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 أنت في بحث دائم عن مساحتك الخاصة، عن ذلك المكان الذي تجد فيه الراحة! وبحثك اليوم وصل إلى نهايته

مع تيرين 2020، مركبة األداء الرياضي التي تضعك على رأس أولوياتها.

 على أن العمل على تحقيق شغفك 
ً
 قاطعا

ً
رة دليال

ّ
يأتيك تيرين بتصميمه المبهر، وهندسته الرائدة وتقنياته المتطو

هو شغفنا، فقد وضعنا ألنفسنا أعلى المعايير لنثبت للعالم ولك أن االحتراف ليس مجّرد اسم بل هو أسلوب حياة.

 عّما نؤمن به وننطلق لتحقيق مساعينا
ً
 تيرين هو أكبر دليل على أن االحتراف شأننا، فنحن نقف بكل جرأة دفاعا

بكل احتراف.

تيرين دينالي باللون الرمادي الغرافيتي المعدني
معروض بالتجهيزات القياسية.

تيرين SLT باللون الفضي المعدني
معروض بالتجهيزات القياسية. يتم عرض موديالت ما قبل اإلنتاج. قد تختلف موديالت اإلنتاج الفعلي.

إمتِلك مساحتك ... إمتِلك تيرين



التصميم

نظرة واحدة هي أكثر من كافية لتقع في حبه وهذه بالضبط سمتنا! ومثلها 
.
ً
 وقالبا

ً
ق الهندسي الواضح في تيرين 2020 قلبا

ّ
 ثقتنا بالتفو

ً
أيضا

يجذبك
 احتراف 

ّ
بكل
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اإللهام
 إلى ساعات اليد كان إلهامنا 

ً
من صناعة الطائرات وفنون العمارة وتصميم األثاث وصوال

 يمنحك الراحة التي تتمنى. وباالبتعاد عما هو عادي ومألوف 
ً
 داخليا

ً
لنبتكر تصميما

وبالتفكير المبدع صّممنا مقصورة داخلية تحيطك بالفخامة من كل جانب.

 بالجودة والدقة 
ً
الساعات تمّعنا في النظر إلى الساعات الراقية، تلك الساعات التي تمنحك إحساسا

في ما يتعدى مجّرد المظهر. على سبيل المثال أردنا أن تعمل مقاييس تيرين ولوحة معلوماته بتقنية 

عالية ومتطورة، فجعلنا مجموعة العدادات ذات تصميم واضح وسهل القراءة. هكذا تّمت هندسة كل 

شيء في مقصورة تيرين الداخلية من نظام المعلومات إلى أحدث التقنيات بذكاء باهر.

رنا عند تصميم مقصورة تيرين بمجموعة
ّ
 الهندسة المعمارية تأث

 من المهندسين المعماريين مثل Eero Saarinen وغيره ممن خرجوا

عن المألوف وقاموا باستخدام المواد بطرق جديدة ومبتكرة إلبداع إطالالت 

 
ً
ى فريق التصميم لدينا هذه الفلسفة ليبتكر تصميما

ّ
جديدة عصرية وجريئة. تبن

، وذا معالم واضحة تجد فيه منزلك الثاني وتشعر معه بالراحة.
ً
، وعصريا

ً
جريئا

نظام المالحة عندما تنظر إلى الطائرات العسكرية األمريكية، مثل طائرة 
Lockheed Martin’s F-3 الفريدة من نوعها، تجد في سطحها المنحوت 

بكل حّس جمالي مواصفات رياضية. فالتناسب واللمسات النهائية عالية الدقة 

. استخدمنا هذه العناصر في تصميم 
ً
 ومتكامال

ً
 دقيقا

ً
 خارجيا

ً
تعكس مظهرا

ة. 
ّ

 بالتناسب والقو
ً
 وإحساسا

ً
 ومنحناه مظهرا

ً
تيرين الداخلي أيضا

الفرش تأثرنا إلى حّد كبير بالمفروشات الحديثة. ولنكون أكثر دقة، اقتبسنا عن تصاميم منتصف القرن 
السابق، مع فكرة أن الشكل يضع نفسه في خدمة الفائدة العملية، بدون أي مبالغة أو ادعاء. ويعطي 

 أكبر بالتفاصيل، بينما تعطي كل من الدرزات 
ً
 بالفخامة واهتماما

ً
استخدام المواد الفاخرة إحساسا

 بأن هذه المواصفات الداخلية هي لك وحدك.
ً
المتباينة والملمس الناعم للوحة العدادات إحساسا

ص 5 | اإللهام



 
ً
ساع والتناظر من الخارج إلى الداخل ليمنحك مزيجا

ّ
ق إحساس بالتناسق واالت

ّ
في تيرين يتدف

من التفاصيل المعاصرة، والمواد الفاخرة ناعمة الملمس، واأللومنيوم ضمن لمسات هنا 

وهناك في مقصورة القيادة. بمجّرد أن تجلس داخله، يعدك تيرين بتجربة راقية.

ّ
تصميم ال يقف عند حد

مقصورة تيرين دينالي باللون الرمادي الداكن/ البالتيني الفاتح 
معروض بالتجهيزات القياسية.



دينالي  | ص 9 

مقصورة تيرين دينالي باللون الرمادي الداكن/ البالتيني الفاتح 
معروض بالتجهيزات القياسية.

ن
ّ
 لن تتمك

من مغادرته 
بسهولة



SLT  | ص 11 

هدوء يقول
الكثير

تيرين SLT باللون الفضي المعدني
معروض بالتجهيزات القياسية.



تيرين إبداع   |  13 ص 

 في 
ّ

الفن
إبداع تيرين

ارتقينا بتصميم تيرين إلى مستوى 

 واإلبداع. وتتجلى 
ّ
 من الفن

ً
جديد كليا

ة هذا التصميم وجرأته في ميزات 
ّ

قو

مثل مصابيح LED من جي ام سي 

على شكل حرف C المحيطة بالمصابيح 

األمامية والمصابيح الخلفية، وشبك 

دينالي الحصري والعجالت المنحوتة. 

 جمال وإصرار على أسر عينيك

مع تقديم األداء األفضل.



