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ُصممــت لتحملــك أينمــا تريــد بأســلوبك الخاص. إنها كاديالك 
XT5 التــي تلبــي كل رغباتــك مــن خــالل مقصورة تجمع 

بيــن الرحابــة واالبتــكار، باإلضافة إلــى خطوطها الخارجية 
 األّخاذة. إنها ســيارة تتفّرد بأناقة ال تضاهيها ســوى

أناقة ســائقها. 

.2018 XT5 كاديــالك

XT5 بالتينــوم باللــون األحمــر األرجوانــي Red Passion. مــع التجهيزات المتوفرة.

رفـيـقـتـــك
فــي الـــدرب



الـشــغــف

الحرفيـة 
االبتكـار

األداء



يسودها التناغم ظاهرًا وباطنًا.رحابٌة تفيض بمساحات 



في تصميم يسبق عصرهطموٌح دفين يتجسد



تؤدي إلى الثقة التامة والتحكم المطلقجميع الدروب



المواصفات

الشكل الخارجي 
التصميم الداخلي 

بالتينوم
السالمة

األداء
الخيارات 



دقيقــة المقاييس. 
عاليــة الطموحات.

إنهــا XT5، تعبيــٌر ديناميكــيٌّ لتصميــٍم رياضيٍّ جريء. أســطح 
فوالذيــة صلبــة تلتقي بانحناءات وخطوط رشــيقة لتشــكّل 

معاً ســيارة Crossover تالئم أســلوبك الفريد.

         الـشـكـــل الـخـارجـــي

 الميــزات المتوفــرة: ســكك مدمجــة بالســطح  ·  إطــارات قيــاس 20 إنــش  ·  مقابــض أبــواب مضيئة  ·

مصابيــح LED  خاصــة ومتميزة



تصميــم بتناغم مثالي 
هيــكٌل منحــوٌت يحمــل فــي طّياتــه أكثر من مجــّرد طّلة مهيبة، ألّن 

كاديــالك وبخطــوة تصميميــة جريئــة، عملــت على دفع اإلطارات 
إلــى حافــة الزوايــا األربــع، ممــا زاد من المســاحة الداخلية، باإلضافة 

إلــى البنيــة المتوازنــة بتفــّوق، لقيــادٍة وتحكـّـم ال مثيل لهما.

الفاعليــة والجماليــة يداً بيد 
ســكك مثبتــة بالســقف تعــزز خطوط الهيــكل المميزة واألنيقة، 

تضــاف إلــى قضبــان متشــابكة قابلة للتعديــل متوفرة لتتيح 
إمكانية شــحن إضافية.

حلقــة متكاملــة من الحضور القوي 
حرفيــة مبتكــرة ومنفــذة بمنهجيــة تخفف الوزن 

ومــع ذلــك تعــزز قــوة إطارات قياس 20 إنش 
إلطاللــة تجعــل XT5 محــّط األنظــار أينما حّلت.

إنارٌة تســتقبلك بحرارة 
 XT5 إنــارة متوفــرة فــي مقابض أبواب

تســتقبلك بحــرارة عنــد االقتراب من 
الســيارة في الليل.

إنارة متفوقة 
تحيــط أنظمــة اإلنــارة األماميــة والخلفيــة بالمنحنيات والخطوط 

القويــة بطريقــة تصميميــة دراماتيكيــة. كمــا تحتوي على أحدث 
 LED مــا توّصلــت إليــه صناعــة الســيارات بمــا يختص بإنارة الـ

المتقّدمــة وذلــك لتأميــن أفضل وأقــوى إنارة ممكنة.
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أبعـــاد تصـاميم 
مبتكـــرة تتبـدى 

أمـامك
عندمــا تدخــل مقصــورة XT5، ســتلتقي بمجموعة من 
التقنيــات المتطــورة التــي تزيّن لوحــة القيادة باإلضافة 

للمســات حرفيــة ال مثيــل لفخامتهــا. الخشــب، الجلد وبعض 
المــواد األخــرى التــي تــّم اختيارها وصناعتهــا بعناية فائقة 

وحرفيــة عاليــة. صــف مقاعــد خلفية قابل للطي بنســبة 
40/20/40 باإلضافــة لنظــام إدارة األمتعــة المبتكــر والذي 

 يبقــى خفيــاً حتــى الحاجــة إليــه. والنتيجة، تحفــة فنية تجمع
بيــن الراحــة المطلقة واالســتخدامات المتعددة.

         الـتـصـمـيـــم الـداخـلـــي

المواصفــات المقترحــة: نظــام تجربــة مســتخدم كاديــالك مــع نظــام المالحــة  ·  نظــام التحكّم بالمنــاخ بثالث مناطق  ·  

  ·  Ultraview® مــواد أصليــة  ·  عجلــة قيــادة متطــورة  ·  لوحــة عــدادات يمكــن إعــادة ضبطهــا  ·  فتحــة ســقف 

نظــام إدارة األمتعــة القابــل إلعــادة الضبــط  ·  مســاعدة أوتوماتيكيــة لركــن الســيارة  ·  نظــام الدخــول دون مفتــاح  ·  

تشــغيل تفاعلــي عن بعد



أقــرب من أي وقت مضى 
يضــع نظــام تجربــة مســتخدم كاديــالك بين يديك مجموعــة مختلفة 
مــن المعلومــات والوســائط الترفيهيــة لتكــون تحت إمرتك في أي 

وقــت، ومنهــا التحكـّـم بالمنــاخ واألنظمة الصوتية.

بيئٌة فخمة 
تأتــي مقصــورة XT5 نتيجــة عقوٍد مــن البحوث وفهم 

احتياجــات الســائقين وكيفيــة قيادتهم لســياراتهم، 
وطريقــة تفاعلهــم مــع أدوات التحكّم والخصائص 

والمكونــات. فلقــد تــّم تصميــم ووضع كّل مفتاح 
وســطح بيانــات بطريقــة تعّزز ســهولة الوصول إليها 

لمزيــد مــن الراحة والرفاهية.

