة3 يستجيب نظام المالحة 
المتوفر في يوكون لألوامر الصوتية أو 

 خريطة ثنائية 
ً
اللمس. يعرض النظام أيضا

أو ثالثية األبعاد على شاشة قياس 8 
إنش مثبتة في الوسط.

نظام جي ام سي للمعلومات والترفيه4 
يقّدم لك يوكون شاشة قياسية 

ملونة قياس 8 إنش لمشاهدة 
سلسة وسهلة بدون استخدام اليدين 
باإلضافة إلى التحكم الصوتي بهاتفك 

الذكي، وتشغيل الموسيقى والوصول 
إلى ملفات MP3، واستالم الرسائل 
الصوتية، واالستفادة من مساعدة 

Siri® Eyes Free5، والوصول إلى الملفات 

الصوتية من أجهزة مختلفة، وحفظ 
جهات االتصال.

توافق وتكامل مع الهاتف يقّدم يوكون 
 Apple CarPlay™ خاصية التوافق مع

 Apple 1 يمكنك مع.Android Auto™و
™CarPlay أن تصل إلى التطبيقات التي 

ترغب فيها عبر ميزة ®Siri أو عن طريق 
الشاشة المدمجة، بينما تقوم خاصية 
Android Auto بالتوافق وبكل سهولة 

بين قوة هاتف ™Android الخاص بك 
ووظائفه ويوكون. كل ما عليك القيام 

.USB2 به هو التوصيل عبر منفذ

بإمكانك  قاعدة الشحن الالسلكي6 
شحن هاتفك أو جهازك المتوافق 

)في موديالت دينالي فقط( في أي 
وقت تكون فيه المركبة في وضعية 

التشغيل، بدون وصله باألسالك وبكل 
 سهولة عن طريق القاعدة الموجودة

المركزية. الكنسولة  في 

. تطبق أسعار باقات البيانات. 2غير متوافق مع جميع األجهزة. 3يرجى مراجعة 
ً
 متوافقا

ً
1واجهات المستخدم هي من منتجات ®Apple و™Google. تطبق شروط وأحكام خصوصية الشركتين. يتطلب االتصال جهازا

. تتطلب بعض األجهزة منفذ USB. تطّبق أسعار باقات البيانات. 
ً
 ذكيا

ً
ي لالطالع على تغطية الخرائط في مكان إقامتك. 4يتطلب التشغيل الكامل تكنولوجيا بلوتوث السلكية متوافقة وهاتفا

ّ
وكيل جي ام سي المحل

اقفاوتم ®iPhone يعمل بنظام iOS 6 أو أحدث. 6يجب أن تكون المركبة بوضعية التشغيل أو أن تكون أكسسوارات الشحن بوضعية التشغيل. أبعد أي شيء عن 
ً
5يتطلب نظام جي ام سي للمعلومات والترفيه وجهاز 

قاعدة الشحن. ضع الهاتف المتحرك المتوافق على رمز الشحن الموجود على قاعدة الشحن وواجهته إلى األعلى. حّرك الجهاز ببطء لحين ظهور عالمة شحن البطارية على شاشة اللمس، والتي تشير إلى أن الهاتف 
لع على نظام المعلومات والترفيه في دليل المالك.

ّ
المتحرك قيد الشحن. اط

نظام BOSE CENTERPOINT الصوتي 
المحيطي يأتيك طراز دينالي بنظام صوت 

محيطي يتضّمن 10 مكبرات صوت مع 
®SurroundStage لمعالجة اإلشارات 

لتشعر وكأنك في حفل مباشر. بينما 
تأتي طرازات SLT وSLE بتسعة مكبرات 
م صوت مركزي 

ّ
صوت ممتازة مع مضخ

لصوت أكبر وأغنى وتجربة استماع مثالية.

شاشة معلومات منعكسة على الزجاج 
األمامي )HUD( بأربعة ألوان تقوم هذه 

الخاصية المرافقة لطراز دينالي بعرض 
معلومات القيادة األساسية على 

مستوى عيني السائق وتحافظ بذلك 
على تركيزك ونظرك على الطريق.

نظام الترفيه في المقعد الخلفي يتضّمن 
مشغل أقراص DVD بنظام ™Blu-ray مع 
شاشة عرض قياس 9.2 إنش، وسماعات 

 HDMI رقمية وميزة توصيل بمخرج
باإلضافة إلى إمكانية توصيل األجهزة 

بدون أسالك. يقّدم يوكون XL شاشتين، 
إحداهما مخّصصة لركاب الصف الثالث.
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تكنولوجيا تراها، تشعر بها، تسمعها وتفهم عليك.
الفكرة وراء تصميم يوكون وهندسته هي مساعدتك على التركيز على القيادة والطريق فقط. ما يعني أن نقّدم لك تكنولوجيا 

 في الوقت ذاته.
ً
، ومطلعا

ً
، ومرفها

ً
تساعدك في الحفاظ على تركيزك على الطريق بينما نوصلك بكل ما يهّمك، ونبقيك متصال



يستبق بدل أن ينتظر
يقّدم لك يوكون مجموعة واسعة ومتكاملة من أنظمة تنبيه السائق، فقد تم تصميمه 

 على المفهوم السائد بأن أفضل طريقة للتحكم في التصادم هي أن تستبقه 
ً
اعتمادا
به.