دينالي  |  15 ص 

ُيحّرك مشاعرك
ى في وقفته

ّ
تيرين دينالي باللون الرمادي الغرافيتي المعدنيحت

معروض بالتجهيزات القياسية.



الهندسة

محرك I-4 توربو سعة 2.0 ليتر

 ،
ً
منذ البداية ارتقينا بالفيزياء والتكنولوجيا والرياضيات إلى مستوى جديد تماما

ولم يكن الغرض من ذلك أن نختبر قدراتنا بل أن نضع قوانين جديدة للعبة.

 إنجاز باهر
 احتراف

ّ
بكل



المحّركات  |  19 ص 

 قّوة التوربو
في قيادتك

تيرين دينالي باللون الرمادي الغرافيتي المعدني
معروض بالتجهيزات القياسية.



 يناسب احتياجاتك. يمنحك 
ً
 تكن طريقتك في القيادة، ستجد في محّركات تيرين التربينية أداًء متفّردا

ً
أيا

ة سحب كبيرين. تترجم كل هذه 
ّ

 وقو
ً
محّرك 1.5 ليتر فعالية في األداء بينما ينتج محّرك 2.0 ليتر تسارعا

ة على الطريق عبر ناقل الحركة األوتوماتيكي بـ 9 سرعات في موديالت 1.5 ليتر و2.0 ليتر. 
ّ

القو

 مع ناقل حركة بـ 9 سرعات.
ً
 تربينيا

ً
في الواقع تيرين هو الوحيد في فئته الذي يمتلك محّركا

خيارك 
من القّوة

1.5ً ليتر
I-4 توربو 170 حصانا
قياسي في SLE بالدفع األمامي

2.0ً ليتر
I-4 توربو 252 حصانا

قياسي في SLE بالدفع الرباعي
وSLT ودينالي 

المحّركات  |  21 ص 



ة الدفع هو اسم على مسّمى
ّ

في قو
ع منك أن تقود تيرين في مختلف البيئات واألسطح والتضاريس، لذلك قمنا بتصميم نظام خيار الدفع لنتيح لك إجراء تعديالت في الوقت الفعلي على طريقة 

ّ
نتوق

م عادية ،وعلى الثلج. بينما تمنحك موديالت الدفع 
ّ
استجابة تيرين بناًء على ظروف القيادة المتغّيرة باستمرار. تمنحك موديالت الدفع األمامي )FWD( أوضاع تحك

الرباعي )AWD( خيار فصل الدفع الرباعي المصّمم لزيادة الكفاءة على الطرقات الوعرة.

عجالت 19 إنش مع إطارات جميع الفصول )متوفرة(

نظام دفع رباعي )متوفر(

نظام خيار الدفع

 مع مساعدة كهربائية
ً
نظام عجلة قيادة متغير كهربائيا

دوارات فرامل DURALIFE مقاومة للتآكل

قدرة التحّمل

ص 23 | الهيكل



المواصفات الداخلية  | ص 25 

 ال مثيل له. عملنا على تخفيف ضجيج 
ً
في هذا العالم السريع والمليء بالضجيج، تمنحك مقصورة تيرين هدوءا

المحّرك غير المرغوب فيه عبر تقنية العزل الصوتي الفّعال في كل مركبات تيرين 2020. تحّدد هذه التقنية األصوات 

غير المرغوبة وتحّد منها من خالل الرصد المستمر وقياس ضجيج المحّرك. يعمل تيرين على عزل أصوات المحّرك غير 

المرغوبة بينما يحافظ على األصوات التي تحتاج إلى سماعها. باإلضافة إلى هذا يتمّيز تيرين بزجاج أمامي مع عزل 

سمعي للمساعدة على تخفيف ضجيج الرياح وغيرها من األصوات الخارجية أثناء القيادة.

إليك ميزة ال تسمع بها كل يوم: الهدوء

مقصورة تيرين دينالي باللون األسود
معروض بالتجهيزات القياسية.



العمالنية

 من هذه 
ّ

في كل تفصيل من تيرين تجد ما هو أكثر من الجرأة، والثقة والمظهر القوي. فكل
 وظيفة وهدف محّدد، ما يرتقي بمركبات األداء الرياضي إلى مستوى آخر.

ً
التفاصيل له أيضا

 أداء
 احتراف

ّ
بكل



المواصفات الداخلية  | ص 29 

يقّدم لك تيرين الكثير من حلول التخزين. وفي موديل 2020، استبدلنا ناقل الحركة التقليدي المثبت بالكنسولة 

المركزية بنظام تبديل ضبط إلكتروني حصري يعتمد على زر للدفع ومفتاح للسحب. هكذا أنشأنا مساحة تخزين 

 مضاءة تحت الكنسولة إلى جانب حامالت األكواب. كذلك توجد مساحة تخزين كبيرة في الكنسولة المركزية 

مع نظام ترتيب، وفي لوحات األبواب العلوية والسفلية، وحّيز واسع مدمج في لوحة العدادات لجهة الراكب. 

كما أقمنا مساحة تخزين تحت األرضية في حّيز األمتعة.

 في التخزين والنقل
ّ

فن



المواصفات الداخلية  | ص 31 

اب مريحة إلى مركبة تتيح لك استخدام كل 
ّ
ل بسرعة من سيارة رك

ّ
صّممنا تيرين ليتناسب مع متطلبات حياتك المختلفة. فهو يتحو

سنتيمتر من مساحتها لوضع الحمولة. أرضية مسطحة من األمام إلى الخلف بفضل مقعد الراكب األمامي الجديد القابل للطي 

ن من تحميل األشياء الطويلة )ما يصل إلى 2.4 متر( 
ّ
بشكل كامل، ومقاعد الصف الثاني القابلة للفصل والطي بنسبة 40/60 لتتمك

بكل سهولة. عند طّيها، تساعد الطبقة الصلبة الموجودة على ظهر المقعد األمامي على حمايته من التضرر. ومع طّي مقعد الراكب 

 
ً
 من مساحة التحميل القصوى1. للوصول إلى كامل هذه المساحة يمنحك تيرين بابا

ً
األمامي لألسفل لديك ما يصل إلى 2285 ليترا

 بدون استخدام اليدين )متوفر(.
ً
 للفتح كهربائيا

ً
 قابال

ً
خلفيا

ف قدرة التحميل والتخزين على الوزن وطريقة التوزيع.
ّ

1تتوق

سع لحمولة بطول 2.4 متر
ّ
مساحة تخزين شاسعة تت

مقصورة تيرين دينالي باللون األسود/ البني الفاتح
معروض بالتجهيزات القياسية.