كّل مقعــد له قائده 
 قياســي مــع فئــة بالتينوم و بريميوم 
 الفخمــة، يســمح نظــام التحكّم بالمناخ

بثــالث مناطــق للســائق والراكب األمامي والركّاب 
فــي الخلــف، بالتحكـّـم بحــرارة مقاعدهم بحريّة 
مطلقــة وبحســب اختيارهــم، باإلضافة لنظام 

التدفئــة المتوفــر في المقاعــد الخلفية.

مقصــورٌة ُصنعــت بحرفية مطلقة 
تتمّيــز بمقــود ولوحــة قيادة بخياطــة يدوية، باإلضافة 

إلــى مقاعــد بلمســات من الجلــود التي تم قصها 
وخياطتهــا يدويــاً. كل تفصيــل مــن تفاصيل المقصورة 

الداخلية تم اختياره بعناية شــديدة. جلود وأســطح 
خشــبية ملّونــة بطريقــة فريــدة إلضفاء أجواء من 
الفخامــة التــي تغمــرك من كل زاويــة. أينما كانت 

ُوجهتك.. ســتصل إليها بأســلوٍب له طعمه الخاص.

حتــى هاتفــك أصبح أكثر ذكاًء 
نظام تجربة مستخدم كاديالك1 مع تقنية الهاتف المدمج و Apple CarPlayTM2 يسمح لك 

بالدخول إلى أرقام الهواتف، ®Apple Music والمزيد من المعلومات األخرى من خالل هاتف 
®iPhone بلمسة صغيرة على الشاشة. يمكنك أيضاً الدخول إلى Siri، فتصبح الميزات سهلة 

 AndroidTM Auto2 االستخدام لك أو للراكب األمامي. تقنية الهاتف المدمج تقّدم أيضاً خدمة
المتوافقة. 

1. قد يتغير نظام تجربة مستخدم كاديالك بحسب الطراز. الوظائف الكاملة تتطلب هاتفاً ذكياً متوافقاً و ®Bluetooth . بعض األجهزة 
تتطلب وصلة UBS 2. إّن واجهات االستخدام في السيارة هي منتجات تابعة لشركتي Apple و Google وتسري الشروط واألحكام التابعة 

.Apple هي ماركة مسّجلة لشركة CarPlay .لهما. يتطّلب وجود هواتف ذكية متوافقة ومعّدل حزمة البيانات
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         الـتـصـمـيـــم الـداخـلـــي

الراحــة فــي حلقة متكاملة 
عندمــا تُمســك بالمقــود، ســتالحظ أنـّـه قــد تــّم تغليفه بأفخر أنواع الجلــد. يأتي المقود 

القياســي مــع عمــود إمالــة تلســكوبي كهربائــي، فــي حين يقّدم المقــود المتوّفر نظام 
تدفئــة المقــود فــي الطقس البارد.

اســتمتع بأروع المشاهد 
تتيــح فتحــة ســقف ®UltraView لــك وللركاب، مشــاهدة مناظــر خالبة تمتد من 

المقاعــد الخلفيــة حتــى المقاعــد األماميــة، وهــي مجّهزة بحاجز شمســي كهربائي 
يخفف من حّدة الشــمس.

عــّدل معلوماتك الخاصة 
يمكنــك اختيــار بيــن تصميميــن متوفريــن فــي لوحــة عدادات LCD قيــاس 8 إنش قابلة إلعادة 

الضبــط، تجمــع بيــن بيانــات الســيارة وبيــن نظــام المالحة، نظام الترفيه وصور الســيارة الخالّبة 
.3D بنظام
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         الـتـصـمـيـــم الـداخـلـــي

مساحة.. ذكية 
تقــّدم مقصــورة XT5 الفســيحة مجموعــة من الخيارات 

التي تســاعدك، مثل شــبك الحمولة الذي يمكن 
تعديلــه والــذي يقوم بحماية األمتعة واألشــياء 

األخــرى. باإلضافــة إلــى صندوق تخزين تحت الســجادة 
األرضيــة لمزيــد من المســاحة التخزينية واألمان.

جميــع اإلمكانيات متاحة 
ثــالث مقاعــد خلفيــة يمكــن طّيها بطريقة 

مســتقلة وبنســبة 40/20/40. عندما تنطوي 
المقاعــد بالكامــل، يمكنــك الحصول على 
مســاحة إضافيــة تصــل حتى 1784.2 ليتر.1

الوصول بأســهل طريقة  
عنــد ركــن الســيارة، وفــي حال وجود مســاحة خلفية أو أمامية 

أو حتــى موازيــة أو متعامــدة، يقــوم نظام اإلنــذار األوتوماتيكي 
لركن الســيارة بإرشــادك نحو المســافة المناســبة، ومساعدتك 

بتوجيــه الســيارة إلــى هذه المســافة فــي حين تقوم أنت 
بالتحكـّـم بالفرملة والســرعة.

الدخول بأســهل طريقة  
يســاعدك نظام فتح الســيارة عن بعد على فتح 

أبواب الســيارة دون الحاجة لســحب المفتاح 
مــن محفظتــك أو جيبــك. وهــو يعمل بطريقة 
معكوســة، حيــث يمكنــك إقفال وفتح أبواب 
الســيارة أوتوماتيكيــاً عنــد الدخول أو الخروج. 

بدايــة ذكية.. ومريحة  
نظام التشــغيل التفاعلي عن بعد يســمح بتشــغيل المحّرك من مســافة 91 متراً. 

يمكــن لهــذا النظــام أيضــاً استشــعار الحــرارة المحيطة وتفعيــل تدفئة المقصورة 
بحســب الحــرارة المناســبة، باإلضافــة لتدفئة المقــود عند الحاجة.

1. قــدرة الشــحن وحمــل البضائــع محدودة بحســب الوزن والتوزيع.
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 تـمـّيــــز يـتـفــــّوق 
عـلــــى ذاتــه

انطالقــاً مــن التكنولوجيــا المتقّدمــة التــي يمكنها قراءة 
كل إنــش مــن الطريــق، مــروراً بالراحة التــي ترافقك في كل 

دقيقــة، وصــوالً للتفاصيــل الدقيقــة مثل رؤوس العادم 
المصنوعــة مــن الكــروم الالمــع، XT5 بالتينوم هي القمة 

في األســلوب والتمّيز.