ّ
وتتجن

ال تغني مواصفات األمان عن مسؤولية السائق في تشغيل السيارة بطريقة سليمة 
 إلى حركة المرور، والمحيط، وكافة ظروف الطريق 

ً
وآمنة. على السائق أن يبقى متنبها

في كل األوقات. للمزيد من المعلومات المهمة حول السالمة يرجى االطالع على دليل 
المالك.

نظام التنبيه من التصادم األمامي يقوم بتنبيهك في حال اقتربت بسرعة من مركبة 
أخرى ويستشعر االصطدام الوشيك. كما ينّبهك هذا النظام المتوفر في حال اقتربت 

من مركبة أخرى أكثر من اللزوم.

المساعدة على الركن األمامي تنبهك هذه الميزة من األجسام التي تقف أمام 
المركبة عند ركنها.

نظام المساعدة على القيادة ضمن المسار مع التنبيه عند مغادرته تساعد 
هذه التكنولوجيا المتوفرة على إعادة تعديل عجلة القيادة )وتنبيه الخروج عن 

المسار في حال الضرورة( لمساعدتك على تفادي االصطدامات الناتجة عن الخروج 
عن المسار بشكل غير مقصود عند عدم استخدام إشارات االلتفاف أو االنشغال 

عن القيادة.

تنبيه تغيير المسار مع تنبيه المنطقة الجانبية العمياء3 تقّدم لك هذه التكنولوجيا 
ب االصطدام بالمركبات 

ّ
المبتكرة والمتوفرة تنبيه المرايا الجانبية لمساعدتك على تجن

التي تكون ضمن النقطة العمياء على جانبيك، أو من المركبات التي تقترب من جانبيك 
بسرعة كبيرة والتي ال تتمكن من رؤيتها وأنت تقوم بتغيير مسارك.

نظام التثبيت التفاعلي للسرعة2 نظام متوفر يقوم بتعزيز تثبيت السرعة العادي 
فيسمح بالحفاظ على مسافة األمان التي يضعها السائق بينه وبين المركبة التي 

أمامه بشكل تلقائي من خالل التعّرف على المسافة الموجودة بين المركبتين، ما يقلل 
من تكرار عملية الكبح وزيادة السرعة التي تحتاج إليها أثناء القيادة.

الكبح التلقائي عند القيادة إلى األمام بسرعة منخفضة1 إذا كانت المركبة تسير 
بسرعة منخفضة وقام النظام المتوفر بالكشف عن إمكانية وقوع تصادم وشيك مع 

 بتطبيق الفرامل للمساعدة على 
ً
سيارة أمامها، ولم تستخدم الفرامل، سيقوم تلقائيا

ب االصطدام عند السرعات 
ّ
 على تجن

ً
الحّد من شدة االصطدام، ال بل يساعد النظام أيضا

.
ً
المنخفضة جدا

1 قد تساعد ميزة الكبح التلقائي األمامي على الحد من الضرر الناجم عن االصطدام في ظروف معينة مذكورة في دليل 

 على هذه الميزة لكبح المركبة. 2ال تعتبر خاصية نظام تثبيت السرعة المتكّيف كبديل عن مسؤولية 
ً
المالك. ال تعتمد أبدا

 إلى حركة السير وحالة الطرقات 
ً
 تماما

ً
السائق الشخصية لقيادة المركبة بشكل آمن. يتوجب على السائق أن يكون منتبها

 بالمركبة. قد تساعد ميزة الكبح التلقائي 
ً
ويقوم بالتوجيه، والكبح وغير ذلك من الوظائف الضرورية ليبقى متحكما

 على هذه 
ً
األمامي على الحد من الضرر الناجم عن االصطدام في ظروف معينة مذكورة في دليل المالك. ال تعتمد أبدا

 النظر إلى المرايا الخارجية ومرآة الرؤية الخلفية في الداخل، وكذلك 
ً
الميزة لكبح المركبة. 3قبل تغيير المسار، يتوجب دئما

النظر إلى الجانب وأعلى الكتف للكشف عن خطر المركبات القادمة وتشغيل مؤشر تغيير المسار.

مقعد السائق المنبه للسالمة يقّدم لك هذا النظام المتوفر من 
جنرال موتورز والحاصل على براءة اختراع خيار الحصول على مقعد 
 من التنبيهات الصوتية.

ً
مزود بتكنولوجيا النبضات واالهتزازات بدال

 نظام التنبيه من السيارات العابرة من الخلف عند القيادة 
ب 

ّ
إلى الوراء يقّدم لك النظام المتوفر التنبيهات الالزمة لتجن

 عند 
ً
االصطدام مع السيارات العابرة من اليمين أو اليسار )مثال

خروجك من موقف السيارات، أو عند القيادة بجانب طريق يحتوي 
على عوائق مرورية(

نظام المساعدة على الركن الخلفي تنبهك هذه الميزة 
المتوفرة إلى األجسام الموجودة خلف مركبتك. 

