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انطلق في رحلة تشويق وإثارة بقوة تتسارع لها القلوب. امنح نفسك 

حرية أن تكون أنت.. على طبيعتك، مع كاديالك. تخطَّ كل الحدود 

واستكشف ما بعد األفق بثقة تامة وسالمة أكيدة، اغمر نفسك براحة 

استثنائية مع أحدث التقنيات والميزات فهي رهن إشارتك. ِعش حياتك 

بكل أبعادها، مع سيارة XT4. كاديالك الفريدة.

سيارة الكروس أوفر XT4 2021 قد وصلت
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XT4 من الفئة الرياضية بلون برتقالي Autumn معدني. تظهر مع التجهيزات المتوفرة.
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انطالقة
بالشباب مفعمة 

عبر أدائها النابض بالحياة، تشعرك XT4 بالشباب والحيوية في كل رحلة. محرك قوي 

وهيكل ينفرد بجرأة خطوطه يزيدان قيادة سيارة الكروس أوفر هذه تشويقاً وإثارة، 

أما الحرفية والدقة في التصميم فيجعالن من XT4 تحفة مبهرة على الطرقات 

وخارجها.

تتوفر XT4 بتقليمات مختلفة لتتناسب مع شخصيتك. اختر بين فئة الفخامة وفئة 

الفخامة المميزة أو الفئة الرياضية لتضفي طابعك الخاص على سيارتك. هنا تجتمع 

روح سيارة السيدان الرياضية وراحة سيارات الدفع الرباعي بحب التحدي والمغامرة 

لتجعل من XT4 الخيار المثالي لكل قائد.



فــئــة الـفـخـامــة الـمـمــيــزة والـفــئــــة الـريــاضـيــة

 ُصممت لتلّبي تطّلعاتك. إنها XT4 2021 الجديدة، طريقتك المثلى للتعبير عن نفسك على كل 

الطرق. اختر بين فئة الفخامة وفئة الفخامة المميزة أو الفئة الرياضية، حيث ستجد ميزات مختلفة 

وفريدة في تصميم المقصورة والهيكل الخارجي، تتناغم مع ذوقك ومتطلباتك بكل تفاصيلها. 

اختر األداء الرياضي أو الفخامة المميزة وانطلق بأسلوب يشبهك. XT4 لديها كل ما تحتاج إليه.
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إلى اليمين: XT4 من الفئة الرياضية بلون أزرق Twilight معدني. إلى اليسار: XT4 الفخامة المميزة بلون رمادي Shadow معدني. تظهر المركبتان مع التجهيزات المتوفرة.



الـســالمـة
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تعتمد  جهوزية ال 
الحظ على 

تم تصميم XT4 بعناية لتحرص على راحتك حيث تضم ميزات أمان 

إضافية ونظاماً لدعم السائق، فتبقيك متنبهاً ومدركاً بكل 

ما يحيط بك لتحظى بتجربة قيادة متفوقة وراحة البال التي 

تستحقها.



مـسـاحـة حـّيــز األرجــل الـخـلـفـي
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تجهيزات XT4 الفئة الرياضية بلون أسود Jet Black مع لمسات بلون Cinnamon. تظهر مع التجهيزات المتوفرة.

تتسع لكل مغامراتك
األمر ليس مجّرد الوصول إلى الوجهة، بل هو أيضاً االستمتاع بالرحلة. 

مع المقاعد الخلفية القابلة للطي بنسبة 60/40، والمساحة اإلضافية 

للركاب، ستنطلق على متن XT4 إلى رحالت في غاية الراحة والتشويق.



مـحـّرك تيربو سـعـة 2.0 لـيـتـر

التشويق؟  تبحث عن 
إلينا في   انضم 

الرحلة هذه 
ليست XT4 أنيقة فحسب، بل تتميز كذلك بقوة أدائها بفضل محرك بشاحن تيربو سعة 2.0 لتر 

 بقوة 237 حصاًنا وعزم دوران 350 نيوتن متر. تطلق سيارة الكروس أوفر قوتها الجامحة 

ما أن تلمس قدمك دواسة الوقود. وقد تم تصميم المحرك الجديد أيضاً بنظام إدارة استهالك 

الوقود النشط إليقاف األسطوانات تلقائياً مما يمنحك قيادة ممتعة ويحسن استهالك 

للوقود في الوقت ذاته.

يترافق المحرك مع ناقل حركة بـ 9 سرعات وتقنية المقبض الفاصل الثنائي لنظام الدفع 

الرباعي المتواصل، لتخوض رحلة ال مثيل لها في كل مرة.



2 0 2 1 X T 4 كــاديــالك 

إلى اليمين: محرك تيربو سعة 2.0 لتر. في األعلى: XT4 الفخامة المميزة بلون فضي المع معدني. تظهر مع التجهيزات المتوفرة.



الـتـصـمـيـم الـخـارجـي

فنية  تحفة 
متحركة

 تنساب خطوط XT4 الخارجية بسالسة لترسم هيكالً متناسقاً متكامالً. يأتي تصميم XT4 ليبرز مقاييسها الحادة 

والمدمجة في آن، أما قاعدة العجالت الطويلة الموجودة في الطرف األقصى لزاويا العجالت، فتمنحها وقفة 

ثابتة متشبثة باألرض.

عند اختيارك لفئة الفخامة المميزة، ستجد نفسك محاطاً بروعة التفاصيل. شبك أمامي بلمسات معدنية المعة 

 .XT4 وسكك السطح ومحيط النوافذ الجانبية من األلمنيوم تزيد من أناقة تصميم ،Galvano محاط بكروم

مقابض أبواب مضيئة بلون الهيكل وبلمسات من الكروم Chrome-Satin ترشدك للوصول إليها في الظالم، 

مسلطًة الضوء على تصميم الهيكل المعاصر. واجهات أمامية وخلفية سفلية بلمسات من اللون الفضي 

المعدني المتوسط وعجالت معدنية قياس 20 إنش مع لمسات Diamond-Cut تجّسد التميز بأبهى صوره.
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أما الفئة الرياضية فترنقي باألداء إلى أعلى مستوياته. تتميز هذه الفئة بشبك أمامي 

وسكك للسطح ومحيط للنوافذ والواجهات األمامية والخلفية السفلية باللون األسود 

الالمع، وجميعها محاطة بلمسات Galvano. تتميز عدسات المصابيح ّ الخلفية بلون داكن 

مع كثافة معتدلة لتتماشى مع العجالت المعدنية المتوفرة قياس 20 إنش المزودة 

بخمسة أضالع شعاعية مزدوجة مع لمسات Diamond-Cut المدهشة.

تتمتع كل من فئة الفخامة والفخامة المميزة والفئة الرياضية بطّلة واثقة مع مصابيح 

LED أمامية وخلفية ملفتة. ويضفي التصميم الجريء والغني على سيارة XT4 السطوع 

واالستثنائية، لتنفرد عن غيرها من كل زواياها. 

