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 يمنحك أكاديا 2018 الجديد كل ما تحتاج إليه وأكثر، من مقصورته الداخلية بهدوئها وفخامتها وعمليتها، إلى تصميمه 
ً
 وقالبا

ً
قلبا

 على أن العمل على تحقيق شغفك هو شغفنا فقد وضعنا 
ً
 قاطعا

ً
 يصعب نسيانه. يأتيك أكاديا دليال

ً
الخارجي الجريء الذي يترك انطباعا

ألنفسنا أعلى المعايير لنثبت أن االحتراف ليس مجّرد اسم بل هو أسلوب حياة. أكاديا هو أكبر برهان على أن االحتراف شأننا، فنحن نقف 

 احتراف. 
ّ

 بكل
ً
 عن مساعينا ونرتقي بها إلى األفضل دائما

ً
بكل جرأة دفاعا

مركبة أداء رياضي تأسرك بأوصافها.

أكاديا SLT-2 باللون الفضي المعدني )إلى اليسار(
أكاديا ALL TERRAIN باللون األسود المعدني )في الوسط(
أكاديا دينالي باللون األحمر القرمزي بطبقتين )إلى اليمين(

المركبات معروضة بالتجهيزات المتوفرة.



ص 3 | المواصفات الخارجية

 ما فيه
ّ

عملّي بكل

أكاديا SLT-2 باللون األزرق المعدني
معروض بالتجهيزات المتوفرة.



ُيبهرك
 احتراف

ّ
بكل

التصميم

 المهام الصعبة اختصاصه، والجرأة طبعه،
والقوة هي ببساطة اسمه الثاني، إنه أكاديا. 



ص 7 | دينالي | المواصفات الخارجية

الذروة. القّمة. اسم على مسمى.
 بشبك ممّيز من الكروم ثالثي االبعاد، ومصابيح HID أمامية عالية األداء مع إضاءة 

ً
جا

ّ
يترّبع أكاديا دينالي على عرش مركبات أكاديا متو

 بدون استخدام اليدين، والعجالت قياس 20 إنش المصنوعة
ً
 LED الممّيزة. ليس هذا كل شيء، فمع الباب الخلفي القابل للفتح كهربائيا

من األلومنيوم الالمع مع لمسات بلون فضي داكن، والكسوة السفلية بلون الهيكل، ومقابض األبواب بلمسات من الكروم وفتحة سقف 

 من التفّرد.
ً
SkyScape المزدوجة يرتقي أكاديا دينالي إلى مستوى جديد كليا

أكاديا دينالي باللون األحمر القرمزي بطبقتين
معروض بالتجهيزات المتوفرة.



ص 9 | دينالي | المواصفات الداخلية

االرتقاء بمفهومه الجديد.
 المواد األصلية 

ً
 من الترف والهدوء والراحة. تمّيزه أيضا

ّ
يحتضن أكاديا دينالي العائلة واألصدقاء في جو

كتفاصيل الخشب، واأللومنيوم خفيف اللمعان مع لمسات الجلد المخّرم والناعم الخاصة بموديالت دينالي 

ضمن بيئة مريحة وفاخرة. يستمر التفّرد مع مساند الرأس المطّرزة، والمقاعد األمامية القابلة للتدفئة 

والتهوية، ومقاعد الصف الثاني القابلة للتدفئة عند الطرفين مع درزات فرنسية بارزة، وعجلة القيادة القابلة 

 إلى مقاعد الصف الثالث عبر مقاعد الصف الثاني.
ً
 سهال

ً
 وصوال

ً
. يقّدم لك دينالي أيضا

ً
للتدفئة أوتوماتيكيا

مقصورة أكاديا دينالي باللون البني/الصخري
معروضة بالتجهيزات المتوفرة.



ص 11 | المواصفات الداخلية | التحسينات

إبداع يغمرك
أدخل أكاديا واكتشف تصميمه المخّصص لك. لقد حققنا مستويات غير مسبوقة من التصميم والحرفية داخل 

المقصورة. إنه عنوان أقصى درجات الرقّي في أكاديا.

مقاعد فاخرة لتعزيز متعة القيادة قمنا بتصميم مقاعد تمنحك راحة استثنائية. يمكنك اختيار المقاعد 
األمامية المتوفرة القابلة للتدفئة أو المقاعد القابلة للتدفئة والتهوية )في دينالي( ومقاعد الصف الثاني 

القابلة للتدفئة عند الطرفين والمتوفرة.