نظام كاميرا الرؤية الخلفية يمكن استخدام الشاشة المركزية 
 لعرض صورة الكاميرا الخلفية. كما يساعدك على مشاهدة 

ً
أيضا

األجسام الموجودة خلفك عند الرجوع. 
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لمسات من الخشب الداكنألومنيوم ناصع  لمسات بلون خشب الصنوبر لمسات من الخشب الفاتحألومنيوم بّراق

تفاصيل األبواب والكنسولةتفاصيل لوحات التحكم

األلوان الخارجية راجع وكيل جي ام سي للمزيد من تفاصيل األلوان ومدى توفرها.

أبيضفضي معدني3 أسودأزرق داكن معدني3 معدني3,4

أبيض ثلجي بثالث طبقات3،5حديدي مصقول معدني3أحمر قرمزي بطبقتين3إيريديوم معدني3

أسود / أسود مخّرم مع أسود / أسود
لمسات دينالي المميزة

بني / بيج داكن مخّرم مع بني / رملي
لمسات دينالي المميزة

بني / صخري مخّرم مع لمسات 
دينالي المميزة

أسود / أسود مخّرمبني / رملي مخّرم

التفاصيل الجلديةاأللوان الداخلية / فرش المقاعد

األكسسواراتالعجالت

عجالت قياس 18 إنش من 
األلومنيوم البّراق 

)UHN( 
ً
والمشغول آليا

SLTو SLE قياسية في

عجالت قياس 20 إنش من 
)RD5( األلومنيوم المصقول

SLTو SLE متوفرة في

عجالت قياس 20 إنش من 
 
ً
األلومنيوم الّبراق جدا

 )NZG( 
ً
والمشغول آليا

قياسية في دينالي

عجالت قياس 20 إنش من 
)RTL( األلومنيوم المكسو بالكروم

متوفرة في دينالي

عجالت قياس 22 إنش من 
 مع 

ً
األلومنيوم البّراق جدا

)SII( لمسات من الطالء الفضي
متوفرة في دينالي

 عجالت قياس 22 إنش من 
)RPT( الكروم بـ 6 قضبان

متوفرة في SLE وSLT ودينالي

عجالت قياس 22 إنش من 
)SMI( الكروم بـ 6 قضبان

متوفرة في SLE وSLT ودينالي

ن 
ّ
ُصممت أكسسوارات جي ام سي بطريقة تتمك

معها من تخصيص يوكون ليناسب ذوقك واحتياجاتك. 
كما تّمت هندسة هذه األكسسوارات واختبارها 

لتكون األفضل بكل احتراف.

سكك مثبتة بالسقف  •
شبك من الكروم  •

أغطية مرايا من الكروم  •
عجالت قياس 22 إنش  •

قبضات أبواب من الكروم  •
عتبات مساعدة من الكروم  •

 •  نظام المعلومات والترفيه في المقاعد 
الخلفية مع شاشة مزدوجة

الطرازات
SLE●—1●2●—

SLT●—1●2●—

●——●—دينالي

●●—————

——●●———

————●●●

SLE 3طالء فاخر، بتكلفة إضافية. 4دينالي فقط. 5غير متوفر في

المفتاح   ● قياسي    متوفر      —   غير متوفر
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المواصفات الميكانيكية
ي هواء عالي القدرة

ّ
●●●منق

—●●نظام تيار متناوب 150 أمبير 

●——170 أمبير

●●●بطارية شديدة التحمل ال تحتاج إلى صيانة، مع حماية من النفاد

Duralife ارات
ّ

●●●فرامل قرصية مانعة لالنغالق على العجالت األربع مع دو

—●●نظام الدفع – دفع ثنائي

●دفع رباعي. علبة نقل حركة تفاعلية بسرعتين مع تحكم تناوبي

محرك EcoTec3 V8 سعة 5.3 ليتر مع بلوك من األلومنيوم. يشمل تقنيات التحكم الفعال في استهالك الوقود، 
والحقن المباشر للوقود، والتوقيت المتفاوت للصمامات

●●—

محرك EcoTec3 V8 سعة 6.2 ليتر مع بلوك من األلومنيوم. يشمل تقنيات التحكم الفعال في استهالك الوقود، والحقن 
المباشر للوقود، والتوقيت المتفاوت للصمامات

——●

●●●مبرد خارجي لزيت المحرك شديد التحمل بتقنية air-to-oil، مدمج مع الرادياتور

ً
●●●ترس تفاضلي خلفي شديد التحمل وقابل للغلق أوتوماتيكيا

نظام STABILITRAK للتحكم في الثبات للتحكم في الثبات والقطر، يشمل نظام التحكم في تأرجح المقطورة، 
والمساعدة على صعود المنحدرات

●●●

●●●نظام التوجيه كهربائي مع مساعدة كهربائية

د بممتصات لولبية للصدمات مع قضيب للثبات
ّ

●●●نظام التعليق أمامي مزو

●●●وصالت متعّددة خلفية مع نوابض لولبية

—نظام تعليق فاخر لضمان قيادة سلسة

●——نظام التحكم المغناطيسي في القيادة. يشمل نظام التحكم األوتوماتيكي في مستوى الهواء

تجهيزات القطر وتشمل قاعدة وصلة القطر مع كرة قطر قياس 2 إنش. بسبعة رؤوس مع وصالت كهربائية مستقلة 
للمقطورة مغلقة في سبعة اتجاهات