حـتـى 

خـارجـيــة  LED مـصـابــيـح

خياراً مختلفاً للتصميم الخارجي



5
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الـــراحـــة والــرفــاهــيــة

لتكن الراحة رفيقة دربك. من كان ليظن بأن عالم السكينة الذي تبحث عنه يكمن داخل 

سيارتك؟ تعرف على مقصورة XT4، واكتشف مجموعة هائلة من الميزات والخصائص التي 

تؤمن لك الراحة والرفاهية التي تليق بك.

مواد عالية الجودة ولمسات من الرقي والحرفية تميز هذه المقصورة، حيث تبين االهتمام 

والتفاني في إتقان المهارة الحرفية فتعكس طابعاً أنيقاً خالباً تراه حتى في أصغر التفاصيل. 

يمتاز التصميم الداخلي لفئة الفخامة المميزة بأناقة التصميم مع مقاعد مغّلفة بالجلد، 

 ،Linear Galaxy و خشب عالي اللمعان بلمسات ،Diamond-Cut وألمنيوم بلمسات 

وآخر بلمسات Fineline Calico، لتغمرك XT4 بالرفاهية والفخامة.

إن كنت ترغب بإطاللة جريئة تشبهك، فاختر إذاً طراز الفئة الرياضية مع مقود ودواسات بطابع 

رياضي، وتوليفتين اختياريتين من األلياف الكربونية أو الخشب الطبيعي.

مهما كان اختيارك، فاألكيد أن XT4 ستغمرك مع كل تصاميمها بالراحة والرفاهية واإلبداع.

خيارات متوّفرة للتصميم الداخلي

متر مساحة حّيز األرجل الخلفي
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الـــراحـــة والــرفــاهــيــة



60/40

6
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  استمتع بمساحة رحبة. عندما تخطط لرحلة مع العائلة أو األصحاب، اجعلها رحلة كلها أناقة 

مع XT4. سيتمتع الضيوف ورفاق السفر بمساحة حيز األرجل الخلفي اإلضافية، فينعم الجميع 

 برحلة مريحة مهما طالت. كما تتميز XT4 بحيز حمولة فسيح وراء المقاعد الخلفية لتتسع 

 لكل أغراضك. وعندما تزيد الحمولة، XT4 ستلبي الطلب بفضل مقاعدها الخلفية القابلة 

 للطي بنسبة 60/40، التي تشكل عند طيها مساحة مسطحة للتخزين اإلضافي. وإن لم 

 يكفي ذلك، يمكنك دوماً استخدام أرضية الكونسول األمامي التي تحتوي على ست 

مساحات إضافية للتخزين.

صممت XT4 لتوفر لك الراحة بكل أوجهها. فحين تكون يداك محملتين باألغراض وتقترب من 

جهة XT4 الخلفية، ما عليك سوى تمرير قدمك تحت الجهة اليسرى للواجهة الخلفية السفلية، 

.LED وسيفتح الباب الخلفي الذي يعمل دون استخدام اليدين والمضاء بشعار كاديالك بتقنية

نسبة المقاعد الخلفية 
القابلة للطي

للتخزين  مساحات 
في الكونسول األمامي



الــتــكــنــــولــوجــيـــا: الــتــواصــــل

 عبقرية 
في القيادة

ما إن تبدأ رحلتك مع XT4، ستلحظ تلقائياً مدى العبقرية في أدائها وتصميمها. تتميز هذه الكروس 

أوفر بالذكاء بكل جوانبها بفضل الميزات التكنولوجية المتعددة التي تتمتع بها والتي تسمح لك 

بأن تبقى على تواصل دائم مع العالم من حولك1. من بين هذه الميزات، ستخولك أداة التحكم 

الدوارة التحكم بالعديد من المهام عبر أمر صوتي أو بمجرد الضغط على زر في المقود.

ستجد كذلك في الكونسول األمامي صفين من األزرار الصلبة للتحكم بالميزات التي تستخدمها 

غالباً كميزة التحكم بالمناخ، وغيرها من الميزات اإلضافية كالشحن الالسلكي لهاتفك2. ويكتمل 

الكونسول الذكي بنظام المعلومات والترفيه الذي يعمل كمفتاح اختصار يصلك أسرع بالميزة 

التي تريد.

 .USB 1. قد تختلف الوظائف بحسب الطراز. يتطّلب تشغيل الوظائف الكاملة أجهزة بلوتوث متوافقة وهواتف ذكية متوافقة، وبعض األجهزة تتطلب وصلة 
 2. يقوم النظام السلكياً بشحن أحد هواتف PMA أو Qi المتوافقة. تتمّيز بعض الهواتف بتكنولوجيا الشحن الالسلكّي المدمجة، بينما تتطّلب بعض الهواتف

 األخرى محوالً خاصاً/غالفاً خلفياً خاصاً. لمعرفة إذا كان الهاتف  أو الجهاز متوافقاً يرجى مراجعة my.cadillac.com/learn أو استشارة شركة الهاتف.
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إلى اليمين: أداة التحّكم الدّوارة. إلى األعلى: نظام تجربة مستخدم كاديالك1 وأزرار التحّكم العاملة باللمس.



(A)

(B)

الــتــكــنــــولــوجــيـــا: الــتــواصــــل

إلى األعلى: رؤية محّسنة مع كاميرا الرؤية الخلفية )A(. في األسفل: رؤية تقليدّية مع مرآة الرؤية الخلفية )B(. أعلى اليسار: شاشة معلومات منعكسة على الزجاج األمامي.



2 0 2 1 X T 4 كــاديــالك 

 تريك العالم بمنظور جديد. لطالما كانت كاديالك السباقة في تقديم أحدث الميزات التكنولوجية منها 

كاميرا الرؤية الخلفية المبتكرة. في XT4، يمكنك االختيار بين المرآة الداخلية التقليدية أو شاشة عرض 

كاميرا الرؤية الخلفية في المرآة التي تمنحك رؤية أفضل وغير محجوبة لتتفقد حركة السير. تسمح 

لك الكاميرا المواجهة للخلف بتكبير وتصغير الصورة، وإمالتها عمودياً، وتعديل درجة سطوع الشاشة. 

وتشتمل عدسة الكاميرا أيضاً على بخاخ للمساعدة على إبقاء الرؤية واضحة.

على متن XT4، كن على ثقة بأن شيئاً لن يفوتك. مع شاشة المعلومات المنعكسة على الزجاج 

األمامي باأللوان الكاملة المتوفرة مع أنماط لتختار منها، لن تضطر إلبعاد عينيك عن الطريق حيث 

ستعرض لك المعلومات التي تحتاج إليها على الزجاج األمامي حتى تبقى متنبهاً لكل ما حولك. 

إلى جانب ميزات السالمة1، وللمحافظة على صحتك، زودت XT4 بمؤين للهواء يساعد على التخفيف 

من الملوثات الهوائية في المقصورة كالغبار، والروائح، وغبار الطلع، لتأمين الراحة لكل الركاب.