مواد أصلية تم استلهام لمسات األلومنيوم المصقول من أدوات وقطع األثاث العصرية. يمنحك دينالي 
لمسات خشب أصلية ومساند رأس مطّرزة مع تفاصيل األلومنيوم خفيف اللمعان الخاصة التي يتفّرد بها.

مساحة تخزين مدمجة صناديق تخزين موضوعة ببراعة بحيث ال تعيق تنظيم المقصورة. درج الكنسولة الخلفية 
في الصف الثاني )غير متوفر في All Terrain بخمسة مقاعد( هو المساحة المثلى لتخزين القطع اإللكترونية 

الصغيرة.

لوحة العدادات ُصّممت لتمنحك األفضل من حيث المالءمة والمعلومات والتحكم بأسلوب أنيق يسهل 
 بالفخامة.

ً
الوصول إليه، في حين تمنحك األسطح الناعمة شعورا

أضواء مريحة في المقصورة يرّحب أكاديا بك عبر إضاءة زرقاء وبيضاء على لوحة العدادات وشاشة العرض 
 يمثل أساس تصميم مقصورة أكاديا.

ً
 هادئا

ً
التي تعمل باللمس. هذا التناغم اللوني يمنحك جوا

لمسات دقيقة وعريقة تندمج العناصر في المقصورة بحرفية عالية – ابتداًء من األسلوب الذي يندمج فيه 
 إلى االنسيابية البارزة بين األبواب والكنسولة المركزية ولوحة العدادات.

ً
األلومنيوم مع األلواح وصوال

مقصورة أكاديا دينالي باللون األسود
معروضة بالتجهيزات المتوفرة.



ّ
 أداء بكل

احتراف

الهندسة

 وبشكل عام أفضل.
ً
 أعظم االبتكارات هي تلك التي تجعل حياتنا أسهل، وأكثر تشويقا

عندما نحقق ذلك نقول وبكل فخر أننا محترفون.



مع تحسينات فاخرة، وتعددية في االستخدامات وتقنيات تعزز أسلوب الحياة نرتقي في أكاديا بتجربة قيادتك. وها نحن 

 V-6 نقّدم لك أكاديا بأسلوب جديد دمجنا فيه تقنيات متقدمة ووفيرة متوفرة. يمكنك اختيار التسارع السلس مع محّرك

سعة 3.6 ليتر مع نظام التحكم الفّعال في استهالك الوقود. كما يمنحك أكاديا مزايا فرملة قوية، ونظام اختيار نمط 

 إضافة إلى نظام الدفع الرباعي المتوفر عالي األداء للقيادة على الطرقات الوعرة. تتضافر جميع هذه 
ً
القيادة إلكترونيا

 أن تقلب الصفحة.
ّ

التقنيات لتغنيك بتجربة قيادة فاخرة. ولمعرفة المزيد ما عليك إال

واكب سرعة العصر 

ص 15 | األداء
أكاديا دينالي باللون الرمادي الداكن المعدني

معروض بالتجهيزات المتوفرة.



تقنية TRACTION SELECT لتعددية قصوى في االستخدامات تتيح لك هذه 
التقنية اختيار نمط استجابة أكاديا وتعديله إلى أوضاع قيادة مختلفة. اختر نمط 
 بحسب الطريق والطقس _ رياضي، أو ثلج، أو وضع 

ً
القيادة المرغوب للتعديل آنيا

السحب/ الجر, وفي موديالت الدفع الرباعي المتواصل يمكن التبديل من الدفع 
الثنائي إلى الدفع الرباعي وبالعكس. 

نظام التحكم في القيادة المتغير باستمرار لتوفير قيادة سلسة مفعمة 
 في موديالت دينالي بتقليل االهتزازات 

ً
بالتحكم يقوم النظام أوتوماتيكيا

عبر مجموعة من الحساسات المتطورة التي تعدل نظام التعليق بشكل 
يالئم عزم القيادة.

دوارات فرامل DURALIFE مقاومة للصدأ 
استخدم مهندسو جي ام سي تكنولوجيا الكربنة 

 النيتروحديدية )FNC( التي من شأنها أن تساعد
على مضاعفة عمر الدوارات.