●●●

 مع نظام overdrive، ونمط السحب/القطر. يشمل ميزة 
ً
ناقل الحركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات يتّم التحكم فيه كهربائيا

التخفيض التدريجي لقوة المحرك وقوة الكبح، ونظام نقل الحركة إلى األعلى وإلى األسفل 

●●—

 مع نظام overdrive، ونمط السحب/القطر. يشمل ميزة التخفيض 
ً
أوتوماتيكي بـ 10 سرعات، يتّم التحكم فيه كهربائيا

التدريجي لقوة المحرك وقوة الكبح، ونظام نقل الحركة إلى األعلى وإلى األسفل 
——●

المقاعد
 في 10 وضعيات، وحيز جلوس 

ً
مقاعد الصف االمامي الحاضنة من القماش الفاخر مع مقعد السائق القابل للتعديل كهربائيا

 واالنحناء في وضعيتين، باإلضافة إلى مقعد 
ً
 في 6 وضعيات، ومسند ظهر قابل للتعديل كهربائيا

ً
قابل للتعديل كهربائيا

 في 6 وضعيات.
ً
الراكب األمامي القابل للتعديل كهربائيا

——

 
ً
صف مقاعد أمامي من القماش الفاخر متصل وقابل للفصل بنسبة 40 / 20 / 40 مع مقعد السائق القابل للتعديل كهربائيا

 في 6 وضعيات، مع مسند ذراع وسطي قابل للطي إلى 
ً
في 10 وضعيات، ومقعد الراكب األمامي القابل للتعديل كهربائيا

األسفل مع حيز تخزين، وحيز تخزين مدمج في حيز الجلوس وقابل للقفل يحتوي على مآخذ كهربائية مساعدة، باإلضافة إلى 
مسند الرأس القابل للتعديل وجيوب التخزين.

●——

مقاعد أمامية قابلة للتدفئة والتهوية مع مساحات من الجلد المخّرم. تتضمن مقاعد حاضنة كاملة الخصائص وقابلة 
 لحيز الجلوس في 6 

ً
 كهربائيا

ً
 تعديال

ً
 في 12 وضعية لمقعدي السائق والراكب األمامي. كما تتضمن أيضا

ً
للتعديل كهربائيا

 لمسند أسفل الظهر في 4 وضعيات لكل من السائق والراكب 
ً
 كهربائيا

ً
 في وضعيتين، وتعديال

ً
 كهربائيا

ً
وضعيات، وبسطا

األمامي. باإلضافة إلى ميزة ذاكرة مقعد السائق )ال تشمل مسند أسفل الظهر(.

—●●

●●—مقاعد الصف الثاني قابلة للتدفئة. عند الجانبين فقط

ً
——●مقاعد الصف الثاني قابلة للطي والفصل بنسبة 60/40 يدويا

ً
●●—مقاعد الصف الثاني قابلة للطي والفصل بنسبة 60/40 كهربائيا

ً
—مقاعد الصف الثاني الحاضنة قابلة للتعديل كهربائيا

ً
——●مقاعد الصف الثالث قابلة للطي والفصل بنسبة 60/40 يدويا

ً
●●—مقاعد الصف الثالث قابلة للفصل بنسبة 60/40 مع إمكانية طي مسند الظهر كهربائيا

التجهيزات والتحكم

●——نظام تثبيت السرعة التفاعلي1 مع نظام الكبح التلقائي عند القيادة إلى األمام2للحفاظ على مسافة األمان

●●●نظام المساعدة على الركن األمامي والخلفي

●——شاشة عرض المعلومات على الزجاج األمامي للسيارة تتضمن قراءة مؤشرات الوظائف المختلفة

التجهيزات – شاشة معلومات سائق تعمل باللمس قياس 4.2 إنش. تتضّمن عداد السرعة، والمسافة / مسافة الرحلة، 
ومؤشر مستوى الوقود، ومؤشر قياس فرق الجهد، ومقياس حرارة المحّرك وضغط الزيت، ومقياس سرعة الدوران

●●—

●——شاشة سائق قياس 8 إنش قابلة للتخصيص 

ً
●●●دواسات قابلة للتعديل كهربائيا

●●—زر تشغيل المركبة بدون مفتاح 

ة بالجلد مع أزرار مدمجة للتحكم في النظام الصوتي، ونظام التحكم في تثبيت السرعة، 
ّ

 عجلة قيادة مكسو
 Bluetooth وتقنية

●●●

●●—عجلة قيادة قابلة للتدفئة

 مع ميزة تغيير التروس بعد الضغط على دواسة الفرامل / نقل الحركة
ً
——●عمود عجلة قيادة قابل للتعديل يدويا

ً
●●—عمود عجلة قيادة قابل للتعديل كهربائيا

●●●زر االختيار بين وضعي السحب/القطر 

●●●نظام مراقبة ضغط اإلطارات يتضمن منّبه إعادة تعبئة اإلطارات. ال يراقب العجلة االحتياطية.