 كان 
ً
 البتكار مقاعد مريحة أيا

ً
 كبيرا

ً
ل بالجلوس، ولكن ليس في أي مقعد! أثناء تصميم تيرين 2020 بذلنا جهدا

ّ
تفض

 المقاعد الذي تختار الجلوس فيه. إلى جانب المقاعد األمامية القابلة للتهوية والتبريد، نقّدم لك في موديالت 
ّ

صف

دينالي مقاعد خلفية جانبية قابلة للتدفئة. ويمكن لركاب الصف الخلفي ضبط المقاعد بالطريقة التي يريدونها مع 

 في 8 وضعيات 
ً
إمكانية تعديل مسند الظهر في وضعيتين. ويتوفر مقعد السائق مع إمكانية تعديله كهربائيا

وإمكانية تعديل مسند أسفل الظهر في وضعيتين، كما يتوفر مقعد الراكب األمامي القابل للتعديل في 6 وضعيات.

يقّدم لك تيرين األفضل من حيث الدعم والراحة مع مقاعد مصّممة لتحافظ 

على شكلها من اليوم األول وعلى طول الطريق.

حشوة بتماسك مضاعف

مقعد الراكب بظهر قابل للطّي الكامل

درزات فرنسية مع حواف بارزة )دينالي(

لمسات من الجلد المخرم )متوفرة(

ريحك
ُ
ر لمقعدك الوضعية التي ت

َ
إخت

مقصورة تيرين دينالي باللون الرمادي الداكن/ البالتيني الفاتح
معروض بالتجهيزات القياسية.

المواصفات الداخلية  | ص 33 



بقي المشاكل بعيدة عنك
ُ
ت

ب 
ّ
 للظروف المحيطة بك وتساعدك على تجن

ً
بقيك واعيا

ُ
يقّدم لك تيرين تقنيات مساعدة سائق وأمان مبتكرة ت

الحوادث، وذلك من خالل الحفاظ على السيارة في مسارها الصحيح والتنبيه من األخطار المحتملة. بكل احتراف 

تيرين هو الوحيد في فئته الذي يأتيك مع مقعد السائق المنبه للسالمة والخاص بـ جي ام سي.

ريادة

ال تلغي ميزات السالمة مسؤولية السائق في تشغيل السيارة بالطريقة الصحيحة. يجب أن يبقى 
 لحركة المرور، والظروف المحيطة وظروف الطريق في جميع األوقات. راجع دليل المالك 

ً
السائق متيقظا

الع على القيود والمعلومات الضرورية.
ّ
لالط

المساعدة على البقاء في 
المسار مع التنبيه عند مغادرته

 التنبيه عند تغيير المسار مع 
تنبيه المنطقة الجانبية العمياء

رؤية محيطية عالية الدقة

المساعدة على الركن األمامي )SLT ودينالي(

التنبيه من السيارات العابرة من الخلف

المساعدة على الركن الخلفي

نظام كاميرا الرؤية الخلفية مقعد السائق المنبه للسالمة

مؤشر الحفاظ على مسافة األمان

مصابيح INTELLIBEAM األمامية

التنبيه من االصطدام األمامي

الكبح األمامي التلقائي في السرعات المنخفضة 

المساعدة األوتوماتيكية على الركن )دينالي فقط(

نظام الفرملة لحماية المشاة

األمان  | ص 35 



المعلومات والترفيه  |  37 ص 

يمتاز نظام المعلومات في تيرين بالبساطة وسهولة االستخدام. مع تقنية العرض المباشر لشاشة الهاتف 

ستقوم باختيار تطبيقاتك عبر شاشة تيرين المركزية قياس 7 إنش أو 8 إنش المتوفرة التي تتيح لك الوصول 

إلى النصوص ونظام المالحة والموسيقى وغيرها بدون استخدام اليدين. الختبار تجربة صوتية رائعة، عليك 

اختيار نظام Bose الصوتي الفاخر مع سبعة مكبرات صوتية المتوفر.

 
ً
 ذكيا

ً
1واجهات المستخدم في المركبة من إنتاج ®Apple و®Google ، تطّبق أحكام وشروط بيان خصوصية الشركتين. تتطلب هاتفا

  mygmc.com/learn. ل بزيارة
ّ

. تطّبق رسوم باقة البيانات. 2لمعرفة الهواتف المتوافقة مع المركبة تفض
ً
متوافقا

أحدث ابتكاراتنا: سهولة االستخدام

APPLE CARPLAY™ 1 التوافق مع +
ANDROID AUTO™ 1 جاهز +

+ تقنية Bluetooth®2 لتشغيل ملفات الهاتف والموسيقى
رة

ّ
+ ميزة التعّرف الصوتي المتطو

+ نظام مالحة )متوفر(

تشمل الشاشة المركزية الملونة قياس

 8 إنش التي تعمل باللمس والمتوفرة:



ن من تخصيص تيرين كي يتناسب 
ّ
 أضف لمستك الخاصة إلى تيرين 2020. صّممنا أكسسوارات جي ام سي لتتمك

مع أسلوب حياتك ومع احتياجاتك، كما قمنا بصياغة هذه األكسسوارات واختبارها لنضمن أنها تالقي معاييرك.

ز قدرة منطقة التحميل مع باقة التحميل. فهي تتضّمن بطانة تحميل شديدة التحمل، باللون األسود مع شعار جي ام سي باللون األحمر، 
ّ
باقة التحميل عز

 من أرضية منطقة التحميل وظهر المقعد الخلفي، لحماية إضافية عند تحميل مواد بأحجام مختلفة. كما تقوم شبكة التخزين مع جيب التخزين 
ً
وتغطي كال

المدمج بحماية األشياء الصغيرة الموضوعة داخلها من التحّرك أثناء النقل. ويمكنك أن تخفي ممتلكاتك تحت حاجب قابل للسحب مثبت خلف المقعد 
الخلفي ويمتّد إلى الخلف فوق منطقة التحميل عند استخدامه.