توجيه إلكتروني بالمسنن يؤمن نظام التوجيه بالمسنن 
والبنيون الكهربائي مساعدة إلكترونية متغيرة في 

 عند القيادة. 
ً
 دقيقا

ً
أكاديا، مما يتيح لك تحكما

 نظام الدفع الرباعي المتواصل المتقدم مع مقبض فاصل ثنائي
)All Terrain( يرفع هذا االبتكار الجديد من مستوى األداء على 

الطرقات الوعرة عبر منح العزم إلى العجلة التي تحتاج إليه أكثر. 

يدمج هذا المحرك باستمرار تقنيتي 
التوقيت المتفاوت للصمامات والتحكم 
الفعال في استهالك الوقود ليبدل بكل 

 ذكاء وكفاءة إلى 4 أسطوانات عندما
 ال تستدعي الحاجة أكثر من ذلك،

.
ً
كما هو الحال عند تثبيت السرعة مثال

310

ص 17 | األداء | الحركة والتحكم

على الطريق: التحكم لعبته
ليس باإلمكان إعادة تعبيد الطرق أو تغيير المناخ، لكن مع أكاديا ستشعر كما لو أن هذا ما يحصل. لذلك يقدم 

 عن المزيد من خيارات كفاءة المحرك.
ً
لك أكاديا تقنيات تحكم وقيادة جديدة وعديدة، فضال

سعة 3.6 ليتر
بـ 6 أسطوانات

 أحصنة



ص 19 | األداء | القطر والسحب

خبرة في القطر والسحب
لمساعدتك على تحقيق شغفك في العطالت األسبوعية صّممنا أكاديا مع قدرة قطر تصل إلى 1800 كغ1 

مع محرك V-6 سعة 3.6 ليتر القياسي. 

نظام الفرملة المساعد على صعود المرتفعات تعمل الحساسات عندما يكون أكاديا على درجة ميالن %5 

 من الوقت لالنتقال من وضع الفرملة إلى التسارع 
ً
سعا

ّ
أو أكثر، فيقوم النظام بتطبيق الفرملة ليعطيك مت

بك الرجوع إلى الخلف. 
ّ
ويجن

 أو تسحبه. يرفع هذا النظام مستويات
ً
 ثقيال

ً
 وضع السحب/الجر لمنحك قوة تسارع أكبر عندما تقطر وزنا

نقل الحركة.

نظام كاميرا الرؤية الخلفية وتفعيل نظام القطر تعرض الشاشة المركزية ما تبثه الكاميرا في حين 

 شبكية 
ً
تساعدك خطوط الشبكة الديناميكية على ربط المقطورة. يضيف نظام تفعيل القطر الجديد خطوطا

مركزية لمساعدتك عند الرجوع أو تثبيت المقطورة مع عرض حّي للمقطورة أثناء تحركك.

 على 
ً
 من أنه ومقطورته سيبقيان أوتوماتيكيا

ً
نظام التحكم في انحراف المقطورة مع أكاديا كن متأكدا

المسار الصحيح. يكتشف النظام انحراف المقطورة ويقوم بتعديل مسارها عبر الفرامل.

 القسم المتعلق بالقطر في دليل المالك. وزن الركاب واألمتعة، والتجهيزات 
ً
1 قبل اقتنائك سيارة أو استعمالها للقطر، اقرأ جيدا

االختيارية أو األكسسوارات قد يقلل من حجم الحمولة الممكن سحبها.



 يهّون الصعب
 احتراف

ّ
بكل

العمالنية

ليس الجمال الحقيقي ما تراه بعينيك فحسب، بل يتجاوز ذلك ليدخل في كل تفصيل يجعل 
أداء المهام اليومية متعة تنتظرها بفارغ الصبر.



SLT | 23 ص

تتمنى معه أن يطول الطريق
مهما طالت الفترة التي ستمضيها خلف عجلة القيادة، سيجعلها أكاديا مريحة، راقية وهادئة طوال اليوم. 

 بمقاعد تدعم جلستك بأسلوب تستمتع معه براحة استثنائية أثناء قيادتك مهما طالت. يمنحك 
ً
يأتيك أكاديا

 إلى مقاعد الصف الثالث عبر طي مقاعد الصف الثاني بيد واحدة وبسهولة تامة 
ً
 سهال

ً
 وصوال

ً
أكاديا أيضا

.Smart Slide بفضل تقنية

ق في كل زمان ومكان، وأول ما يعّبر عن نفسه به تصميم شبكه 
ّ
ومن الخارج، يتمّيز أكاديا بحضوره المتأل

األمامي بأبعاده الالفتة، ثم يتابع مع زجاج خلفي منحٍن بتصميم موحد. كما أضيفت إلى األبواب شرائح جانبية 

 على مظهر أكاديا SLT على مّر الزمن.
ً
تمتاز بالصالبة والمتانة حفاظا

أكاديا SLT-2 باللون الفضي المعدني
معروض بالتجهيزات المتوفرة.