1. يرجى قراءة دليل المالك للحصول على المعلومات الهامة المتعّلقة بالسالمة.



الــتــكــنــــولــوجــيـــا: الــســـالمـــة

تظهر مواصفات مختارة للسالمة.

نظام الفرملة األمامي األوتوماتيكي

 نظام تثبيت السرعة 
التفاعلي

نظام التنبيه من االصطدامات األمامية

نظام الفرملة األمامي لمنع 
االصطدام بالمشاة

نظام التنبيه للمنطقة 
الجانبية العمياء

نظام التنبيه للسيارات 
العابرة من الخلف

نظام التنبيه عند تغيير المسار

نظام الفرملة األوتوماتيكي الخلفي

نظام المساعدة على المحافظة 
على المسار مع نظام التنبيه عند 
االنحراف عن المسار
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 ابتــكارات ســالمة متوّفرة 
تُحيطــك باألمان 

لكل ثانية قيمتها
يستطيع نظام الفرملة األوتوماتيكية األمامية 

والخلفية المتوّفر، حتى سرعات معّينة، استشعار 
حدوث اصطدام أمامي أو خلفي، وتفعيل الفرامل 

أوتوماتيكياً، فيساعدك على تخفيف شدة 
االصطدام.

تفكيٌر استباقي
يعمل نظام التنبيه لالصطدامات األمامية على 

مراقبة السير في األمام، حيث يقوم بتنبيهك 
عند احتمال حصول تصادم، في حين يقوم مؤّشر 

 المسافة الفاصلة بعرض توقيت السيارة في 
األمام )بالثواني( على شاشة مركز معلومات 

.)DIC( القيادة

تلفت انتباهك. بمهارة.
نظام المقعد المنّبه للسالمة في كاديالك والحاصل 

على براءة اختراع، يعمل على إرسال نبضات خفية 
إلى الجهة اليسرى أو اليمنى، أو الجهتين معاً 

 لمقعد السائق، معلناً عن الجهة المعّرضة للخطر، 
إن كانت من اليسار، أو اليمين، أو من الجهتين.

االستقامة في الرحلة
بفضل كاميرا تستشعر حدود المسار، يرسل نظام 

المساعدة على المحافظة على المسار المتوفر مع 
نظام التنبيه عند مغادرة المسار تنبيهاً مرئياً أمامك 

على لوحة العدادات، 
وتنبيهاً نابضاً عبر وسائد المقعد عندما تعبر المركبة 
حدود المسار. يمكنه كذلك إدارة المقود بلطف إذا 

توقع النظام مغادرة المركبة مسارها بشكل غير 
مقصود أو من دون استخدام مؤشر االنعطاف..

تلفت االنتباه
يقوم نظام التنبيه عند تغيير المسار المتوّفر بمراقبة 

المناطق جيداً خلف المنطقة الجانبية العمياء، 
وإطالق إشارات تحذيرية من خالل شعار المرآة 

الجانبية لتحذيرك عند اقتراب سيارة مسرعة.

شاهد ما يحيط بك من الخلف 
 تقوم كاميرا الرؤية الخلفية بتقنية HD تلقائياً 
 بعرض صورة مباشرة للناحية الموجودة خلفك 

على شاشة نظام تجربة مستخدم كاديالك. تعكس 
الخطوط اإلرشادية على الصورة المسار الذي 

 تسلكه. ما يساعدك على رؤية الناس والعناصر 
التي قد تعترض طريقك.

جّهز مساحتك الخاصة بك
 يقوم النظام المتكّيف لتثبيت السرعة بتفعيل 
الرادار وأجهزة استشعار الكاميرا للحفاظ على 

مسافة فاصلة وآمنة بينك وبين السيارة أمامك.

إشعارات تنبهك إلى ما يحدث خلفك
عند الرجوع للخروج من الموقف، يقوم نظام التنبيه 

لألجسام العابرة من الخلف بتحذيرك من السيارات 
 القادمة من جهتي السيارة من خالل إنذار صوتّي 

أو تنبيه نابض عبر نظام المقعد المنبه للسالمة.

رؤية شاملة لما يحيط بك
نظام الرؤية المحيطة بتقنية HD المتوّفر يؤّمن

رؤية شاملة للسيارة والمنطقة المحيطة بها في
حال الرجوع إلى الخلف أو التقّدم بسرعة منخفضة.

تنعكس هذه الرؤية على شاشة نظام تجربة
مستخدم كاديالك، ما يعّزز تنّبهك عند المناورة

بسرعات منخفضة.

إّن مّيزات السالمة ال تعفي السائق من مسؤولية تشغيل وقيادة السيارة بطريقة آمنة. يجب على السائق البقاء منتبهاً للزحام وما يحيط به، باإلضافة ألحوال الطرقات في جميع األوقات.
قد يؤثر سوء الرؤية وترّدي األحوال الجوية، وأحوال الطرقات على أداء مّيزات السالمة. يرجى قراءة دليل المالك للحصول على المعلومات الهامة المتعّلقة بالسالمة.



1500-
4000

األداء

تتخطى  قوة 
توقعاتك

 ال تدع XT4 تخدعك بجمالها، فتحت أناقة هيكلها وسحر خطوطه قلب نابض جبار. 

محرك بشاحن تيربو سعة 2.0 ليتر، يوّلد قوة 237 حصاناً و350 نيوتن متر من عزم 

الدوران ليمنحك تجربة قيادة مشوقة بامتياز. كما أن تقنية المقبض الفاصل الثنائي 

المتطورة لنظام الدفع الرباعي، تعزز اإلثارة والتشويق من خالل قدرة الجر االستثنائية. 

يترافق المحرك كذلك مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 9 سرعات لتأمين قيادة أكثر 

سالسة وفعالية. 

يتميز نظام XT4 اإللكتروني الدقيق لتغيير السرعة المتطور الرياضي بكونه وسيلة 

عصرية ومريحة وفعالة للتسارع. يستعرض التصميم الجديد طريقة مستقيمة الختيار 

التروس باالتجاهين األعلى واألسفل، كما تتوفر أدوات التحكم بالسرعات وراء المقود 

لتؤّمن نقل الحركة بسرعة وبساطة، فتصبح بذلك القيادة أكثر تشويقاً وتفاعالً.