 حامل مدمج في السقف أنقل دراجتك الهوائية بكل راحة وأمان
مع Sidearm Bike Carrier متعّدد االستعماالت من ®Thule فهو يالئم الدراجات 

ذات الفرامل القرصية، وذات المحاور، وغيرها من أشكال الهياكل غير 
ر للهيكل أقصى حماية من خالل مالمسته العجالت فقط.

ّ
التقليدية، كما يوف

 من العملية والتمّيز مع باقة 
ً
سكك سقف متصالبة امنح مركبتك مزيدا

سكك السقف المتوازية. هذه السكك قابلة لإلزالة وتعتبر قاعدة لتركيب 
أكسسوارات حمولة أخرى. 

 أغطية األرضية احصل على الحماية القصوى لمقصورة مركبتك مع 
 أغطية األرضية الفاخرة المالئمة لجميع األحوال الجوية والمصّممة 
 لمركبتك، فهي تمنحك تغطية دقيقة للتجهيزات الداخلية، 

ً
خصيصا

اسات السائق، ومسارات المقاعد وعارضات األبواب بتغطيتها أكبر 
ّ

ودو
مساحة ممكنة. 

ز إطاللة مركبتك مع شعار جي ام سي 
ّ
شعار جي ام سي باللون األسود عز

الممّيز. يتّم تثبيت هذا الشعار األنيق بواسطة غالف الصق.
العتبات المساعدة اصعد إلى مركبتك وغادرها بكل سهولة مع هذه 

ز ثبات القدم، 
ّ
العتبات المساعدة األنيقة التي تأتيك بتصميم خاص يعز

وشعار جي ام سي في منتصف كل عتبة.

حامل األجهزة اللوحية العالمي يمكن لراكبي الصف الخلفي استخدام 
األجهزة اللوحية الخاصة بهم بكل سهولة على الطريق مع حامل األجهزة 

اللوحية بكل أنواعها الذي يحيط بالجهاز اللوحي ويحميه، والمثبت بظهر 
المقعد األمامي، مع إمكانية وضعه بشكل عمودي أو أفقي، وهو متصل 

بمسند رأس مقعد السائق أو الراكب األمامي.

تيرين بلمستك

باقة السجادات األرضية المصّممة لجميع األحوال الجوية قم بحماية أرضية 
مركبتك مع السجادات األرضية ذات الكفاءة العالية والمالئمة لجميع األحوال 

الجوية. مع شعار جي ام سي على وجهها األمامي تأتيك هذه األغطية 
 لمركبتك مع زوائد على الوجه السفلي للمساعدة على 

ً
المصّممة خصيصا

ثباتها في مكانها. كما يساعد تصميمها على جمع الرمل والغبار وغيرها 
فات لسهولة أكبر في التنظيف.

ّ
من المخل



األلوان الداخلية وفرش المقاعداللمسات

 األلوان الخارجية )راجع وكيل جي ام سي للمزيد من التفاصيل حول مواصفات األلوان الخارجية(

عبني فاخرتيمبرالينألومنيوم بّراق
ّ
أسود/أسودخشب الدردار السيبيرينسيج مضل

قماش فاخر7
أسود/رمادي متوسط

قماش فاخر6
أسود/رمادي متوسط

بمساحات من الجلد المخرم
أسود/أسود

بمساحات من الجلد المخرم
أسود/بني فاتح

بمساحات من الجلد المخرم
أسود/أسود بمساحات من الجلد 

المخرم مع شعار دينالي مطّرز
رمادي داكن/بالتيني فاتح

بمساحات من الجلد المخرم مع 
شعار دينالي مطّرز

ألومنيوم ناصع

أزرق زمردي معدني3

.ZQ2 أو بدونها.   7غير متوفر مع باقة مالءمة السائق ZQ2 1متضّمن مع المقصورة الداخلية باللون أسود/بني فاتح فقط.   2يتضّمن لمسات فريدة باللون الصخري.   3لون بتكاليف إضافية.   4دينالي فقط.   5غير متوفر في دينالي.   6متوفر مع باقة مالءمة السائق

كوارتز سموكي معدني3أبيضرمادي غرافيتي معدني3أحمر قرمزي بطبقتين3أسود معدني3زئبقي معدني3
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المواصفات الميكانيكية

Duralife ارات فرامل
ّ

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

——●تقنية DRIVETRAIN في مركبات الدفع األمامي

●●نظام خيار السائق حسب الطلب نظام الدفع الرباعي

●●●نظام خيار الدفع

ك DOHC تربيني I-4 سعة 1.5 ليتر، VVT مع تقنية اإليقاف/التشغيل
ّ
——●محر

●●DOHC تربيني I-4 سعة 2.0 ليتر، VVT مع تقنية اإليقاف/التشغيل

ك
ّ
●●●نظام مراقبة عمر زيت المحر

——●العادم منفذ واحد

●●منفذ مزدوج مع أطراف بّراقة. في SLE متضّمن ومتوفر فقط مع محّرك توربو 4 أسطوانات سعة 2.0 ونظام دفع رباعي.