SLT | 25 ص

يضع كل ما فيه تحت تصرفك
استجابة لمتطلباتك العملية خالل النهار وحياتك االجتماعية خالل المساء ُصّمم أكاديا بأسلوب مرن 

 أفضل ما يعزز تعددية االستخدام هذه صف المقاعد الثاني الذي يمكن طيه بيد 
ّ

. ولعل
ً
لمالءمتها جميعا

واحدة لتسهيل الوصول إلى الصف الثالث.

 مقاعد قابلة لالنزالق SMART SLIDE مقاعد الصف الثاني قابلة للرفع والثني واالنزالق لسهولة الوصول
 بنظام LATCH. يتيح خيار الرفع/االنزالق في جهة 

ً
إلى الصف الثالث حتى عندما يكون كرسي أطفال فارغ مثبتا

السائق طي المقعد وانزالق مقاعد الصف الثاني فيوفر مساحة واسعة للدخول والخروج بكل سرعة وسهولة.

تنبيه المقاعد الخلفية1 تعمل هذه التقنية عندما يتم فتح باب صف المقاعد الثاني أو غلقه خالل أو قبل 
الرحلة. وعندما يتم إيقاف أكاديا تنبهك التقنية عبر تحذير صوتي ورسالة في مركز معلومات القيادة لتذكيرك 

د الصف الثاني.
ّ

بتفق

 الركاب وفي الوقت ذاته حّيز 
ّ

 لكل
ً
 فسيحا

ً
المقاعد الفسيحة/ترتيبات الحمولة تضمن لك أكاديا استيعابا

. كما يمكنك طي مقاعد الصف الثالث بنسبة 50/50 مما يجعل التحميل أسهل ويمنع الحمولة
ً
 تخزين رحبا

 ذراع يمكنك من طي مقاعد الصف الثاني من الخلف في أكاديا.
ً
من االنزالق. يتوفر أيضا

 بدون استخدام اليدين في أكاديا يمكنك االستفادة من ميزة 
ً
باب خلفي كهربائي قابل للفتح كهربائيا

. يقدم لك أكاديا دينالي ميزة فتح الباب الخلفي العملية 
ً
الباب الخلفي القابل للبرمجة وتعديل االرتفاع كهربائيا

بمجرد استخدام القدم.

مقصورة أكاديا SLT-2 باللون البني/الرمادي الفاتح
 المقاعد الخلفية قبل الخروج. للتفاصيل راجع دليل المالك.معروضة بالتجهيزات المتوفرة.

ً
1 ال يستشعر األشخاص أو المواد. تفقد دائما



 بفضل أكاديا All Terrain ونظام الدفع 
ً
الطريق إلى بعض أجمل األماكن لم تعّبد بعد! لم يعد هذا مهما

الرباعي المتواصل المتطور بتقنية Twin-Clutch. مع تفاني جي ام سي في صنعه لم يفقدنا أداؤه 

العالي االهتمام بأناقته. في الواقع لن تخفى عنك ميزات All Terrain، من تصميمه الرياضي حيث تضيف 

 All Terrain إلى جانب شبك ،
ً
 فريدا

ً
اللمسات التي استخدم فيها الكروم األسود والتفاصيل الداكنة مظهرا

 الممّيز، والشعار، وصفائح أسفل الهيكل، وسكك السقف، واإلطارات المصنوعة من األلومنيوم،

وأغطية المرايا.

واثق الخطى على جميع الطرقات

ALL TERRAIN | 27 ص
أكاديا ALL TERRAIN باللون األسود المعدني

معروض بالتجهيزات المتوفرة. 



ALL TERRAIN | 29 ص

رفاهية حتى على طرقات المغامرة
يقتضي بناء مركبة لجميع الطرقات مثل أكاديا All Terrain الموازنة بين القدرات العالية والبيئة الداخلية 

 إلى المقاعد 
ً
الداعمة، ابتداًء من المقصورة وبيئة المقاعد المستوحاة من تجهيزات الرحالت الخارجية، وصوال

 األمامية التي تمنحك الراحة حتى على أصعب الطرقات. اختر بين خمسة، أو ستة، أو سبعة مقاعد.