         فـئـــة بـالتـيـنـــوم

المواصفــات المقترحــة: لوحــات أرضيــة مــع إنــارة  ·  شاشــة معلومــات منعكســة علــى الزجــاج األمامي  ·  كاميرا في 

مــرآة الرؤيــة الخلفيــة  ·  رؤيــة محيطــة  ·  بــاب خلفــي يفتــح دون اســتخدام اليدين
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         فـئـــة بـالتـيـنـــوم

خطوٌة مضيافة 
لوحاٌت أرضية مع إنارة مميزة، تساعد على إضافة اإلضاءة للمقصورة عند دخول 

وخروج الركاب.

ما يهمك معرفته أمامك وبجانبك
إّن انتباه السائق يجب أن يبقى دائماً مركّزاً على الطريق، لهذا السبب يتوّفر نظام 

شاشة المعلومات الملونة المنعكسة على الزجاج األمامي، القياسية في فئة 
البالتينوم والتي يمكن من خاللها متابعة بعض المعلومات المختارة مثل السرعة، تحديد 

السرعة والدورة في الدقيقة، وذلك من خالل انعكاس هذه المعلومات على الزجاج 
األمامي، مما يسمح للسائق متابعة هذه المعلومات وإبقاء نظره على الطريق.

رؤيــة ذكيــة للمنطقة الخلفية 
 )HD( مــرآة رؤيــة خلفيــة خصيصــاً لهــذه الفئــة، يمكنها بــث فيديو عالي الجودة 

مــن خــالل مــرآة الرؤيــة الخلفيــة )A(. هــذه الرؤية الواضحة تتيح للســائق مجال رؤية 
 )B( يفــوق %300 المــرآة العاديــة، ويمكنهــا التحــّول مجــدداً لحالة الرؤيــة الطبيعية

بحركة بســيطة.

HD Digital رؤية محّســنة من خالل مرآة :)A(

)B(: رؤيــة اعتياديــة مــن خالل مــرآة الرؤية الخلفية

دون اســتخدام اليديــن.. لو فارغتين 
يمكنــك فتــح وإغــالق البــاب الخلفــي كهربائيــاً بمجّرد حركة بســيطة تحت الصادم 

الخلفــي مــن جهــة اليســار عندمــا تحمــل معك جهاز فتح الســيارة عن بعد. 
باإلضافــة لذاكــرة تســمح لــك حفــظ نســبة ارتفاع الباب عند فتحــه، منعاً لحدوث 

أي ضرر للســيارة.

رؤية متفوقة.. رؤية محيطة 
نظام الرؤية المحيطة يؤّمن رؤية شاملة كعين الطير للمنطقة المحيطة بالسيارة 

عند السرعات المنخفضة أو عند الرجوع إلى الخلف. تنعكس هذه الرؤية على 
شاشة نظام تجربة مستخدم كاديالك، مما يعزز من عنصر التنبيه عند ركن السيارة.
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 لـتـكـــن الـثـقــة 
رفـيـقـتـــك الـدائـمـــة

ســيارة XT5 تُعتبر أفضل اختيار للســالمة بحســب معهد تأمين 
الســالمة على الطرقات الســريعة لســنة 2017 خاصًة عندما 

تكــون مجهــزة بحزمــة تنبيه الســائق. هــذا يعني أنّك عندما 
تدخــل مقصــورة XT5، تجــد تقنيــات من حولك تســاعدك على 

مراقبــة الطريــق أمامــك، خلفك ومــن الجانبين، باإلضافة 
لمراقبــة أحــوال الطقــس والفرملــة األوتوماتيكية في حال 

الطــوارئ. هــذه الميــزات هي مثاٌل بســيط عّما تحتويه 
الســيارة مــن ميــزات متطورة خاصة باألمان.

2         الـسـالمــــة 8

المواصفــات المقترحــة: كاميــرا الرؤيــة الخلفيــة  ·  نظــام استشــعار المشــاة األمامــي  ·  نظــام التنبيه 

لالصطدامــات األماميــة  ·  نظــام تنبيــه حركــة الســيارات فــي الخلــف  ·  نظــام المســاعدة علــى المحافظة على 

المســار مــع نظــام التنبيــه عنــد االنحــراف عــن المســار  ·  نظــام التنبيــه عنــد تغيير المســار مع نظام التنبيــه للمنطقة 

الجانبيــة العميــاء  ·  فرملــة أوتوماتيكيــة عنــد االنطــالق لألمــام والرجــوع للخلــف  ·  نظــام تثبيــت الســرعة المتكّيــف  ·  

المقعــد المنّبــه للســالمة  ·  رؤيــة محيطة



         مــيــــزات الـسـالمــــة

فنون ركن الســيارة 
يقــوم نظــام اإلنــذار األمامي والخلفي باستشــعار األشــياء المحيطة بســيارتك عند 
محاولــة ركنهــا، ثــّم يقــوم بإنــذارك عنــد االقتراب من هذه األشــياء. عند الرجوع إلى 
الخلــف أو القيــادة بســرعة متدنيــة، تعمــل كاميــرا الرؤية الخلفيــة أوتوماتيكياً وتبث 
صــورة حّيــة عــن المنطقــة الخلفيــة أو األمامية على شاشــة نظام تجربة مســتخدم 

كاديــالك. باإلضافــة لخطــوط متوازنــة ومتعامدة تظهر على الشاشــة لتســاعدك 
على رؤية األشــياء التي قد تعترض مســارك.

عين على المشــاة
نظام استشــعار المشــاة هو نظام قياســي في حزمة تنبيه الســائق، ويقوم على 
اســتخدام الكاميرا لمســح الطريق في األمام. عند استشــعار وجود المشــاة يعمل 

النظــام علــى تنبيــه الســائق وعنــد الضــرورة تعمــل الفرامل للمســاعدة على تجّنب أو 
تخفيــف حّدة االصطدام.