المواصفات الداخلية

●——نظام إلغاء الضجيج التفاعلي 

●●●سجادات أرضية بلون خاص، قابلة لإلزالة على مستوى صفي المقاعد األول والثاني 

●●●التحكم في التكييف في ثالث مناطق، يشمل إعدادات التكييف الخاصة بالسائق، والراكب األمامي وركاب الصف الخلفي

●●●مزيل ضباب كهربائي في الزجاج الخلفي 

●●كنسوالت أرضية مع حيز تخزين وحامالت أكواب. متضمنة ومتوفرة فقط مع المقاعد األمامية الحاضنة 

●●●حامالت أكواب في مقاعد الصف األمامي، وعلى مستوى الكنسولة الخلفية األرضية، وجوانب صف المقاعد الثالث

المرايا
●●●مرآة الرؤية الخلفية مع ميزة التظليل التلقائي

●●●مآخذ كهربائية 12 فولت، 5 )4 مع صف المقاعد المتصل األمامي(

●●●مأخذ كهربائي 230 فولت بثالثة رؤوس، 1,1 أمبير، 150 واط

●●—نظام فتح األبواب عن بعد بعيد المدى بدون مفتاح

 تتضمن قفل حماية
ً
●●●أقفال أبواب قابلة للبرمجة كهربائيا

●●●نوافذ كهربائية مع ميزة النقرة السريعة لفتح وإغالق نافذة السائق وفتح نوافذ الركاب

●●●نظام تشغيل المركبة عن بعد مع ميزة فتح األبواب عن بعد بدون استخدام المفتاح

●—فتحة سقف كهربائية، قابلة لالنزالق مع ميزة النقرة السريعة لفتحها وإغالقها مع عاكس رياح

●●●نظام التحكم عن بعد يتضمن نظام فتح باب المرآب القابل للبرمجة

●——شاحن السلكي3 مدمج في الكنسولة المركزية. ال يتالءم مع جميع الهواتف الذكية
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مواصفات يوكون

الترفيه/ االتصال/ المالحة
شاشة ملونة تعمل باللمس قياس 8 إنش مع نظام جي ام سي للمعلومات والترفيه4 تتضمن ما يصل إلى 
. كما تشمل تنبيه الرسائل النصية، وتشغيل 6Siri® Eyes Free عبر األوامر 

ً
 إضافيا

ً
 كهربائيا

ً
5 منافذ 5USB، ومأخذا

الصوتية، وإمكانية تشغيل ملفات الموسيقى عبر تقنية Bluetooth5 وتشغيلها مع معظم الهواتف، والتحكم في 
الهاتف الذكي بدون استخدام اليدين، وتقنية التحكم بالراديو والهاتف عبر األوامر الصوتية، وشاشة قابلة للتحريك 

مع حيز تخزين مخفي.

●●—

شاشة ملونة تعمل باللمس قياس 8 إنش مع نظام مالحة7 ونظام جي ام سي للمعلومات والترفيه4 تتضمن 
 6Siri® Eyes Free كما تشمل تنبيه الرسائل النصية، وتشغيل .

ً
 إضافيا

ً
 كهربائيا

ً
ما يصل إلى 5 منافذ 5USB، ومأخذا

عبر األوامر الصوتية، وإمكانية تشغيل ملفات الموسيقى عبر تقنية Bluetooth5 وتشغيلها مع معظم الهواتف، 
والتحكم في الهاتف الذكي بدون استخدام اليدين، وتقنية التحكم بالراديو والهاتف عبر األوامر الصوتية، وشاشة 

قابلة للتحريك مع حيز تخزين مخفي.

 —●

●●●مشغل CD/MP3 بفتحة واحدة

م صوت في الكنسولة المركزية
ّ
—●●نظام ®Bose الصوتي الفاخر مع 9 مكبرات صوت ومضخ

●——نظام®Bose Centerpoint الصوتي المحيطي الفاخر مع 10 مكبرات صوت

نظام ترفيه المقاعد الخلفية يتضمن مشغل Blu-ray™/DVD، وشاشة قياس 9.2 إنش، وميزة التحكم الصوتي، 
وجهاز تحكم عن بعد، و2 سماعات أذنين رقمية ال سلكية )4 سماعات أذنين في XL(، والتحكم في الصوت في 

CD/ مكان مشغل 
ّ

المقاعد الخلفية، ومنافذ إضافية HDMI/MHL للملفات الصوتية/الفيديوهات، ومأخذي USB5. تحل
MP3 بفتحة واحدة.

—●

شاشة قياس 9.2 إنش في صف المقاعد الثالث. متضمنة ومتوفرة فقط مع نظام ترفيه المقاعد الخلفية في 
.XL موديالت

—●

خيارات الباقات
باقة تنبيه السائق المتطورة تتضمن نظام التنبيه من االصطدام األمامي، ونظام المساعدة على البقاء في المسار 

مع التنبيه عند مغادرة المسار، ومقعد السائق المنبه للسالمة، ومصابيح IntelliBeam األمامية، والكبح األمامي 
في السرعات المنخفضة. مع نظام تثبيت السرعة التفاعلي1 في دينالي، تّم استبدال الكبح األمامي في السرعات 

المنخفضة بميزة الكبح األمامي التلقائي2.