م في الدفع.
ّ
م في الثبات والتحك

ّ
●●●نظام STABILITRAK للتحك

●●●نظام المقود كهربائي مع مساعدة كهربائية

●●●نظام التعليق MacPherson أمامي وخلفي مستقل مع 4 وصالت

زة مع صمام التعليق المضبوط بشكل ممّيز وعوازل يوريثان للنوابض
ّ
م أفضل وقيادة معز

ّ
●——تحك

م في نزول المنحدرات
ّ
●●●نظام التحك

م كهربائي
ّ
●●●ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 9 سرعات، مع تحك

●●●نظام االنتقال اإللكتروني Precision Shift، واجهة نقل على أساس الزر والمفتاح

المقاعد

ع
ّ

——●طراز المقاعد فرش فاخر، مقاوم للتبق

—●—مقاعد مطّعمة بالجلد المخرم

●——مقاعد مطّعمة بالجلد المخرم مع لمسات دينالي الممّيزة وشعار دينالي المطّرز على مساند رأس المقاعد األمامية

 في 4 وضعيات أمام/ خلف، أعلى/ أسفل مع اإلرجاع للخلف
ً
——●مقعد السائق قابل للتعديل يدويا

 في وضعيتين لمسند أسفل الظهر
ً
 في 8 وضعيات مع التعديل كهربائيا

ً
●●—قابل للتعديل كهربائيا

 في 4 وضعيات، أمام/ خلف، أعلى/ أسفل مع اإلرجاع للخلف
ً
—●●مقعد الراكب األمامي قابل للتعديل يدويا

 في وضعيتين لمسند الظهر. في 
ً
 في 6 وضعيات مع التعديل كهربائيا

ً
مقعد الراكب األمامي قابل للتعديل كهربائيا

لة
ّ

طراز SLT، متضّمن ومتوفر فقط مع الباقة المفض

—●

ذاكرة لحفظ وضعيتين لمقعد السائق ومرايا الرؤية الخلفية الخارجية. في طراز SLT، متضّمن ومتوفر فقط مع 

لة
ّ

المفض الباقة 

—●

●●—مقاعد أمامية قابلة للتدفئة

●——مقاعد أمامية قابلة للتهوية

●——مقاعد خلفية قابلة للتدفئة على الجوانب

●●●مقاعد خلفية قابلة للفصل والطّي بنسبة 40/60 مع مسند الذراع الوسطي القابل للطّي إلى األسفل

ح من جهة الراكب األمامي
ّ
●●●ظهر مقعد قابل للطّي بشكل مسط

 في منطقة التحميل
ً
●●●عتالت تحرير مقاعد الصف الثاني آليا

اب )ترتيب 3-2(
ّ
سع لـ 5 رك

ّ
●●●مقاعد تت

التجهيزات وأدوات التحكم
ً
●●●تثبيت السرعة كهربائيا

مركز معلومات السائق

رة قياس 4.2 إنش
ّ

●●●شاشة معلومات سائق مطو

●●●تشغيل وإيقاف بدون استخدام مفتاح

●●●عرض البوصلة الرقمية

●●●نظام تنبيه المقعد الخلفي1

م في نظام تثبيت السرعة والنظام الصوتي
ّ
—●●عجلة القيادة مكسوة بالجلد مع أزرار مدمجة للتحك

 SLT م في نظام تثبيت السرعة والنظام الصوتي. في طراز
ّ
مكسوة بالجلد وقابلة للتدفئة مع أزرار مدمجة للتحك

متضّمنة ومتوفرة فقط مع الباقة المفضلة

—●

المواصفات الداخلية

م في ضجيج المحّرك
ّ
ال للتحك

ّ
●●●نظام إلغاء الضجيج الفع

●●●مقابض مساعدة للراكب األمامي والراكبين في جانبي المقعد الخلفي

●●●مخزن الحمولة تحت أرضية منطقة التحميل

م في التكييف تكييف هواء يدوي في منطقة واحدة
ّ
——●التحك

م الفردي في التكييف لكل من السائق والراكب األمامي
ّ
أوتوماتيكي في منطقتين مع إعدادات التحك

متضّمن ومتوفر فقط مع باقة مالءمة السائق.

●●

●●●الكنسولة أمامية مركزية مع حّيز تخزين

●●●مزيل ضباب كهربائي في الزجاج الخلفي

—●●سجادات أرضية في األمام والخلف

●——فاخرة، بتصميم دينالي الممّيز

اإلضاءة داخلية منتشرة وخافتة، مع مصابيح قراءة للمقاعد األمامية، ومصابيح قراءة لصف المقاعد الثاني، وحّيز 

التخزين، وميزة اإلضاءة عند الدخول والخروج

●●●

●●—داخلية مع إضاءة تحت مساند األبواب، والكنسولة األرضية ولوحة العّدادات

———المرايا

●●●داخلية للرؤية الخلفية مع ميزة الخفوت التلقائي

●●●نظام القفل الكهربائي لألبواب، قابل للبرمجة مع تأمين القفل وحماية األطفال في الخلف

ة 230 فولت مماثلة للمنزلية، في الجهة الخلفية للكنسولة المركزية. في SLE متضّمنة 
ّ

مآخذ كهربائية 3 بقو

I ومتوفرة فقط مع باقة المعلومات والترفيه

●●

●●●مأخذ إضافي أمامي 12 فولت وآخر في منطقة التحميل

نوافذ كهربائية مع ميزة النقرة السريعة للفتح واإلغالق من جهة السائق، والفتح من جهة الراكب األمامي والراكبين 

الخلفيين

●●●

●●●ميزة فتح المركبة عن بعد بدون استخدام المفاتيح ومع مجال تأثير أكبر

●●ميزة تشغيل المركبة عن بعد بدون استخدام المفاتيح في طراز SLE متضّمنة ومتوفرة فقط مع باقة مالءمة السائق

●——عتبات األبواب أمامية، بتصميم دينالي الممّيز

ز تخزين النظارة الشمسية علوي
ّ
●●●حي

 SLT ب في
ّ
فتحة السقف SkyScape قابلة لالنزالق، من األمام وثابتة في الخلف مع حاجب شمسي كهربائي. تتطل

الباقة المفضلة، وباقة تنبيه السائق 1 وباقة الترفيه والمعلومات 2

—●

نظام الفتح الكهربائي عن بعد يمكن برمجته في 3 حاالت. يتضّمن فتح باب المرآب. في طراز SLT، متضّمن ومتوفر 

فقط مع الباقة المفضلة

—●

شاحن السلكي لألجهزة اإللكترونية2 في مقّدمة حّيز التخزين في الكنسولة المركزية. متضّمن ومتوفر فقط مع باقة 