تفكيٌر اســتباقي
يعمــل نظــام التنبيــه لالصطدامــات األماميــة علــى مراقبة الســير في األمام، حيث 

يقــوم بتنبيهــك عنــد احتمــال حصــول تصادم، في حين يقوم مؤّشــر المســافة 
الفاصلــة بعــرض توقيــت الســيارة فــي األمام )بالثواني( على شاشــة مركز 

.)DIC( معلومــات القيادة

ال تِحد عن المســار الذي تختاره 
باســتخدام تقنية الكاميرا الستشــعار حدود الطريق، يقوم نظام المســاعدة 

علــى المحافظــة علــى المســار بتعديــل المقــود بنعومة للمســاعدة على الحفاظ 
على مســار الســيارة في حال انتقال الســيارة من خط آلخر دون اســتخدام إشــارات 

االلتفــاف. تزامنــاً مــع نظــام المقعــد المنبه بحســب توّفره، يقوم نظام المســاعدة 
علــى المحافظــة علــى المســار بتنبيهــك على شاشــة العدادات وبإرســال نبضات من 

خالل وســادة المقعد عندما تقوم ســياراتك بعبور خط مســارات الطريق.

رؤيــة واضحــة من كل زاوية
يقــوم نظــام التنبيــه عنــد تغييــر المســار المتوّفــر باإلضافة لنظام التنبيــه للمنطقة 

الجانبيــة العميــاء بمراقبــة المناطــق جيــداً خلــف المنطقة الجانبيــة العمياء، وإطالق 
إشــارات تحذيرية من خالل شــعار المرآة الجانبية لتحذيرك من اقتراب ســيارة مســرعة.

يقــوم نظــام التنبيــه للمنطقــة الجانبيــة العميــاء بمراقبــة المناطــق العمياء عندما 
تقــوم ســيارٌة مــا بتعديــل خــط ســيرها، ويعمل أيضاً على إنارة شــعار المرايــا الجانبية. 

فــي كلتــا الميزتيــن، إن قمــت بتفعيــل إشــارة االلتفاف، يبدأ الشــعار في المرايا 
الجانبية بإرســال إشــارات ضوئية لتحذيرك.

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

بتحســس الحــوادث الوشــيكة مــن األمــام والخلــف لتفعيل الفرملــة أوتوماتيكياً، مما 
يســاعدك علــى التخفيــف من قوة االصطدام.

حافظ على مســافٍة آمنة
يعمــل نظــام تثبيــت الســرعة التفاعلــي على اســتخدام تقنية الــرادار األمامي للحفاظ 

على مســافة محددة بين ســيارتك وبين الســيارة أمامك.

تلفــت انتباهك.. بذكاء
نظــام المقعــد المنبــه للســالمة والحاصــل علــى براءة اختراع لكاديالك يقوم بإرســال 
نبضــات خفيــة إلــى الجهــة اليســرى أو اليمنــى، أو الجهتيــن معاً على مقعد الســائق، 

معلنــاً عــن الجهــة التــي قــد تتعــرض لالصطدام – يســار، يمين، أمام أو خلف. 

رؤيــة متفوقــة.. رؤية محيطة
نظام الرؤية المحيطة يؤّمن رؤية شاملة كعين الطير للمنطقة المحيطة بالسيارة 

عند السرعات المنخفضة أو عند الرجوع إلى الخلف. تنعكس هذه الرؤية على 
شاشة نظام تجربة مستخدم كاديالك ، مما يعزز من عنصر التنبيه عند ركن السيارة.

كــن متنّبهــاً.. حتى عنــد الرجوع إلى الخلف 
عنــد الرجــوع والخــروج مــن الموقــف، يعمــل نظــام التنبيه للســيارات العابرة من الخلف 

ويقــوم بتحذيــرك مــن الســيارات القادمة من جهتي الســيارة.

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 للمزيــد مــن المعلومات الهامة والمعلومــات المتعلقة بالميــزات ومحدوديتها.

تتمّيز بحلقة متكاملة من خصائص السالمة المبتكرة

الجهــة الجانبيةالجهــة األمامية

المقصــورة الداخلية

الجهــة الخلفية

نظــام تثبيت ســرعة تفاعلي
نظــام التنبيــه لالصطدامات األمامية

نظــام المســاعدة على المحافظة 
علــى المســار مع نظــام التنبيه عند 

االنحراف عن المســار

نظــام الفرملــة األمامي لمنع 
االصطدام بالمشــاة

نظــام التنبيــه للمنطقة 
الجانبيــة العمياء

نظــام التنبيه عند 
تغيير المســار

قــم باختيار ميزات الســالمة المذكورة.



تـمـارس 
سـلـطـتـهـــا.. 

بحكمة
عندما تمســك مقود XT5 ســيغمرك فوراً شــعور 

بالثقــة وســرعة التجــاوب بفضل نظــام التخميد اآلني. 
يحتوي ناقل الحركة على 8 نســب لنقل الســرعة 
بطريقــة ال مثيــل لهــا. ويعمــل المحــرّك الجّبار على 

تفعيــل أو إيقــاف األســطوانات عنــد الحاجة لألداء أو 
التوفيــر بالوقــود. كمــا يقوم نظــام الدفع الرباعي 
المتواصــل علــى توجيــه العــزم نحو اإلطارات التي 

تســتخدم القوة بطريقة أفضل. إّن XT5 هي ســيارة 
تجعــل مــن القيــادة متعة عارمة.