سواء في المدينة أو على الطرقات الشاسعة، تسمح لك أنماط القيادة المتعددة في 

XT4 بتخصيص تفضيالت القيادة. تنفرد هذه السيارة باألنماط المتعددة التي تقدمها 

لتمنحك مع كل رحلة تجربة قيادة فريدة. تشتمل التغييرات في كل من األنماط على 

تعديل التحكم بدواسة الوقود، ونقاط نقل الحركة، وجهد التوجيه، باإلضافة إلى نظام 

التعليق الرياضي النشط المتوفر. ومهما كان اختيارك، تبقى جودة ومعايير كاديالك 

.XT4 بارزة في كل من أنماط

من عزم الدوران

نطاق الدورات في الدقيقة التي يوّلد فيها 
محّرك التيربو سعة 2.0 لتر عزم الدوران األقصى

قّوة المحّرك بشحن توربو سعة 2.0 لتر

350 نيوتن متر 

237 حصاناً  
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أعلى اليمين: نظام إلك�تروني لتغي�ير السرعة الدقيق. في األعلى: XT4 فئة الفخامة المميزة بلون فضي المع معدني. تظهر مع التجهيزات المتوفرة.



الـمـيـــزات والـخـيـــارات

فئة الفخامة

القوة المحركة

المحّرك تيربو سعة 2.0 لتر، كامات منزلقة، النظام النشط إلدارة الوقود مع 
تكنولوجيا إيقاف األسطوانات، مع 237 حصاناً عند 5000 دورة في الدقيقة 

و350 نيوتن متر من عزم الدوران عند 4000-1500 دورة في الدقيقة
ناقل الحركة أوتوماتيكي بـ 9 سرعات مع نظام إلكتروني لتغيير السرعة 

الدقيق، أدوات تحكّم بالسرعات مثّبتة في عجلة القيادة، تكنولوجيا التوّقف 
والتشغيل التلقائّي للمحّرك مع زّر يسمح بتعطيل الميزة

القوة المحّركة نظام دفع أمامي

الشاسيه ونظام التعليق

 ،ABS الفرامل أسطوانات على العجالت األربع مع نظام منع غلق المكابح
نظام تجفيف تلقائي ونظام المساعدة الذكي للفرامل

أنماط القيادة قابلة لالختيار من ِقبل السائق، عند الطلب: نمط Tour، ونمط 
Snow/Ice ونمط ،Sport

نظام التحكّم اإللكتروني بالثبات يشتمل على نظام التحكّم بالجّر
العادم مزدوج من الفوالذ المقاوم للصدأ مع تصميم المخرج المعدنّي 

المدمج بالواجهة الخلفية السفلّية
فرامل لركن السيارة، إلكترونية

عجلة وإطار احتياطيان موّفران للمساحة
عجلة القيادة متكّيفة مع السرعات، نظام التوجيه بالمسنن والبنيون مع نظام 

كهربائي بجهد متغّير
نظام التعليق، مستقّل على العجالت األربع بقوائم ماكفرسون االنضغاطية، 

أمامي: 5 وصالت، خلفي

المّيزات الخارجية

قوالب تزيينّية جانبية للهيكل، سفلّية مع لمسات مدمجة داكنة
فتحة وقود بدون غطاء داخلي

 مقابض األبواب، الخارجية بلون الهيكل مع لمسات من الكروم 
Satin-Chrome

لمسات للواجهة، سفلّية مع لمسات مدمجة داكنة
اإلنارة

مصابيح أمامّية LED مع تشغيل/إطفاء أوتوماتيكّي
اإلنارة عند الدخول: مصابيح جانبّية مثّبتة في الباب في الصف األّول

اإلنارة الخلفية: مصابيح خلفية LED، ومصباح التوقف العلوي الوسطي 
LED بتقنّية CHMSL

المرايا الخارجية للرؤية الخلفّية قابلة للتعديل كهربائياً للسائق والراكب، قابلة 
لإلغالق يدوياً وقابلة للتدفئة

ماسحة للزجاح الخلفّي، بّخاخ ومزيل الصقيع
 Bright عجالت قياس 18 إنش بـ10 أضالع معدنية مطلية مع لمسة نهائية

Silver )يرجى مراجعة الصفحة المطويّة للمزيد من التفاصيل(؛ تتضّمن إطارات 
P235/60R18 لجميع الفصول

Satin-Aluminum قوالب تزيينّية لمحيط النوافذ مع لمسات من األلومنيوم
فتحة سقف UltraView كهربائية، مع ميزة اإلمالة واالنزالق، والفتح/اإلغالق 

السريع، وستارة كهربائية للوقاية من الشمس؛ تتضّمن سكك سطح طولّية 
Satin-Aluminum مع لمسة من األلومنيوم

باب الصندوق كهربائّي يفتح عن بُعد

المقصورة الداخلية

 نظام تشغيل تفاعلي عن ُبعد يعمل على تشغيل تدفئة وتبريد المقاعد 
والمقود القابل للتدفئة )في حال وجود هذه الميزة(، نظام التحكّم بالمناخ 

ومزيل الصقيع الخلفي
نظام تنقية الهواء داخل المقصورة

مساند الذراع أمامّية وسطّية مع حجرات تخزين مخفّية؛ خلفّية وسطّية، قابلة 
للطّي مع حامالت أكواب

نظام الصوت 7 مكّبرات للصوت مع مضّخم صوت إضافّي ونظام إلغاء 
الضوضاء النشط

نظام تجربة مستخدم كاديالك1 للتحكّم بالمعلومات والوسائط الصوتية. 
يتضّمن شاشة عالية الدّقة تعمل باللمس قياس 8 إنش، إعدادات مخّصصة 

لكل سائق، تقنية التعرف إلى الصوت الطبيعي، تقنية الهاتف المدمج 
 NFC تقنية ،Android Auto ونظام Apple CarPlay المتوافق مع نظام

لتوصيل الهواتف والتطبيقات المتصلة على المدى القريب
نظام التحكّم بالمناخ إلكترونّي، يتحكّم بمنطقتين أوتوماتيكياً مع فتحات 

تهوية في الصف الثاني
نظام التواصل بلوتوث®4 يتعرّف على 10 هواتف ذكية متوافقة مع تقنية 
 ،Type A 6 عدد 4: منفذ في الصف األمامّي من النوعUSB بلوتوث؛ منافذ
ومنفذ في الصف األمامّي من النوع Type C بوظائف كاملة، واثنان في 

الصف الثاني للشحن فقط.
كونسول، أمامي وسطي يتضّمن جيوب تخزين جانبية عدد 2 مالئمة 

للكمبيوترات اللوحّية، حجرة تخزين أمامية مغّطاة مع منافذ USB 4 ومأخذ 
طاقة إضافّي، حامالت أكواب عدد 2، مسند للذراع وحجرة تخزين للهاتف 

الذكّي
نظام تثبيت سرعة إلكتروني، مع تثبيت واستئناف السرعة

الديكور، تصميم داخلي بلمسة معدنّية من األلومنيوم
أقفال األبواب يمكن برمجتها مع منع اإلقفال في حال كان المفتاح في 

منفذ تشغيل السيارة
سجادات أرضية للمقصورة األمامية والخلفية

لوحة عدادات تتضّمن شاشة ملّونة لمعلومات القيادة يمكن تعديلها
صندوق تخزين قابل لإلقفال

نظام دخول السيارة بدون مفتاح يتضّمن جهاَزي إرسال عن بُعد ويسمح 
بتشغيل السيارة بكبسة زّر

اإلنارة حّيز القدمين األمامي، إنارة علويّة، ألواح األبواب وفسحة الحمولة
 كاميرا الرؤية الخلفية5، عالية الدّقة تؤّمن أوتوماتيكياً رؤية خلفية مع 

 خطوط إرشاديّة تشير إلى المسار المتوّقع للمركبة عندما تكون المركبة 
في وضع الرجوع إلى الخلف.