مالءمة السائق

——●
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مواصفات تيرين

مستويات الطراز مستويات الطراز 

 
ً
 واحدا

ً
 متحّركا

ً
 جهازا

ً
 قبل مغادرة المركبة. 2يشحن النظام السلكيا

ً
 1ال يستشعر األشخاص أو األشياء. يجب التحقق من المقعد الخلفي دائما

.my.gmc.com/learn ق من توافق الهاتف أو األجهزة األخرى يرجى زيارة
ّ

. للتحق
ً
 أو غطاء خلفيا

ً
ب بعض األجهزة محوال

ّ
 مع PMA أو Qi. تتطل

ً
متوافقا

— غير متوفر متوفر  ● قياسي  الرمز 

 بعجالتها.
ً
 إن ابتكار مركبة أداء رياضي احترافية مثل تيرين 2020 يعني االهتمام بكل تفصيل من تفاصيلها من األلف إلى الياء مرورا

 ضمن عّدة أنماط. راجع وكيل جي ام سي للمزيد من التفاصيل عن توفر العجالت.
ً
ستجد مجموعة من عجالت جي ام سي المصّممة خصيصا

عجالت RT7 قياس 19 إنش 
 
ً
من األلومنيوم البّراق المشغول آليا

مع لمسات فاخرة من الطالء الرمادي
قياسية في دينالي

 عجالت RV6 قياس 18 إنش
 
ً
من األلومنيوم المشغول آليا

مع لمسات من الطالء الرمادي
SLT قياسية في

 عجالت RSX قياس 18 إنش
من األلومنيوم مع طالء فضي

 متوفرة في SLE )متضّمنة ومتوفرة فقط
مع محّرك تربيني 2.0 ليتر ونظام الدفع الرباعي(

 عجالت RSB قياس 17 إنش
من األلومنيوم مع طالء فضي

قياسية في SLE )مع محّرك تربيني
1.5 ليتر ونظام الدفع األمامي فقط(

عجالت جديرة بتيرين 



خيارات الباقات
م األوتوماتيكي في التكييف في منطقتين، وغطاء الحمولة، 

ّ
باقة مالءمة السائق تتضّمن تشغيل المركبة عن بعد، والتحك

وشبك التخزين المريح وسكك السقف. تتطلب باقة المعلومات والترفيه1 وفرش مقاعد فاخرة باللون رمادي متوسط/ أسود

——

 باقة المعلومات والترفيه1 تتضّمن نظام معلومات وترفيه جي ام سي بشاشة قياس 8 إنش مع نظام مالحة وراديو

 
ً
 كهربائيا

ً
AM/FM، وكاميرا رؤية خلفية عالية الدقة، ومنفذي USB في الكنسولة المركزية، وقارئ بطاقات ذاكرة SD، ومأخذا

ب في طراز SLE باقة مالءمة السائق
ّ
ة 230 فولت. تتطل

ّ
بقو

——

 باقة المعلومات والترفيه2 تتضّمن نظام معلومات وترفيه جي ام سي1 بشاشة قياس 8 إنش مع نظام مالحة2 ونظام

ب مضخمات الصوت الباقة المفضلة وباقة تنبيه السائق 1
ّ
 ®Bose الصوتي مع 7 مكّبرات صوت. تتطل

——

باقة تنبيه السائق 1 تتضّمن تنبيه المنطقة الجانبية العمياء مع التنبيه عند تغيير المسار، والتنبيه من السيارات العابرة من الخلف، 

 
ً
 ومرايا قابلة للطي يدويا

ً
والمساعدة على الركن الخلفي ومقعد السائق المنبه للسالمة، مرايا جانبية قابلة للتدفئة والتعديل كهربائيا

مع مؤشرات انعطاف LED. تتطلب في طراز SLT الباقة المفضلة

●

باقة تنبيه  السائق2 تتضّمن ميزة الكبح األمامي التلقائي في السرعات المنخفضة، ونظام الفرملة لحماية المشاة، والتنبيه 

من التصادم األمامي، والمساعدة على البقاء في المسار مع التنبيه عند مغادرة المسار، ومؤشر الحفاظ على مسافة األمان 

ومصابيح IntelliBeam األمامية. تتطلب في طراز SLT الباقة المفضلة، وباقة تنبيه السائق 1 وباقة الترفيه والمعلومات 2

●

 
ً
، وباقة الذاكرة، ومقعد الراكب األمامي القابل للتعديل كهربائيا

ً
 للبرمجة والفتح كهربائيا

ً
 قابال

ً
 خلفيا

ً
الباقة المفضلة تتضّمن بابا

، وغطاء حمولة، 
ً
 يفتح إلى األعلى كهربائيا

ً
 خلفيا

ً
في 6 وضعيات مع مسند كهربائي ألسفل الظهر، وعجلة قيادة قابلة للتدفئة، وبابا

وشبك التخزين المريح. تتطلب في SLT باقة المعلومات والترفيه 2، وباقة تنبيه السائق 1 وفتحة السقف SkyScape الكهربائية

—●

باقة الذاكرة تتضّمن وضعيتين لضبط إعدادات مقعد السائق ومرايا الرؤية الخلفية الخارجية. في طراز SLT متضّمنة ومتوفرة فقط 

مع الباقة المفضلة

—●

الترفيه/ االتصال/ المالحة
نظام جي ام سي للمعلومات والترفيه1 مع شاشة ملونة تعمل باللمس قياس 7 إنش، وستيريو AM/FM، وتقنية 

Bluetooth®4 لتشغيل ملفات الموسيقى ومعظم الهواتف مع إمكانية تشغيلApple CarPlay™ 5 و ™Android Auto في 

المتوافقة الهواتف 

●——

 Bluetooth®4 وتقنية ،AM/FM نظام جي ام سي للمعلومات والترفيه1 مع شاشة ملونة تعمل باللمس قياس 8 إنش، وستيريو

لتشغيل ملفات الموسيقى ومعظم الهواتف مع إمكانية تشغيلApple CarPlay™ 5 و ™Android Auto في الهواتف المتوافقة، 

رة للراديو والهاتف
ّ

وإمكانية تخصيص نظام الترفيه والمعلومات وإعدادات المركبة وميزة التعّرف الصوتي المتطو

—●—

نظام جي ام سي للمعلومات والترفيه1 مع نظام مالحة وشاشة ملونة تعمل باللمس قياس 8 إنش، وستيريو ،AM/FM وتقنية 