●●

باقة الذاكرة تتضمن إمكانية ضبط ذاكرة مقعد السائق، وعمود عجلة القيادة، ومرايا الرؤية الخلفية والخارجية 
والدواسات

—●●

المزايا والمواصفات الخارجية

●●●عتبات مساعدة باللون األسود مع لمسات من الكروم

 مع لمسات بّراقة ومصابيح LED تساعد على تحديد أبعادها
ً
——قابلة للطي كهربائيا

●●●الزجاج  مع ميزة الحماية من األشعة الشمسية

مصابيح هالوجينية أمامية كاشفة مع نظام التحكم األوتوماتيكي في المصابيح الخارجية، ومصابيح LED المميزة، 
وإضاءة التنبيه السريع

●●—

 LED كاشفة أمامية عالية األداء مع نظام التحكم األوتوماتيكي في المصابيح الخارجية، ومصابيح HID مصابيح
المميزة، وإضاءة التنبيه السريع

——●

●●●مصابيح هالوجينية أمامية للضباب

. في SLE، متضمنة ومتوفرة فقط مع باقة تنبيه 
ً
IntelliBeam مع ميزة تشغيل المصابيح العالية وإطفائها تلقائيا

السائق المتطورة
●●

●●●سكك األمتعة مدمجة على جانبي السقف، بلون أسود، وأسود مع لمسات بّراقة في دينالي

—شرائح جانبية، بلون الهيكل

●بلون الهيكل مع لمسات بّراقة

، بلون الهيكل. تتضمن مرآة السائق الجانبية
ً
، والطي يدويا

ً
——●مرايا قابلة للتدفئة والتعديل كهربائيا

، مع ميزة التعتيم التلقائي لمرآة السائق. بلون الهيكل مع 
ً
، والتعديل كهربائيا

ً
قابلة للتدفئة والطي كهربائيا

مؤشرات انعطاف مدمجة، وإضاءة أرضية وحواف منحنية
—●●

ً
——●باب خلفي قابل للبرمجة كهربائيا

●●—ميزة فتح الباب الخلفي بدون استخدام اليدين

●●●ماسحات الزجاج أمامية مع ميزة تحسس هطول األمطار مع شفرات مسطحة وغاسالت

●●●خلفية متناوبة مع غاسالت

السالمة واألمان

●●●وسادات هوائية8 5 أمامية تعمل على مرحلتين مع نظام تحسس وجود الراكب

.SLE وسادة هوائية أمامية مركزية8. غير متضمنة مع صف المقاعد القابلة للفصل بنسبة 40/60 في
●●●

●●●وسادات هوائية علوية )ستائر( أمامية وخلفية8 على جوانب جميع المقاعد مع ميزة استشعار االنقالب

●●●وسادات هوائية جانبية مدمجة في مقعدي السائق والراكب األمامي األيمن لحماية منطقتي الصدر والوسط

●●نظام التنبيه من االصطدام األمامي في SLE، متضمن ومتوفر فقط مع باقة تنبيه السائق المتطورة

نظام المساعدة على البقاء في المسار والتنبيه عند مغادرته في SLE، متضمن ومتوفر فقط مع باقة تنبيه السائق 
المتطورة

●●

الكبح التلقائي عند القيادة إلى األمام في السرعات المنخفضة في SLE، متضمنة ومتوفرة فقط مع باقة تنبيه 
السائق المتطورة

●●

●——ميزة الكبح التلقائي األمامي في السرعات المنخفضة2 متضمنة ومتوفرة فقط مع نظام تثبيت السرعة التفاعلي

●●—تنبيه السيارات العابرة من الخلف

●●●نظام كاميرا الرؤية الخلفية

●●المقعد المنبه للسالمة في SLE، متضمن ومتوفر فقط مع باقة تنبيه السائق المتطورة

●●—ميزة التنبيه عند تغيير المسار وتنبيه المنطقة الجانبية العمياء9

●●●نظام منع السرقة والتنبيه عند الدخول غير المصرح به 
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1ال تغني ميزة التثبيت التفاعلي للسرعة عن مسؤولية السائق في تشغيل السيارة بطريقة سليمة وآمنة. على السائق أن يبقى 

 إلى حركة المرور، والمحيط، وكافة ظروف الطريق في كل األوقات. قد تساعد ميزة الكبح األمامي التلقائي في الحد من 
ً
متنبها

 على هذه الميزة لكبح المركبة. 2قد تساعد ميزة 
ً
الضرر الناجم عن االصطدام في ظروف معينة مذكورة في دليل المالك. ال تعتمد أبدا

 على 
ً
الكبح التلقائي األمامي على الحد من الضرر الناجم عن االصطدام في ظروف معينة مذكورة في دليل المالك. ال تعتمد أبدا

هذه الميزة لكبح المركبة.3يجب أن تكون المركبة في وضع التشغيل أو يجب تفعيل Retained Accessory Power. قم بإزالة جميع 
األشياء من الشحن. ضع الهاتف المتوافق مع المركبة بمواجهة رمز الشحن على قاعدة الشحن. راجع دليل المالك الخاص بنظام 
 .USB تتطلب بعض األجهزة منفذ .