 Ultraview طاقة احتياطية نوافذ كهربائية، نظام صوتي، مرايا، فتحة سقف
)في حال وجود هذه الميزة(، ونظام التكييف، كلها تستمر بالعمل بعد إطفاء 

السيارة لمدة 10 دقائق أو حتى فتح أحد األبواب
قرص دّوار للتحكّم بنظام الترفيه والمعلومات قرص تحكّم دّوار مثّبت في 

الكونسول مع أزرار مخّصصة للوظائف التي يتّم استخدامها غالباً.
المقاعد

أمامّية قابلة للتعديل كهربائياً في 8 وضعيات للسائق وقابلة للتعديل 
 كهربائياً في 6 وضعيات للراكب مع تعديل كهربائّي لمسند أسفل الظهر 

في وضعيتين
مقاعد الصف الخلفي قابلة للطّي بشكل منفصل بنسبة 60/40

مقاعد مغّلفة بالجلد

عمود التوجيه قابل لالنحناء والتداخل، يدوياً
مقود مغلف بالجلد مع أزرار تحكّم مع بصمة اإلصبع مدمجة بنظام تجربة 

مستخدم كاديالك1 بما فيها التحكم بالصوت ونظام بلوتوث3 للتحكم بواجهة 
الهاتف ونظام تثبيت السرعة التفاعلي

نظام التحكّم عن ُبعد الشامل 3 قنوات، يمكن برمجته
حواجب شمسية للسائق والراكب األمامي مع مرايا يمكن إنارتها

النوافذ، كهربائّية مع ميزة اإلغالق والفتح السريع في األمام، ميزة الفتح 
السريع في الخلف، وتتضمن أقفال للمقاعد الخلفية وإمكانّية فتح النوافذ 

عن بُعد

األمن والسالمة

الوسادات الهوائية7 وسادة أمامية للسائق والراكب األمامي تفتح على 
مرحلتين، وسادات هوائية للحماية من الصدمات الجانبية، وسادات هوائية 

للركبة ووسادات هوائية رأسية للسائق والراكب األمامي، وسادات هوائية 
رأسية لحماية ركاب المقاعد الجانبية الخلفية. نظام استشعار وجود الراكب، 

مقعد الراكب األمامي.
النظام المساعد على الركن الخلفي5

 أحزمة األمان لكافة وضعيات الخصر والكتفين مع أنظمة شد تدريجي 
للسائق والراكب األمامي

نظام منع السرقة تقنية توقيف المحّرك؛ إشارات تنبيه صوتّية
نظام مراقبة ضغط اإلطارات ال يراقب اإلطار االحتياطي

نظام المقعد المنّبه للسالمة5

مّيزات متوفرة

حزمة الطقس البارد تتضّمن مقاعد أمامّية قابلة للتدفئة، مقاعد جانبية 
خلفّية قابلة للتدفئة، ومقود قابل للتدفئة

1. قد تختلف الوظائف بحسب الطراز. يتطّلب تشغيل الوظائف الكاملة أجهزة بلوتوث متوافقة وهواتف ذكية متوافقة، وبعض األجهزة تتطلب وصلة USB.     2. إّن واجهة االستخدام في السيارة هي منتج تابع لشركة ®Apple وتسري الشروط واألحكام التابعة لها. يتطّلب وجود هاتف ®iPhone متوافق 
وتنطبق رسوم باقات البيانات. Apple CarPlay هي عالمة تجارية لشركة Siri .Apple ، و iPhone ، و iTunes هي عالمات تجاريّة لشركة Apple ، ومسجلة في الواليات المتحدة وبلدان أخرى.     3. إّن واجهة االستخدام في السيارة هي منتج تابع لشركة GoogleTM وتسري الشروط واألحكام التابعة 

لها. وهي تتطّلب تطبيق Android Auto من Google Play وهواتف ™Android ذكية متوافقة. Android Auto هي عالمة تجارية لشركة Google.     4. راجع موقع my.cadillac.com/learn لتتعرف على الهواتف المتوافقة مع السيارة.     5. يرجى قراءة دليل المالك للحصول على المعلومات الهامة 
المتعّلقة بالسالمة.     6. غير متوافق مع جميع األجهزة.    7. مالحظة حول سالمة األطفال: يجب دائماً استخدام أحزمة األمان والمساند الخاصة باألطفال المالئمة لعمر طفلك وحجمه، حتى مع الوسادات الهوائّية. حتى في المركبات المجّهزة بنظام استشعار وجود الراكب، يكون األطفال في أمان أكبر 

عندما يتّم تثبيتهم في المقعد الخلفّي ضمن كرسي أمان األطفال المالئم أو مقعد األمان الداعم لألطفال. االمتناع بأي حال من األحوال عن وضع كرسي أمان األطفال المواجه للخلف في المقعد األمامّي ألّي مركبة مجّهزة بوسادة أمامّية نشطة. يرجى مراجعة دليل المالك الخاص بمركبتك وتعليمات 
كرسي أمان األطفال للمزيد من المعلومات عن السالمة.     8. يقوم النظام السلكياً بشحن أحد هواتف PMA أو Qi المتوافقة. تتمّيز بعض الهواتف بتكنولوجيا الشحن الالسلكّي المدمجة، بينما تتطّلب بعض الهواتف األخرى محوالً خاصاً/غالفاً خلفياً خاصاً. لمعرفة إذا كان الهاتف أو الجهاز متوافقاً يرجى 

مراجعة my.cadillac.com/learn أو استشارة شركة الهاتف.
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الفئة الرياضيةفئة الفخامة المميزة

استمتع بميزات فئة الفخامة باإلضافة إلى:

دفع رباعي متواصل تقنية المقبض الفاصل الثنائي
 نظام الصوت المحيطي Bose نظام Bose Centerpoint Surround Sound مع 13 مكبراً للصوت 

تتضّمن مضّخم صوت إضافّي ونظام إلغاء الضوضاء النشط
Medium Silver قوالب تزيينّية جانبية للهيكل، سفلّية مع لمسات معدنّية من الفضي المتوسط

الديكور، الداخلّي تقليمات من األلومنيوم أو الخشب الطبيعّي
Satin-Chrome مقابض األبواب، الخارجية مضيئة بلون الهيكل مع لمسات من الكروم