Bluetooth®4 لتشغيل ملفات الموسيقى ومعظم الهواتف مع إمكانية تشغيلApple CarPlay™ 5 و ™Android Auto في الهواتف 

 SLE رة للراديو والهاتف. في
ّ

المتوافقة، وإمكانية تخصيص نظام الترفيه والمعلومات وإعدادات المركبة وميزة التعّرف الصوتي المتطو

متضّمن ومتوفر فقط مع باقة المعلومات والترفيه 1. في SLT متضّمن ومتوفر فقط مع باقة المعلومات والترفيه 2

—

 4®Bluetooth وتقنية ،AM/FM نظام جي ام سي للمعلومات والترفيه1 مع شاشة ملونة تعمل باللمس قياس 8 إنش، وستيريو

لتشغيل ملفات الموسيقى ومعظم الهواتف مع إمكانية تشغيلApple CarPlay™ 5 و ™Android Auto في الهواتف 

رة للراديو والهاتف 
ّ

المتوافقة، وإمكانية تخصيص نظام الترفيه والمعلومات وإعدادات المركبة وميزة التعّرف الصوتي المتطو

يتضّمن ذاكرة أكبر

——●

—●●نظام صوتي مع 6 مكبرات صوت

م صوت. في طرازات SLT، متضّمن ومتوفر فقط مع باقة المعلومات والترفيه 2
ّ
●—نظام Bose الصوتي الفاخر مع 7 مكبرات صوت ومضخ

●●●تقنية BLUETOOTH4 للهاتف، لتوصيل الهاتف الشخصي بالنظام الصوتي للمركبة

ً
 من النوع C في مقدمة حّيز التخزين المركزي. كما تشمل مأخذ إدخال إضافيا

ً
 من النوع A ومنفذا

ً
 واحدا

ً
●●●منافذ 2USB DATA تتضّمن منفذا

●●منفذان من النوع A داخل الكنسولة المركزية. في SLE متضّمنة ومتوفرة فقط مع باقة المعلومات والترفيه 1

●●●منفذان خلفيان للشحن فقط2 في الجزء الخلفي من الكنسولة المركزية

●●قارئ بطاقات ذاكرة SD في مقدمة حّيز التخزين المركزي. في SLE متضّمن ومتوفر فقط مع باقة المعلومات والترفيه 1

المواصفات والميزات الخارجية
●●●الزجاج

ف بطبقة بالستيكية 
ّ
●●●زجاج أمامي مغل

——●الشبك األمامي إطار من الكروم

—●—إطار ولمسات من الكروم

●——شعار دينالي الممّيز

—●●اإلضاءة مصابيح تفريغ أمامية عالية الكثافة )HID(. تتضّمن ميزة التأجيل األوتوماتيكي والتحكم بالتشغيل/ اإليقاف

●——مصابيح LED أمامية. تتضّمن ميزة التأجيل األوتوماتيكي والتحكم بالتشغيل/ اإليقاف

●●●مصابيح LED أمامية لإلضاءة خالل النهار

●●—مصابيح ضباب أمامية هالوجينية

●●●مصابيح خلفية مع إضاءة LED الممّيزة

—●●الطراز هيكل سفلي أسود

●——تصميم دينالي الممّيز بلون الهيكل مع لمسات من الكروم

ً
 والطّي يدويا

ً
——●المرايا الخارجية قابلة للتدفئة والتعديل كهربائيا

، مع ميزة الخفوت التلقائي ومؤشرات االلتفاف LED. تتضّمن ميزة ذاكرة السائق 
ً
 والطّي يدويا

ً
قابلة للتدفئة والتعديل كهربائيا

في دينالي

—●●

———أغطية المرايا الخارجية

—●●بلون الهيكل

●——كروم

——●الباب الخلفي يدوي

. في طراز SLE يتطلب باقة مالءمة السائق 
ً
——قابل للبرمجة والفتح كهربائيا

، بدون استخدام اليدين. متضّمن ومتوفر فقط مع الباقة المفضلة 
ً
●—قابل للفتح كهربائيا

●●●ماسحات الزجاج أمامية وخلفية مع غاسالت.

——سكك السقف مطلية باللون األسود. في طراز SLE متضّمنة ومتوفرة فقط مع باقة مالءمة السائق 

—●—مطلية باللون الفضي

●——بّراقة، بتصميم دينالي الخاص

األمان والحماية
وسادات هوائية6 تتضّمن وسادات أمامية تفتح على مرحلتين، ووسادات جانبية لمنطقة الصدر/ الحوض لكل من السائق والراكب 

األمامي مع وسادات أمامية وخلفية علوية جانبية للمقاعد الجانبية. تتضّمن نظام تحسس شغول المقعد

●●●

●●●كاميرا رؤية خلفية عالية الدقة مع خطوط الشبكة الديناميكية

م اليدوي مع نظام التنبيه إلى ضغط اإلطارات )ال يشمل مراقبة اإلطار االحتياطي(
ّ
●●●نظام مراقبة ضغط اإلطارات دليل التعل

●●●نظام منع السرقة

●—التنبيه عند تغيير المسار مع تنبيه المنطقة الجانبية العمياء متضّمن ومتوفر فقط مع باقة تنبيه السائق 1

●—التنبيه من السيارات العابرة من الخلف متضّمن ومتوفر فقط مع باقة تنبيه السائق 1

●—المساعدة على الركن الخلفي متضّمنة ومتوفرة فقط مع باقة تنبيه السائق 1

●●—نظام مساعدة على الركن أمامي وخلفي

●—مقعد السائق المنبه للسالمة متضّمن ومتوفر فقط مع باقة تنبيه السائق 1

●—نظام الفرملة لحماية المشاة متضّمن ومتوفر فقط مع باقة تنبيه السائق 2

●—الكبح التلقائي عند القيادة إلى األمام بسرعة منخفضة متضّمن ومتوفر فقط مع باقة تنبيه السائق 2

●—المساعدة على البقاء في المسار مع التنبيه عند مغادرة المسار متضّمنة ومتوفر فقط مع باقة تنبيه السائق 2