         األداء

المواصفــات المقترحــة: نظــام دفــع رباعــي متواصــل متطــور  ·  ناقــل حركــة 8 ســرعات  ·  تغييــر إلكتروني للســرعة 

بدقــة عاليــة  ·  نظــام تعليــق مــع تخميــد آنــي  ·  محــرك V6 ســعة 3.6 ليتــر  ·   نظــام إدارة الوقــود النشــط  ·  فرامــل 

تجــف أوتوماتيكياً



3          األداء4

خطــوة ثابتــة في عالم االبتكار 
يؤّمــن نظــام الدفــع الرباعــي المتواصــل القياســي تجربة قيــادة متفّوقة. تقنية 

المقبــض الفاصــل الثنائــي الجديــدة لنظــام الدفــع الرباعي المتواصل تأتــي بتصميٍم 
ســهل يســاعد علــى التخفيــف مــن الضوضــاء في منطقة الركاب، كمــا يعمل على 

تحســين األداء عنــد االنطــالق واالنعطــاف، خاصــًة في أحوال الطقس الســيئة.

تحــّرك بحرّية مطلقة
ناقــل حركــة متطــّور مــع 8 ســرعات، يعمــل على التنّقل بين النســب بطريقة ســريعة 
للمزيــد مــن األداء والكفــاءة. كمــا يســتغل وجــود تقنية ناقــل الحركة المعّزز لألداء 

فــي كاديــالك الختيــار أفضل ســرعة لنقٍل أســرع وتحكٍّم أفضل.

تغييــر إلكترونــي للســرعة بدقة عالية 
مــع XT5، يأتــي نظــام التغييــر اإللكتروني للســرعة ليســاعدك على 

التحكـّـم بطريقــة مثاليــة. تســمح لــك هذه التقنيــة باالنتقال من 
حالــة االســتقرار إلــى حالــة القيــادة بحركة واحدة ســريعة، في حين 

تقــوم بتخفيــف الضوضاء واالهتزاز.

اقــرأ معطيات الطريق 
فــي كل 2 ميلــي ثانيــة يقــوم نظــام التعليق باإلخماد المباشــر 

المتوفــر، بتعديــل الدعامــات األماميــة ودعامات امتصاص 
الصدمــات الخلفيــة بحســب أحــوال الطريــق، لقيادة أكثر دقة. 

كفاءٌة باســتهالك الوقود 
الســتخدام الوقــود بطريقــة ذكيــة، يعمــل نظــام إدارة الوقود النشــط على إيقاف 

اســطوانتين من اســطوانات المحّرك الســتة، عند عدم الحاجة للقوة. وعند التســارع، 
تتفّعل األســطوانات الســت مباشــرة لتعمل بطريقة آنية وسلســة.

قوة ذكية 
يؤّمــن محــّرك V6 ســعة 3.6 ليتــر قــوة 310 حصــان وعــزم دوران 366 نيوتن متر. 
تخبرنــا اإلحصــاءات عــن وجــٍه واحــد مــن قصة هذه القــوة المتقّدمة. وهو مجّهز 

أيضــاً بتقنيــات ذكيــة مثــل نظــام إدارة الوقود النشــط، وتقنية التشــغيل واإليقاف 
فــي ســيارة كاديــالك. يعمــل النظــام األول على إيقاف عمل األســطوانات عند 

الحاجــة ألقــل قــوة، فــي حيــن يعمــل النظام الثانــي أوتوماتيكياً على إيقاف 
وتشــغيل المحّرك عندما تتوقف الســيارة في زحمة الســير. هذان المحركان 

يقّدمــان معــاً كفــاءًة عاليــة، لقيادة ترضي الســائق بــكل أنماطها.
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الميزات القياسية

2018 XT5 ميزات

القوة المحّركة

محّرك V6 سعة 3.6 ليتر VVT بحقن مباشر للوقود بقوة 310 
حصان وعزم دوران 366 نيوتن متر مع نظام التشغيل واإليقاف 

األوتوماتيكي 
دفع رباعي متواصل باإلضافة الختيار نمط القيادة

نظام الدفع األمامي
ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات 

الشاسيه والتعليق

فرامل قرصية مانعة لالنغالق على العجالت األربع )ABS( ، مع 
ميزة التجفيف التلقائي، نظام مساعد لالنطالق على المرتفعات، 

نظام استعداد الفرملة الجاهز ونظام دعم الفرملة.
فرامل إلكترونية لركن السيارة

نظام توجيه كهربائي )EPS(، مع مساعد مقود 
نظام تعليق مستقل على العجالت األربع، أذرع قصيرة\طويلة مع 

دعامة ملتّفة وقضيب موازنة، أمامي: متعدد الوصالت مع دعامة 
ملتّفة على ممتصات الصدمات وقضيب موازنة، خلفي

الشكل الخارجي

مقابض أبواب بلون الهيكل مع شريط من الكروم
عادم الواجهة الخلفية مع أطراف المعة مزدوجة من الكروم

نظام تعبئة الوقود دون غطاء
زجاج، داكن اللون، لألبواب الخلفية ونافذة الباب الخلفي

Galvano شبك أمامي المع
مصابيح أمامية هالوجينية Tungsten مع تقنية اإلنارة واإلطفاء 

األوتوماتيكية
)CHMSL( في الوسط للفرملة LED خلفية مع ضوء LED مصابيح

مصابيح LED تعمل عندما يخفت ضوء النهار
مرايا، بلون الهيكل، خارجية قابلة للتدفئة واإلغالق كهربائياً 

وتنطوي يدوياً
سكك للسقف مصنوعة من األلومنيوم المصقول الالمع

جناح خلفي 
زجاج أمامي مانع للضوضاء

ماسحات للزجاج األمامي بسرعات متفاوتة، وخلفية متفاوتة مع 
تقنية رش المياه

Blade Silver عجالت مقاس 18 إنش، من األلومنيوم بلون
)يرجــى مراجعــة الصفحــة 39 للمزيد مــن التفصيل(

المقصورة الداخلية

نظام تشغيل عن بعد متكيف
نظام تنقية الهواء في المقصورة
هوائي مثبت على سطح السيارة

 USB مع منفذين لوصلة CD / MP3 نظام صوتي مع مشغل
ومنفذ لتشغيل األلعاب1 في الكونسول الوسطي، منفذين 