Medium Silver لمسات للواجهة، سفلّية مع لمسات معدنّية من
مقاعد مغّلفة بالجلد

 باب يفتح لألعلى كهربائياً، يعمل دون استخدام اليدين عند استشعار الحركة، قابل للبرمجة 
مع ذاكرة لالرتفاع

باب الصندوق كهربائّي يفتح عن بُعد
اإلنارة، محيطية داخلّية لوحة العدادات وألواح األبواب، في األمام والخلف

النظام المساعد على الركن األمامي والخلفي5
نظام التنبيه عند تغيير المسار مع نظام التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء5

 حزمة الذاكرة مقعد السائق، المرآة الخارجية لجهة السائق وعمود التوجيه الكهربائّي )في حال وجود 
هذه الميزة(

المرآة، الداخلّية للرؤية الخلفّية خفوت أوتوماتيكّي
المرآة، الخارجية للرؤية الخلفّية قابلة لإلغالق كهربائياً، خفوت أوتوماتيكّي لجهة السائق، يمكن تدفئتها

نظام المالحة مع إرشادات صوتّية ونّصية
نظام التنبيه لألجسام العابرة من الخلف5

لوحات عتبات أرضية، فسحة الحمولة لمسات من األلومنيوم
Rainsense ماسحات الزجاج

 Pearl Nickel عجالت معدنّية قياس 18 إنش بـ10 أضالع مطلية مع لمسة

مّيزات متوفرة

حزمة الطقس البارد تتضّمن مقاعد أمامّية قابلة للتدفئة، مقاعد جانبية خلفّية قابلة للتدفئة، ومقود قابل 
للتدفئة

حزمة الراحة والرفاهية تتضّمن باباً خلفياً يعمل دون استخدام اليدين، مقعد الراكب القابل للتعديل كهربائياً 
في 8 وضعيات، مسند أسفل الظهر القابل للتعديل كهربائياً في 4 وضعيات للسائق والراكب األمامّي، 

تهوية وتدليك
حزمة دعم السائق5 نظام مطّور متكّيف لتثبيت السرعة، نظام فرملة تلقائي مطّور ونظام فرملة تلقائي 

عند الرجوع للخلف
 حزمة تنبيه السائق5 تتضّمن نظام مؤشر المسافة الفاصلة، نظام المساعدة على المحافظة على 

IntelliBeam المسار مع نظام التنبيه عند االنحراف عن المسار ومصابيح أمامية
حزمة الرؤية المحّسنة5 نظام التنبيه للمشاة من الخلف، تتضّمن كاميرا الرؤية الخلفية، رشاش مياه 

 لتنظيف كاميرا مرآة الرؤية الخلفية، نظام الرؤية المحيطة بتقنية HD ، مساعدة أوتوماتيكية عند ركن
 السيارة مع الفرملة

حزمة التكنولوجيا تتضّمن مصابيح انعطاف أمامية LED، إشارات التفاف أمامية LED، شاشة معلومات 
 منعكسة على الزجاج األمامي، لوحة عدادات ملّونة قابلة للتعديل قياس 8 إنش، شحن السلكي للهاتف8، 

عمود توجيه كهربائّي ومؤيّن هواء للمقصورة
 Diamond-Cut/Medium Android عجالت معدنّية قياس 20 إنش بـ 9 أضالع ديناميكّية مطلية مع لمسة

استمتع بميزات فئة الفخامة المميزة باإلضافة إلى:

دفع رباعي متواصل تقنية المقبض الفاصل الثنائي
نظام الصوت المحيط Bose  13 مكّبراً للصوت Bose Centerpoint Surround Sound تتضّمن مضّخم 

صوت إضافّي ونظام إلغاء الضوضاء النشط
قوالب تزيينّية جانبية للهيكل، سفلّية مع لمسات باللون األسود الالمع

LED ،مصابيح انعطاف
الديكور، الداخلّي تقليمات من األلياف الكربونية أو الخشب الطبيعّي

مقابض األبواب بلون الهيكل
لمسات للواجهة، سفلّية مع لمسات نهائّية باللون األسود الالمع

LED ،مصابيح إشارات االلتفاف األمامية
الشبك األمامّي باللون األسود الالمع

 حزمة الذاكرة مقعد السائق، المرآة الخارجية لجهة السائق وعمود التوجيه الكهربائّي )في حال وجود 
هذه الميزة(

 باب يفتح لألعلى كهربائياً، يعمل دون استخدام اليدين عند استشعار الحركة، قابل للبرمجة 
مع ذاكرة لالرتفاع

باب الصندوق كهربائّي يفتح عن بُعد
اإلنارة، محيطية داخلّية لوحة العدادات وألواح األبواب، في األمام والخلف

النظام المساعد على الركن األمامي والخلفي5
نظام التنبيه عند تغيير المسار مع نظام التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء5

المرآة، الداخلّية للرؤية الخلفّية خفوت أوتوماتيكّي
المرآة، الخارجية للرؤية الخلفّية قابلة لإلغالق كهربائياً، خفوت أوتوماتيكّي لجهة السائق، يمكن تدفئتها

نظام المالحة مع إرشادات صوتّية ونّصية
نظام التنبيه لألجسام العابرة من الخلف5

سكك سطح طولّية مع لمسة باللون األسود الالمع
المقاعد، قابلّية التعديل محّسنة مسند أسفل الظهر قابل للتعديل كهربائياً في 4 وضعيات للسائق 

والراكب األمامّي
عجلة قيادة، رياضّية إطار أكثر سماكًة وجلد بنمط رياضّي

لوحات عتبات أرضية، فسحة الحمولة لمسات من األلومنيوم
قوالب تزيينّية لمحيط النوافذ مع لمسات باللون األسود الالمع

Rainsense ماسحات الزجاج
Diamond-Cut/Argent Metallic عجالت معدنّية قياس 18 إنش بـ10 أضالع مطلية مع لمسة

الفرامل مالقط حمراء للفرامل
دواسات رياضية من األلمنيوم

مّيزات متوفرة

نظام تعليق رياضي نشط شاسيه نشط مع تحكّم مستمّر بالتخميد
حزمة الطقس البارد تتضّمن مقاعد أمامّية قابلة للتدفئة، مقاعد جانبية خلفّية قابلة للتدفئة، ومقود قابل 

للتدفئة
حزمة الراحة والرفاهية تتضّمن مقاعد مغلفة بالجلد، باباً خلفياً يعمل دون استخدام اليدين، مقعد الراكب 

القابل للتعديل كهربائياً في 8 وضعيات، تهوية وتدليك للسائق والراكب األمامي
حزمة دعم السائق5 نظام مطّور متكّيف لتثبيت السرعة، نظام فرملة تلقائي مطّور ونظام فرملة تلقائي 

عند الرجوع للخلف
 حزمة تنبيه السائق5 تتضّمن نظام مؤشر المسافة الفاصلة، نظام المساعدة على المحافظة على 