ً
 ذكيا

ً
المعلومات والترفيه. 4يتطلب التشغيل الكامل تقنية بلوتوث السلكية متوافقة وهاتفا

تطّبق أسعار باقات البيانات. 5غير متوافق مع جميع األجهزة. 6يتطلب نظام المعلومات والترفيه من جي ام سي مع هاتف متوافق 
ي لالطالع على تغطية الخرائط في مكان إقامتك. 8استخدم 

ّ
يعمل بنظام iOS 6 أو أحدث. 7يرجى مراجعة وكيل جي ام سي المحل

 أحزمة األمان وكرسي حماية األطفال المناسب لعمر طفلك وحجمه. حتى في السيارات المجهزة بنظام استشعار وجود 
ً
دائما

الراكب، يكون األطفال في أمان أكثر عند تثبيتهم بالشكل الصحيح في المقعد الخلفي في كرسي حماية األطفال، أو الصغار، أو 
في الكرسي الرافع. يرجى عدم تثبيت أي كرسي أطفال مواجه للخلف في مقعد أمامي في سيارة مجهزة بوسادة هوائية أمامية 

شغالة. لمزيد من المعلومات عن السالمة، راجع دليل المالك وتعليمات كرسي حماية األطفال. 9قبل تغيير المسار. يجب التحقق 
 المسار عبر مرايا الرؤية الخلفية الداخلية والخارجية، والنظر من فوق الكتف وتشغيل إشارة تغيير المسار.

ّ
 من خلو

ً
دائما
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1استهالك الوقود التقريبي بناًء على اختبارات جنرال موتورز األولية. قد يختلف االستهالك الفعلي.     2تتوقف سعة األمتعة والحمولة على الوزن والتوزيع.     3قبل شراء المركبة أو استخدامها للقطر، يرجى مراجعة قسم القطر في دليل المالك.قد يحّد 
وزن الركاب، والحمولة والخيارات أو األكسسوارات من الوزن األقصى الذي يمكنك قطره.

خدمة جي ام سي لمساعدة العمالء

صاالت العمالء الخاّص بنا عبر البريد 
ّ
صال بمركز ات

ّ
ق بسّيارتك، ُيمكنك االت

ّ
ألّي استفسارات أو أسئلة تتعل

اإللكتروني customerservice@GMCArabia.com أو رقم الهاتف 3827-2817 )2(20+
GMCArabia.com ل بزيارة

َّ
لمزيد من التفاصيل، تفض

 *تطّبق الشروط. يرجى مراجعة كتيب الضمان المرفق مع سيارة

جي ام سي لالطالع على كامل شروط الضمان.

**تطّبق الشروط.

ة البلدان.
ّ

رة في كاف
ّ

***غير متوف

ك سّيارة جي ام سي هي تجربة أبعد من مجّرد قيادة سّيارة جديدة، وذلك بفضل 
َّ
أن تتمل

ز هذه التجربة وتزيدها متعة.
ّ
عز

ُ
راحة البال التي ستنعم بها مع مزايا عديدة ت

ارات في الشرق األوسط
ّ
إختبار السي

 ُيالئم المنطقة. فقبل إطالق أّي سّيارة 
ً
 سّياراتنا ألقسى االختبارات كي نضمن لك أداًء عاليا

ّ
 تخضع كل

 ثقة. وفي هذا اإلطار نعمل على تطوير 
ّ

 ألمثل أداء فتعتمد عليها بكل
ً
 شامال

ً
جري لها فحصا

ُ
جي ام سي، ن

قاوم أقسى الظروف المناخية.
ُ
أنظمة تكييف الهواء، وتبريد المحّرك، والطالء، لت

ة 3 سنوات أو 100.000 كلم*
ّ
 لمد

ّ
 إلى المصد

ّ
ضمان من المصد

 بدون 
ً
ؤّمن لك بموجبه تصليحا

ُ
 لمّدة 3 سنوات/100.000 كلم ن

ً
 شامال

ً
 سّيارة جي ام سي ضمانا

ّ
قّدم لك كل

ُ
ت

رسوم ألّي عطل سببه عيب في المواّد أو القطع أو التصنيع، أينما كنت في الشرق األوسط.

ارة البديلة**
ّ
خدمة السي

قّدم لك 
ُ
 على راحتك، قد ت

ً
 عند االضطرار إلى تمديد فترة تصليح سّيارتك من عطل يشمله الضمان، وحرصا

ناسبك.
ُ
جي ام سي سّيارة بديلة ت

عهد الصيانة

 زيارة تقوم بها لمركز خدمة وكيل جي ام سي ستعود عليك بالفائدة والرضا:
ّ

كل

 على كلفة صيانة سّيارتك 
ً
طلعك مسبقا

ُ
افة، فنحن سن

ّ
•  أسعارنا الخاّصة بالخدمة والصيانة تنافسية وشف

طيلة فترة الكفالة.

 صيانة سّيارتك بصورة منتظمة في 
ّ
 أن

ً
ر أيضا

َّ
، وخدمتنا ال مثيل لها. تذك

ً
•  كلفة الصيانة لدينا تنافسية جّدا

حافظ على قيمتها عند إعادة البيع.
ُ
بقيها في حالة جّيدة وت

ُ
مركز خدمة وكيل جي ام سي ت

 مع الوكالة لخدمة الصيانة الدورية، نضمن لك في أغلب األحيان تسليم سّيارتك في 
ً
•  عند حجزك موعدا

اليوم نفسه.