 لشحن الهاتف في خلفية الكونسول الوسطي مع منفذ
Auxiliary لوصلة

بلوتوث2 لالتصال دون استخدام اليدين، نشر بيانات بصورة آنية، 
وتقنية التعرّف إلى الصوت

نظام ®Bose الصوتي مع 8 مكبرات للصوت
نظام تجربة مستخدم كاديالك3 للمعلومات والتحكّم بالوسائط 

المتعددة مع ستيريو AM/FM وراديو عالي الدقة وشاشة 
 1USB معلومات ملونة تعمل باللمس مقاس 8 إنش، 4 منافذ

)يرجى مراجعة القسم األعلى( ووصلتين Auxiliary  للطاقة، 
منفذ لوصلة Auxiliary الصوتية و تقنية التعرف إلى الصوت 
وتقنية الهاتف المدمج مع نظام Apple CarPlayTM4 ونظام 

AndroidTM Auto4

تحكم أوتوماتيكي بالمناخ بمنطقتين، مع تعديل مستقل للسائق 
والراكب األمامي

بوصلة
كونسول أمامي مركزي مع مقبض مدمج، ومسند ذراع مدمج 

وحاملتي أكواب 
 نظام تثبيت السرعة إلكتروني، مع تقنية تثبيت وإطالق

السرعة المختارة
أقفال أبواب كهربائية قابلة للبرمجة مع تقنية تأخير اإلقفال 

باإلضافة إلقفال تام لحماية األطفال
مركز معلومات القيادة مع 3 شاشات ملونة قابلة للتعديل

سجادات أرضية أمامية وخلفية
لوحة عدادات مقاس 5.7 إنش ملونة تتضّمن تعديالت السائق، 

رسائل تحذيرية ومعلومات حول السيارة
صندوق تخزين يمكن إقفاله

بوق مزدوج الصوت
نظام دخول السيارة دون مفتاح يتضّمن جهازين إرسال 

زر تشغيل المحرك
باب خلفي يفتح ألعلى كهربائياً مع ذاكرة لحفظ االرتفاع

مرآة، داخلية للرؤية الخلفية مع تحكّم يدوي لضوء النهار والليل
 نظام إنذار، خلفي

مؤشر للمقاعد الخلفية5
كاميرا الرؤية الخلفية

تقنية إزالة الضباب كهربائياً عن الزجاج الخلفي
مقاعد

لـ 5 ركاب، أمامية حاضنة مع 8 وضعيات تعديل كهربائي لمقعد 
السائق

مقاعد جلدية
مقعد للراكب األمامي يمكن تعديله كهربائياً حتى 6 وضعيات

مقاعد خلفية منفصلة بنسبة 40\20\40 قابلة للسحب والطي، 
وفسحة أمتعة تنطوي لألسفل

عمود توجيه يمكن إمالته كهربائياً 
مقود مغّلف بالجلد، مع 3 قضبان وأزرار لتشغيل نظام تجربة 

مستخدم كاديالك، الوسائط الصوتية، نظام تثبيت السرعة ونظام 
التحكّم بالمناخ

جهاز تحكّم عن بعد يتضّمن ميزة فتح باب المرآب، مع 3 وضعيات 
يمكن تعديلها

شحن السلكي6  مع القدرة على شحن األجهزة المحمولة

السالمة واألمان

وسادات هوائية7 أمامية للسائق والراكب األمامي، وعند 
مستوى الركبتين للسائق، نظام استشعار وجود الراكب، وسائد 

أمامية مدمجة بالمقعد لمنطقتي الصدر والخصر لحمايتهما من 
االصطدامات الجانبية، صف مقاعد خلفي مع وسائد رأسية على 

الجوانب للحماية من االصطدامات الجانبية
عجلة إحتياطية

 نظام ®StabiliTrak اإللكتروني للتحكم بالثبات
حزمة نفخ اإلطارات 

نظام مراقبة ضغط اإلطارات
 نظام التحكّم بالدفع على المدى الكامل، معّدل قوة 

 المحّرك والفرامل
حزمة القطر، تتضّمن وصلة قطر كروية وأسالك القطر والسحب

فئة بريميوم الفخمة فئة بالتينومالفئة الفخمة

 2018  XT5 إستمتع بميزات 
باإلضافة لهذه التعديالت

 إستمتع بميزات الفخامة باإلضافة
لهذه التعديالت

 إستمتع بميزات بريميوم الفخمة باإلضافة
لهذه التعديالت

منطقة تحميل، نظام إدارة األمتعة، شبك لمنطقة التحميل يمكن 
تعديله وغطاء يمكن سحبه. حزمة تنبيه السائق تتضّمن نظام 

المقعد المنّبه 
حزمة تنبيه السائق، تتضمن نظام التنبيه لالصطدامات األمامية، 

مؤّشر المسافة الفاصلة، نظام المساعدة على المحافظة على 
المسار مع نظام التنبيه عند االنحراف عن المسار، فرامل أمامية 
لمنع االصطدام بالمشاة، مصابيح أمامية IntelliBeam وفرملة 

 أمامية أوتوماتيكية
LED ،IntelliBeam مصابيح أمامية 

منّبه للسيارات العابرة من الخلف مع نظام التنبيه للمنطقة 
 الجانبية العمياء8

 مساحات مع إنارة، وإنارة عمودية في الكونسول
حزمة الذاكرة تحفظ إعدادات سائقين اثنين، وتشمل مقعد السائق 
الكهربائي والمرايا الخارجية، مرايا خارجية، عمود توجيه يمكن إمالته 

 كهربائياً، وميزات يمكن تعديلها حسب السائق
 مرآة، داخلية للرؤية الخلفية مع ميزة الخفوت األوتوماتيكي

مرايا خارجية يمكن تدفئتها، بلون الهيكل، ويمكن تعديلها وطّيها 
كهربائياً، مع ميزة الخفوت التلقائي للمرآة الجانبية للسائق. 