IntelliBeam المسار مع نظام التنبيه عند االنحراف عن المسار ومصابيح أمامية
حزمة الرؤية المحّسنة5 نظام التنبيه للمشاة من الخلف، تتضّمن كاميرا الرؤية الخلفية، رشاش مياه 

 لتنظيف كاميرا مرآة الرؤية الخلفية، نظام الرؤية المحيطة بتقنية HD ، مساعدة أوتوماتيكية عند ركن
 السيارة مع الفرملة

حزمة التكنولوجيا تتضّمن شاشة معلومات منعكسة على الزجاج األمامي، لوحة عدادات ملّونة قابلة 
للتعديل قياس 8 إنش، شحن السلكي للهاتف8، عمود توجيه كهربائّي ومؤيّن هواء للمقصورة

 Diamond-Cut/Titan Satin عجالت معدنّية قياس 20 إنش بـ5 أضالع مزدوجة مطلية مع لمسة



مـــزايــــا الـمــالـــك

إّن مالكي سياراتنا يستحقون منا األفضل. لهذا السبب تأتي جميع موديالت 2021 مجهزة بمجموعة شاملة من الميزات للمالك. 
cadillacarabia.com/ae-ar/owner-resources لمعرفة المزيد، يرجى زيارة

 مالحظة هامة حول التعديالت والضمانات

عمليات التركيب أو التعديالت على تجهيزات المركبة األصلّية )أو الشاسيه( كما توّزعها جنرال موتورز ال يغّطيها الضمان 
المحدود للمركبات الجديدة التابع لجنرال موتورز. الشركة المتخّصصة بتعديل الهياكل، المتخّصصة بالتجميع، المتخّصصة بتركيب 

 التجهيزات أو المتخّصصة بتعديل السيارات هي المسؤولة الوحيدة عن الضمانات على الهيكل أو التجهيزات أو أّي تعديالت 
)أو أّي تأثيرات لهذه التعديالت( على أّي من القطع، أو المكّونات، أو األنظمة، أو المجموعات التي قامت جنرال موتورز 
 بتركيبها. جنرال موتورز غير مسؤولة عن سالمة أو جودة التصميم، أو الميزات، أو المواد، أو المهارة الحرفّية ألّي تعديالت 

يجريها هؤالء المستخدمون.

 المحركات

لقد تم تجهيز منتجات كاديالك بمحركات من إنتاج شركة جنرال موتورز أو بواسطة موردين آخرين لشركة جنرال موتورز حول 
العالم. قد يتم استخدام محركات منتجات كاديالك أيضاً في النماذج والطرازات والموديالت األخرى التي تصنعها جنرال موتورز.

 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 عن 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.

مالحظة حول سالمة الطفل 

يجب دائماً استخدام أحزمة األمان والمساند الخاصة باألطفال المالئمة لعمر طفلك وحجمه، حتى مع وجود الوسادات الهوائّية. 
حتى في المركبات المجّهزة بنظام استشعار وجود الراكب، يكون األطفال في أمان أكبر عندما يتّم تثبيتهم في المقعد 

الخلفّي ضمن كرسي أمان األطفال المالئم أو مقعد األمان الداعم لألطفال. عدم بأي حال من األحوال وضع كرسي أمان 
األطفال المواجه للخلف في المقعد األمامّي ألّي مركبة مجّهزة بوسادة أمامّية نشطة. يرجى مراجعة دليل المالك وتعليمات 

كرسي أمان األطفال للمزيد من المعلومات عن السالمة.

المعلومات حول سحب المقطورات والقيادة على الطرقات الوعرة

يرجى زيارة موقع cadillac.com ومراجعة دليل المالك بدّقة لمعرفة معلومات السالمة المهّمة حول سحب المقطورات 
والقيادة على الطرقات الوعرة على متن مركبتك.

معلومات هامة حول هذا الكتّيب 

لقد بذلنا ما في وسعنا لجعل هذا الكتّيب شامالً قدر اإلمكان. لكّن الشركة تحتفظ بحقها بإدخال أي تعديل في أي وقت ومن 
دون سابق إنذار في ما خص األسعار أو األلوان أو المواد أو التجهيزات أو المواصفات أو الطرازات وتوّفرها. 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 عما هو مذكور وذلك لتعدد مصادر التصنيع ونوعية التجهيزات. قد يطرأ على المعلومات المذكورة 

في هذا الكتّيب بعض التعديل منذ تاريخ طبعه، لذا ُيرجى مراجعة وكيل كاديالك للحصول على كامل التفاصيل. تحتفظ 
كاديالك، بحقها في تحديد مدة سنة الطراز ألي منتج وألي سبب كان، أو في بدء سنوات الطراز وإنهائها في أوقات مختلفة. 

قد تخسر بعض مّيزات المركبات منفعتها مع مرور الوقت نتيجة التقادم بسبب التغييرات التكنولوجّية. ما لم يتم ذكر خالف ذلك، 
تستند كّل المزاعم إلى فئة السيارات الرياضية المتعّددة االستخدامات الصغيرة الفخمة لدى جنرال موتورز وإلى المعلومات 

التنافسّية الحديثة المتوّفرة. باستثناء كّل مركبات جنرال موتورز األخرى.. 

طلبّيات األساطيل

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

 2020© جنرال موتورز. جميع الحقوق محفوظة. إّن العالمات الظاهرة في الكتّيب هي ماركة مسجلة لشركة جنرال موتورز، فروعها والشركات التابعة لها أو المرخصين من قبلها. Apple، iPhone ِوApple CarPlay هي عالمات تجارية لشركة Apple Inc.، ومسجلة في الواليات المتحدة األميركية 
Wi-Fi Alliance هي عالمة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fiو .Google LLC هي عالمة تجارية لشركة Android .وبلدان أخرى



امـتـيـازات 
امـتـالك 

كـاديــالك
السبب في اختيارك لكاديالك أنك تبحث عن تجربة استثنائية تتخطى المألوف. لذلك تأتيك كاديالك بأعلى معايير خدمات الصيانة وتغطية الضمان والمساعدة 
على الطرقات. ومن خالل مجموعة واسعة من المزايا المجانية لبرنامج Premium Care والمزايا اإلضافية عند شراء Premium Care Plus، نقدم لك وسيارتك 

كاديالك تجربة ال تضاهى.