خدمة المساعدة على الطرقات***

 بخدمة المساعدة على الطرقات ونقل السّيارة في الحاالت الطارئة 
ً
عندما تختار جي ام سي، ستحظى أيضا

على مدار الساعة طوال أّيام السنة، أينما كنت في الشرق األوسط ولمّدة 4 سنوات.

قطع غيار جي ام سي

 لتوزيع قطع غيار جي ام سي بكّميات وافرة لتزويد 
ٌ
يدعم شبكة وكالئنا الموجودة في أنحاء المنطقة مركز

سّيارتك عند الحاجة فتبقى منطلقة.

وبفضل األسعار التنافسية التي تمتاز بها قطع غيار جي ام سي األصلية، ستنعم سّيارتك بكلفة صيانة 
اقتصادية.

ارات جي ام سي المستعملة المضمونة
ّ
سي

دة بالتالي:
ّ

 سّياراتنا المستعملة المضمونة تأتي مزو
ّ

كل

ّ• فحص ألكثر من 110 نقاط
 على األقل

ً
• ضمان 12 شهرا

• خدمة المساعدة على الطرقات على مدار الساعة

• ضمان استبدال السّيارة خالل 7 أّيام***

دينالي  XL يوكون   / دينالي  يوكون   /  XL يوكون   / يوكون   - المحرك  مواصفات 
L83L86

EcoTec3 V8 سعة 5.3 ليتر، DI, VVT، مع نظام التحكم الفعال المحرك
في استهالك الوقود

ECOTEC3 V8 سعة 6.2 ليتر، DI, VVT، مع نظام التحكم الفعال في استهالك الوقود

420 عند 3555600 عند 5600القوة الحصانية عند د.د
624 عند 5184100 عند 4100عزم الدوران )باوند – قدم( عند د.د

متضمنمتضمننظام التحكم الفعال في استهالك الوقود

تقدير معدل استهالك الوقود1)داخل المدينة / على الطريق السريع( ليتر / 100 كلم )ميل/غالون(
قاعدة عجالت قصيرة

4x2 15.1/10.4 )19/27(—

4x4
قاعدة عجالت طويلة

 15.2/10.8 )19/26(16.4/10.7 )17/26(

4x2 15.1/10.4 )19/27(—

4x4 15.3/10.9 )18/26(17.1/11.3 )17/25(
يوكون قياسي

XL يوكون
يوكون دينالي

يوكون XL دينالي

دينالي   XL يوكون   / دينالي  يوكون   /  XL يوكون   / يوكون   - الحركة  ناقل  مواصفات 
MODELDRIVETRAIN/TRANSMISSION

SLE/SLTدفع ثنائي أو دفع رباعي، ناقل حركة إلكتروني بـ 6 سرعات مع نظام تحكم السائق في نقل الحركة ونظام الكبح الكهربائي للمحرك على المنحدرات ووضع السحب/القطر
دفع رباعي، ناقل حركة إلكتروني بـ 10 سرعات مع نظام تحكم السائق في نقل الحركة ونظام الكبح الكهربائي للمحرك على المنحدرات ووضع السحب/القطردينالي

القدرات  / القياسات 
4x2/4x44x2/4x44x44x4

يوكون XL دينالي دفع رباعييوكون دينالي دفع رباعييوكون XL دفع ثنائي/دفع رباعييوكون دفع ثنائي/دفع رباعي
)130.0( 3302)116.0( 2946)130.0( 3302)116.0( 2946قاعدة العجالت ملم )إنش(

 حجم الحمولة األقصى2 ليتر )قدم مكعبة(
خلف صف المقاعد األول/الثاني/الثالث

2682/1464/433 )94.7/51.7/15.3(3447/2172/1113 )121.7/76.7/39.3(2682/1464/433 )94.7/51.7/15.3(3447/2172/1113 )121.7/76.7/39.3(

)224.4( 5700)203.9( 5179)224.4( 5700)203.9( 5179إجمالي الطول ملم )إنش(
)80.5( 2045)80.5( 2045)80.5( 2045)80.5( 2045إجمالي العرض ملم )إنش(

)74.4( 1890)74.4( 1890)74.4( 1890)74.4( 1890االرتفاع ملم )إنش(
)25.7( 117)21.6( 98)25.7( 117)21.6( 98سعة خزان الوقود تقريبية بالليتر )غالون(

األقصى القطر  معدل 
يوكون بمحرك الموديل

EcoTec3 سعة 5.3 ليتر 
يوكون XL بمحرك 

EcoTec3 سعة 5.3 ليتر
يوكون XL/ يوكون XL دينالي بمحرك 

EcoTec3 سعة 6.4 ليترEcoTec3 سعة 5.3 ليترEcoTec3 سعة 5.3 ليتر

الوزن األقصى للمقطورة كلغ )باوند(الوزن األقصى للمقطورة كلغ )باوند(الوزن األقصى للمقطورة كلغ )باوند( نسبة المحورنسبة المحورنسبة المحور
——)6500( 3.422948)6500( 3.422948يوكون دفع ثنائي
——)6300( 3.422858)6300( 3.422858يوكون دفع رباعي
)8100/7800( 3.233674/3538————دينالي دفع رباعي