 نظام اإلنذار لركن السيارة في األمام والخلف
نظام تنبيه حركة السيارات في الخلف

مقاعد، مقاعد بمساحات جلدية، تعديل يدوي لدعم مقعد جنب 
السائق، 8 وضعيات تعديل كهربائية لمقعد الراكب األمامي، تحكّم 

كهربائي لمسند أسفل الظهر في المقاعد األمامية، مقاعد 
أمامية قابلة للتدفئة

مقود قابل للتدفئة
فتحة سقف ®Ultraview مع نظام كهربائي للرفع واالنزالق، 

وميزة النقرة السريعة للفتح واإلغالق كهربائياً فوق صف المقاعد 
األول، وحاجب شمس كهربائي يمنع الضوء بنسبة 100%

RainsenseTM ماسحات زجاج أمامية
عجالت قياس 18 إنش من األلومنيوم المصّوغ الالمع مع مساحات 

)يرجــى مراجعــة الصفحــة 39 للمزيد مــن التفصيل(

الميزات المتوفرة

نظام Bose® Surround Sound مع 14 مكّبر للصوت باإلضافة 
لنظام إلغاء الضوضاء النشط

نظام تجربة مستخدم كاديالك للمعلومات والتحكّم بوسائط 
الميديا باإلضافة لنظام مالحة مدمج، ستيريو AM/FM تتضّمن 

 ،1USB نظام مالحة، شاشة معلومات قياس 8 إنش، 4 منافذ
منفذين للطاقة، منفذ لوصلة Auxiliary، تقنية التعرف إلى الصوت 

وتقنية الهاتف المدمج مع نظام Apple CarPlayTM4 ونظام 
AndroidTM Auto4

تحكم أوتوماتيكي بالمناخ بثالث مناطق لكل من السائق والراكب 
األمامي وركاب الجهة الخلفية

مقاعد خلفية جانبية قابلة للتدفئة 
مقاعد قابلة للتهوية للسائق والراكب األمامي

نظام Bose® Surround Sound مع 14 مكّبر للصوت باإلضافة 
لنظام إلغاء الضوضاء النشط

نظام تجربة مستخدم كاديالك  للمعلومات والتحكّم بوسائط 
الميديا باإلضافة لنظام مالحة مدمج، ستيريو AM/FM تتضّمن 

 ،1USB نظام مالحة، شاشة معلومات قياس 8 إنش، 4 منافذ
منفذين للطاقة، منفذ لوصلة Auxiliary، تقنية التعرف إلى الصوت 

وتقنية الهاتف المدمج مع نظام Apple CarPlayTM4 ونظام 
AndroidTM Auto4

تحكم أوتوماتيكي بالمناخ بثالث مناطق لكل من السائق والراكب 
األمامي وركاب الجهة الخلفية

مساحات داخلية مع إنارة، في الكونسول واألبواب
مقاعد خلفية جانبية قابلة للتدفئة 

مقاعد قابلة للتهوية للسائق والراكب األمامي
نظام تعليق رياضي عالي األداء، خيارات لنمط القيادة

 عجالت قياس 20 إنش من األلومنيوم مع طالء نهائي
 Sterling Silver

)يرجــى مراجعــة الصفحــة 39 للمزيد مــن التفصيل(

الميزات المتوفرة

حزمة دعم السائق تتضّمن نظام تثبيت السرعة التفاعلي، نظام 
شّد حزام األمان أوتوماتيكياً، مساعدة أوتوماتيكية لركن السيارة

نظام تفعيل الفرامل أوتوماتيكياً منعاً للتصادم، باإلضافة للفرملة 
األوتوماتيكية في األمام والخلف

 Ultrabright عجالت قياس 20 إنش من األلومنيوم مع تلميع
Midnight Silver باإلضافة لمساحات

)يرجــى مراجعــة الصفحــة 39 للمزيد مــن التفصيل(

حزمة مواصفات األمان المتطورة مع عمود مقود يمكن إقفاله، 
أقفال حماية لألبواب والمزالج، نظام إنذار لمنع السرقة يعمل 

تلقائياً، نظام استشعار ميالن السيارة، نظام استشعار الحركة في 
المقصورة وإطارات مع أقفال

كونسول خلفي أرضي مع أزرار للتحكّم بالوسائط الصوتية، نظام 
HVAC ومقاعد خلفية قابلة للتدفئة

حزمة دعم السائق تتضّمن نظام تثبيت السرعة التفاعلي، نظام 
شّد حزام األمان أوتوماتيكياً، مساعدة أوتوماتيكية لركن السيارة

نظام تفعيل الفرامل أوتوماتيكياً منعاً للتصادم، باإلضافة للفرملة 
األوتوماتيكية في األمام والخلف

سجادات أرضية أمامية وخلفية مميزة
لوحة عدادات قياس 8 إنش DIC ملونة، تتضّمن إعدادات خاصة 

بالسائق، رسائل تحذيرية ومعلومات خاصة بالسيارة
Galvano شبك أمامي مميز

)HUD( شاشة معلومات ملونة منعكسة على الزجاج األمامي
باب يفتح لألعلى كهربائياً، قابل للتعديل، يفتح ويغلق دون 

استخدام اليدين
مساحات مع إنارة، وإنارة عمودية في الكونسول، األبواب، ولوحات 

العتبات األرضية
كاميرا الرؤية الخلفية، مع ميزة تنظيف العدسة

 Chevron مع مساحات Semi-Aniline مقاعد جلدية بالكامل
Perforated ومساحات مقلمة من الجلد

رؤية محيطة مثل عين الطير للسيارة بالكامل
 عجالت قياس 20 إنش من األلومنيوم مطلية بالكامل