CADILLAC PREMIUM CARE
تغطية ضمان لمّدة 4 سنوات/ 100,000 كلم

خدمة وصيانة لمّدة 5 سنوات/ 100,000 كلم

خدمة المساعدة على الطرقات لمّدة 4 سنوات

األجزاء المغطاة
فلتر زيت المحرك

التناوب بين اإلطارات3

فلتر هواء مقصورة الركاب

جهاز تنقية/فلتر هواء المحرك
شمعات اإلشعال5

سائل المحور الخلفي5
سائل وفلتر ناقل الحركة5

CADILLAC PREMIUM CARE PLUS )متاحة للشراء3(
تغطية ضمان2 لمّدة 5 سنوات/ 100,000 كلم1

خدمة وصيانة لمّدة 5 سنوات/ 100,000 كلم1 )تشمل لبادات المكابح4 

وشفرات ماسحات الزجاج4(

خدمة المساعدة على الطرقات لمّدة 5 سنوات

األجزاء المغطاة
فلتر زيت المحرك

التناوب بين اإلطارات3

فلتر هواء مقصورة الركاب

جهاز تنقية/فلتر هواء المحرك
شمعات اإلشعال5

سائل المحور الخلفي5 

سائل وفلتر ناقل الحركة5 
تغيير لبادات المكابح األمامية والخلفية4

تغيير شفرات ماسحات الزجاج الخلفي )في حال وجودها(
دوارات الفرامل األمامية4

1.  أيهما أسبق.   2. لالطالع على الشروط واألحكام المفصلة، يرجى مراجعة كتيب الضمان و الخدمة و الصيانة للمركبات الجديدة. تطبق شروط و أحكام الضمان الخاصة بالشركة المصنعة و ال تشمل أي تعويض أو استرداد نقدي.   3. يرجى التواصل مع ممثل وكيلك المحلي.   
4. تطبق أحكام االستخدام المعتدل و سيتم استبدال )كحد أقصى( ثالث )3( شفرات لكل من الماسحات األمامية، شفرتين )2( للماسحات الخلفية، طقمي )2( بطانات للفرامل األمامية، طقم واحد )1( من لبادات الفرامل األمامية، طقم واحد )1( من بطانات الفرامل الخلفية.

2 0 2 1 X T 4 كــاديــالك 



1628 ملم

1605 ملم 1603 ملم
2121 ملم

2779 ملم
4600 ملم

1. األمتعــة وقــدرة التحميــل يحدهــا الــوزن وطريقة توزيعه.

XT4 مـقــاســات
المقاسات بصيغة الملليمتر.

2 7 7 9 قاعدة العجالت 
4600 الطول 
2121 العرض األقصى مع المرايا مفتوحة 
1628 االرتفاع 
1605 المسافة بين العجالت، األمامية 
160 3 المسافة بين العجالت، الخلفية 

المّيزات الخارجية

60 نظام الدفع األمامي سعة الوقود )لتر، تقريباً( 
62 نظام الدفع الرباعي المتواصل  
المقاعد الخلفية مستقيمة، 637 سعة الحمولة1 )لتر( 
المقعد تّم طّيه، 1385  
2/3 المقاعد 

السعات

في الخلف في األمام   
100 3  1120 حّيز القدمين 
966  9 7 0 حّيز الرأس 
1 26 5  1384 حّيز الجلوس 

المقصورة الداخلية



فـئـة الـفـخـامـة

فـئـة الـفـخـامـة الـمـمـيـزة

الـفـئـة الـريـاضـيـة

 عجــالت معدنّيــة متوّفــرة قياس 20 إنش 
 بـــ5 أضــالع مزدوجة مطلية مع لمســة 

DIAMOND-CUT/TITAN SATIN

X T 4 2كــاديــالك  0 2 1

 عجــالت قيــاس 18 إنش بـ10 أضالع شــعاعية 
معدنيــة مطلّيــة مع لمســات فضية المعة

إطــارات قيــاس 18 إنــش بـ10 أضالع معدنية 
PEARL NICKEL مطلية مع لمســة

عجــالت قيــاس 20 إنش بـ9 أضالع شــعاعية 
معدنيــة ديناميكيــة مطلّية مع لمســات 

DIAMOND - CUT/MEDIUM ANDROID

عجــالت قيــاس 18 إنــش بـــ10 أضالع شــعاعية معدنية مطلّية 
DIAMOND-- CUT/ARGENT METALLIC مع لمســات



LIGHT PL ATINUM
مقاعــد مغّلفة بالجلد

JET BL ACK
مقاعــد مغّلفة بالجلد

JET BL ACK
مقاعد بمســاحات جلدية مع لمســات 

MINI-PERFORATED1

L IGHT PL ATINUM
مقاعــد مغّلفة بالجلد

LIGHT PL ATINUM
مقاعد بمســاحات جلدية مع لمســات 

MINI-PERFORATED1

SEDONA
مقاعد بمســاحات جلدية مع لمســات 

MINI-PERFORATED1

مساحات
JET BLACK

مساحات
JET BLACK

مساحات
JET BLACK

مساحات
JET BLACK

مساحات
JET BLACK

مساحات
JET BLACK

تقليمــات معدنّية 
من األلومنيوم

تقليمــات من 
األلومنيوم بلمســات 

DIAMOND-CUT

تقليمــات من 
األلومنيوم بلمســات 

DIAMOND-CUT

تقليمــات خشــبية عالية 
اللمعان بلمســات 

LINEAR GALAXY

تقليمــات خشــبية عالية 
اللمعان بلمســات 

LINEAR GALAXY

تقليمــات خشــبية عالية 
اللمعان بلمســات 

FINELINE CALICO

الـتـولـيــفـات الـداخـلـيــة

فئة الفخامة

فئة الفخامة المميزة

1. تتطّلــب حزمــة الراحــة والرفاهية.



2 0 2 1

الفئة الرياضية

X T 4 كــاديــالك 

JET BL ACK
مقاعــد مغّلفة بالجلد

JET BL ACK
مقاعد بمســاحات جلدية مع لمســات 

MINI-PERFORATED1

L IGHT WHEAT
مقاعــد مغّلفة بالجلد

LIGHT WHEAT
مقاعد بمســاحات جلدية مع لمســات 

MINI-PERFORATED1

 JET BLACK مســاحات بلون
 CINNAMON مع لمســات

بلون القرفة

 JET BLACK مســاحات بلون
 CINNAMON مع لمســات

بلون القرفة

 JET BLACK مســاحات بلون
 RED مع لمســات 

باللون األحمر

 JET BLACK مســاحات بلون
 RED مع لمســات 

باللون األحمر

تقليمــات مــن ألياف الكربون 
عالي اللمعان بلمســات 

TWENTY-TWO

تقليمــات مــن ألياف الكربون 
عالي اللمعان بلمســات 

TWENTY-TWO

تقليمــات مــن ألياف الكربون 
عالي اللمعان بلمســات 

 MORELLO أحمر 

تقليمــات مــن ألياف الكربون 
عالي اللمعان بلمســات 

 MORELLO أحمر 



2 0 2 1 X T 4 كــاديــالك 

STELL معدنّي1فضــي المع معدني AR أســود

أحمــر INFRARED بطبقتين1 أبيض كريســتال 3 طبقات1

رمــادّي SHADOW معدنّي1برتقالــّي AUTUMN معدنّي1

أزرق TWILIGHT معدنــّي1

1. متوّفــر بتكلفــة إضافية.



األلـــوان الــخــارجــيــة X T 4 كــاديــالك 