ر الحفاظ على مسافة األمان متضّمن ومتوفر فقط مع باقة تنبيه السائق 2
ّ

●—مؤش

●—مصابيح INTELLIBEAM األمامية متضّمنة ومتوفر فقط مع باقة تنبيه السائق 2

رة
ّ

●——رؤية محيطية عالية الدقة يشمل كاميرات الرؤية البانورامية األمامية والجانبية والخلفية. متضّمن ومتوفر فقط مع باقة األمان المطو

المساعدة األوتوماتيكية على الركن تتضّمن المساعدة على الركن األمامي، والخلفي، والمتوازي والعمودي. متضّمنة 

رة
ّ

ومتوفرة فقط مع باقة األمان المطو

——●

البيانات التقنية القياسية

ك تربيني VVT I-4 سعة 1.5 ليتر مع تقنية اإليقاف/التشغيل ّ
محر

170 عند 5.600القوة الحصانية عند د.د

275 عند 2.000-4.000عزم الدوران عند د د )نيوتن-متر(

DOHC، 4 صمامات لألسطوانة مع توقيت ضخ متفاوت )VVT(الصمامات

م اإللكتروني بدواسة الوقودتلقيم الوقود
ّ
حقن مباشر عالي الضغط مع التحك

ك تربيني VVT I-4  سعة 1.5 ليتر مع تقنية اإليقاف/التشغيل ّ
محر

252 @ 5,500القوة الحصانية عند د.د

353 @ 2,500-4,500عزم الدوران عند د د )نيوتن-متر(

DOHC، 4 صمامات لالسطوانة مع توقيت ضخ متفاوت )VVT(الصمامات

م اإللكتروني بدواسة الوقودتلقيم الوقود
ّ
حقن مباشر عالي الضغط مع التحك

ناقل الحركة

9T45 Hydra-Matic أوتوماتيكي بـ 9 سرعاتI-4 سعة 1.5 ليتر

9T50 Hydra-Matic أوتوماتيكي بـ 9 سرعاتI-4 سعة 2 ليتر

SLE قياسي في )FWD( دفع أمامي

خيار السائقدفع رباعي )AWD( متوفر في SLE + محّرك توربو سعة 2.0 ليتر

خيار السائقدفع رباعي )AWD( قياسي في SLT ودينالي

ارات Duralifeالفرامل
ّ

قرصية على العجالت األربع مع نظام الفرامل المانعة لالنغالق و دو

كهربائية بنسبة جهد متغيرة بالمسنن والبنيوننظام التوجيه 

ال تحتاج إلى صيانة مع حماية من النفادالبطارية

(سعة خزان الوقود
ً
56.4 ليتر/ 59 ليتر )تقريبا

12.7/11.7/11.4قطر الدوران )من الحافة إلى الحافة( )متر( )إطارات 17 إنش/ إطارات 18 إنش/ إطارات 19 إنش(

األبعاد الخارجية )ملم(

1661 بدون سكك السقف )ال تتضّمن هوائي زعنفة القرش(االرتفاع اإلجمالي 

1839العرض اإلجمالي 

4630الطول اإلجمالي 

2725قاعدة العجالت 

1582/1588المسافة بين العجالت

األبعاد الداخلية )ملم( )للصفين األول والثاني(

978/1016  )بدون فتحة السقف( 970/935 )مع فتحة السقف(حّيز الرأس

1038/1008حّيز القدمين

1453/1412حّيز الكتفين

1382/1316حّيز الجلوس

ز األمتعة )ليتر(8 ّ
أبعاد حي

1792.7خلف صف المقاعد األول 

838.3خلف صف المقاعد الثاني 

ل
ّ

ق من توافق الهاتف أو غيره من األجهزة تفض
ّ

. للتحق
ً
 أو غطاًء خلفيا

ً
ب بعض األجهزة محوال

ّ
 مع PMA- أو Qi-. تتطل

ً
 متوافقا

ً
 واحدا

ً
 متحّركا

ً
 جهازا

ً
. تتطلب بعض األجهزة منفذ USB. 2ال يتوافق مع جميع األجهزة. 3يشحن النظام السلكيا

ً
 ذكيا

ً
 1يتطلب التشغيل الكامل تقنية بلوتوث السلكية متوافقة وهاتفا

 أحزمة األمان 
ً
. تطّبق أسعار باقات البيانات.  6مالحظات عن سالمة األطفال: استخدم دائما

ً
 متوافقا

ً
الع على الهواتف المتوافقة مع المركبة. 5واجهات المستخدم في المركبة من إنتاج ®Apple وGoogleTM، تطّبق أحكام وشروط بيان خصوصية الشركتين. تتطلب هاتفا

ّ
بزيارةmy.gmc.com/learn4. قم بزيارة my.gmc.com/learn لالط

وكرسي حماية األطفال المناسب لعمر الطفل وحجمه، حتى مع وجود الوسادات الهوائية. حتى في السيارات المجهزة بنظام استشعار وجود 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 
اب، واألمتعة، والتجهيزات االختيارية، أو 

ّ
الة. لمزيد من المعلومات عن السالمة راجع دليل المالك وتعليمات كرسي حماية األطفال. 7قبل شراء مركبة أو استخدامها للقطر يرجى مراجعة قسم القطر في دليل المالك. قد يحّد وزن الرك

ّ
أطفال بشكل مواجه للخلف في مقعد أمامي في سيارة مجهزة بوسادة هوائية أمامية شغ

األكسسوارات من الوزن الذي تستطيع قطره. 8تتوقف قدرة التحميل والتخزين على الوزن وطريقة التوزيع.
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مستويات الطراز 

— غير متوفر متوفر  ● قياسي  الرمز 



لنتعارف أكثر
 أن نبدأ 

ً
نحن في جي ام سي ال نريدك أن تتابعنا عبر مواقع التواصل االجتماعي فحسب بل نوّد أيضا

 نعرف من خالله أكثر عن بعضنا البعض. إنضم إلى المحادثة وشاركنا شغفك بكل احتراف.   
ً
معك حوارا

gmcarabia.com  |  #gmcterrain

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***