)يرجــى مراجعــة الصفحــة 39 للمزيد مــن التفصيل(

متوافقة  بلوتوث  أجهزة  الكاملة  الوظائف  تشغيل  يتطّلب  الطراز.  بحسب  كاديالك  مستخدم  تجربة  نظام  وظائف  تختلف  قد   .3 السيارة.         مع  المتوافقة  الهواتف  على  لتتعرف   my.cadillac.com موقع  راجع    .2 األجهزة.         جميع  مع  متوافق  غير   .1
البيانات. حزمة  ومعّدل  متوافقة  ذكية  هواتف  وجود  يتطّلب  لهما.  التابعة  واألحكام  الشروط  وتسري   Google و   Apple لشركتي  تابعة  منتجات  هي  السيارة  في  االستخدام  واجهات  إّن   .4         USB وصلة  وجود  تتطلب  األجهزة  بعض  ذكية.   وهواتف 
5. اليستشعر النظام األشغاص أو األشياء. احرص على التآكد من خلّو المقاعد الخلفية بنفسك قنل مغادرة المركب. لمزيد من التفاصيل انظر داخل دليل المستخدم.        6. يشحن النظام السلكياً أحد أجهزة PMA  أو أجهزة محمولة متوافقة Qi. لمعرفة أي هاتف 
7. يجب دائماً استخدام أحزمة األمان والمساند الخاصة باألطفال. إّن األطفال يكونون بأمان عندما يتم وضعهم في المقاعد الخلفية مع المساند المناسبة. يرجى مراجعة دليل          my.cadillac.com متوافق أو أجهزة متنقلة أخرى متوافقة، قم بزيارة موقع

المستخدم للمزيد من المعلومات.        8. قبل االنتقال من مساٍر آلخر، يجب التأّكد من رؤية المنطقة الجانبية العمياء من خالل المرايا الجانبية ومرآة الرؤية الخلفية، والنظر من فوق الكتف لرؤية السيارات والمخاطر المحتملة، وتفعيل إشارة االلتفاف.
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اإلطارات

عجالت قياس 18 إنش من األلومنيوم 
مطلية باللون الفضي

 XT5 قياسية في

عجالت قياس 18 إنش من األلومنيوم 
المصّوغ الالمع بمساحات من اللون 

الفّضي الخفيف
قياسية في XT5 فئة الفخمة

عجالت قياس 20 إنش من األلومنيوم 
مع طالء فّضي فاخر

قياسية في XT5 فئة بريميوم الفخمة

عجالت قياس 20 إنش من األلومنيوم 
المصّوغ فائق اللمعان ومساحات 

  Midnight فضية
متوفرة في XT5 فئة بريميوم الفخمة

عجالت قياس 20 إنش من األلومنيوم 
المصبوب الالمع بالكامل  

قياسية في XT5 فئة بالتينوم 

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 العجالت 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
2. ال يجــب اســتخدام إطــارات فصــل الصيــف فــي فصــل الشــتاء ألّن هــذا األمــر يؤثـّـر ســلباً علــى ســالمة الســيارة وأدائهــا ومتانتها. إســتخدم فقــط مجموعة إطارات وعجــالت GM المعتمدة. المجموعة غيــر المعتمدة قد  مفصلــة عــن تغطيــة الضمــان. 

تغّيــر مــن خصائــص أداء الســيارة. للمزيــد مــن المعلومــات، يرجــى زيــارة موقع: my.cadillac.com/learnabout/cadillactires أو مراجعة وكيلــك المعتمد.

©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 
 Android .ومســجلة في الواليــات المتحدة وبلدان أخرى ،Apple هــي عالمــات تجاريــة لشــركة Apple CarPlayTM ِو Apple، iPhone® .مســجلة و\أو وعالمــات الخدمــة لشــركة جنــرال موتــورز، فروعهــا والشــركات التابعــة لهــا أو المرخصيــن مــن قبلهــا

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

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

المقاسات

مقاسات XT5 المقاسات بصيغة الملليمتر

XT5 السعة ومساحة التحميل في الداخلية المقاسات 

 استهالك الوقود )ليتر، تقريبي(
82.1     دفع رباعي متواصل 

حّيز األمتعة )ليتر(
349.6     مع مقاعد غير مطوية 
1784.2     مع مقاعد مطوية 
2/3 المقاعد 

خلفي أمامي   
1003  1046 حيز القدمين 
914  975 حيز الرأس 
1398  1422 حّيز الجلوس 
1427  1481 الكتفين  حّيز 

الخارجية المقاسات 

2858 قاعدة العجالت 
4813 الطول اإلجمالي 
1905 عرض الهيكل 
1676 االرتفاع الكلي 
1636 المسافة بين العجلتين األماميتين 
1636 المسافة بين العجلتين الخلفيتين 
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األلوان الخارجيةالتوليفــات الداخلية

أبيــض كريســتالي 3 طبقات1فضــي المع معدني

أحمــر PASSION بطبقتين1 أســود STELLAR معدني

أزرق معدنــي HARBORأســود معدني داكن

برونــزي DUNE معدنيDEEP AMETHYST معدنــي

SA H A R A B E I G E
مقاعد بمساحات جلدية

مساحات
JET BLACK

مساحات
JET BLACK

مساحات خشبية
HIGH- مخططة
GLOSS OKAPI

C A R B O N  P LU M
مقاعد بمساحات جلدية مع 

 M I N I - P E R FO R AT E D مساحات 

 خشب
B L AC K  O L I V E

1AS H  B U R L

مساحات
JET BLACK

مساحات
JET BLACK

SA H A R A B E I G E
مقاعد بمساحات جلدية مع مساحات 

MINI-PERFORATED

مساحات خشبية
 HIGH-GLOSS

 SAPELE
ألياف كربونية 

برونزية

J E T B L AC K
 Semi-Aniline مقاعد جلدية بالكامل

CHEVRON PERFO-  مع مساحات
RATED

مساحات
JET BLACK

مساحات
JET BLACK

J E T B L AC K
مقاعد بمساحات جلدية مع مساحات 

MINI-PERFORATED

 ألومنيوم 
 LUNAR

      BRUSHED

 خشب
SATIN 

ROSEWOOD

M A P L E  S U G A R
 Semi-Aniline مقاعد جلدية بالكامل 

 CHEVRON PERFORATED مع مساحات

CIRRUS
مقاعد بمساحات جلدية مع مساحات 

MINI-PERFORATED
 مقاعد

DARK TITANIUM
 ألومنيوم 

DIAMOND CUT

1. متوفــر بتكلفــة إضافية.