ومع موديالت 5 مقاعد يزودك أكاديا All Terrain بصندوقين مع أغطية تحت األرضية لتخزن معداتك بشكل 

آمن، إلى جانب سهولة الوصول إليها.

مقصورة أكاديا ALL TERRAIN لـ 6 أشخاص باللون األسود/ الكاالهاري
معروضة بالتجهيزات المتوفرة.



ص 31 | المواصفات الداخلية | االتصال والمعلومات

الع. 
ّ
 لكل سؤال. يبقيك على اط

ً
تجد لديه جوابا

 بكل شيء في جو من الرفاهية نحرص على وضع أذكى التقنيات 
ً
، وملما

ً
عندما يتعلق األمر ببقائك متصال

.
ً
وأحدثها، وأسهل أساليب االتصال وأفضلها بين يديك في أكاديا الجديد كليا

 العرض المباشر لشاشة الهاتف
 Apple يتوافق أكاديا مع تطبيقي

CarPlay™ و Android Auto™ لتوصيل 
الهاتف1. مع Apple CarPlay™، ستكون 

جميع تطبيقاتك المفضلة على جهاز 
®Siri الخاص بك متاحة عبر ®iPhone 

أو شاشة العرض المدمج، بينما يساعدك 
Android Auto على تفعيل وظائف هاتفك 
 التوصيل عبر منفذ 

ّ
في أكاديا. ما عليك إال

USB2 واالنطالق. 

شاشة قابلة للتخصيص تتيح لك العدادات 
القابلة للتعديل في دينالي إمكانية 

تخصيص شاشة مركز معلومات القيادة 
الملونة قياس 8 إنش للتحكم في ما ترى 

وكيف ترى.

جهاز مالحة مع شاشة تعمل باللمس 
وباألوامر الصوتية4 يتجاوب نظام المالحة 
مع الصوت واللمس ويعرض لك رسومات 

 ثنائي أو ثالثي األبعاد.
ً
الخرائط عرضا

نظام الكاميرا المحيطية في موديالت 
 دينالي يقّدم هذا النظام المتوفر

 حول أكاديا. كما يحد
ً
 شامال

ً
 عرضا

ً
من المناطق العمياء ويعتبر فعاال
 

في ظروف السرعات المنخفضة، عند 
 نظام تفعيل 

ً
. ويوفر أيضا

ً
الركن مثال

القطر لمساعدتك عند تثبيت المقطورة. 

نظام المعلومات والترفيه6 مع شاشة 
قياس 7 أو 8 إنش يقدم نظام جي ام سي 
للمعلومات والترفيه شاشة ملونة بالكامل 
قياس 7 أو 8 إنش متوفرة لتسهيل العرض 

والتحكم عبر األوامر الصوتية في هاتفك. 
 ،

ً
كما يمكنك استقبال الرسائل النصية صوتيا

وتوصيل المكتبة الصوتية من أجهزة متعددة 
وتخزين جهات االتصال من هاتفك.4 

نظام صوت BOSE® الفاخر يمنحك النظام 
الصوتي االختياري BOSE® مع مكبرات 

الصوت الـ 8 ومضخم الصوت نقاء األداء الحي 
وجودته. 

. تطبق 
ً
 متوافقا

ً
1 واجهات المستخدم هي منتج من شركة ®Apple و Google. تطبق شروط وأحكام الخصوصية للشركتين. يتطلب االتصال جهازا

. قد تتطلب بعض األجهزة اتصال 
ً
 متوافقا

ً
أسعار باقات البيانات. 2 غير متوافق مع جميع األجهزة. 3 يتطلب األداء الكامل تقنية ®Bluetooth وجهازا

 يعمل بنظام iOS 6 أو أحدث.
ً
USB. تطبق أسعار باقات البيانات. 4 يتطلب نظام جي ام سي للمعلومات والترفيه وجهاز ®iPhoneمتوافقا



نظام التنبيه من السيارات العابرة من الخلف تنبهك هذه الميزة من السيارات 
التي تمر خلف مركبتك وخاصة في حاالت ركن المركبة. باستخدام تقنية الرادار، 

 إلى يسار أكاديا وإلى يمينه من جهة الخلف، 
ً
يقيس النظام حتى 65 قدما

 ويستخدم شاشة كاميرا الرؤية الخلفية ومقعد السائق المنبه للسالمة

( لتحذيرك.
ً
)إذا كان مجهزا

نظام كاميرا الرؤية المحيطية في موديالت دينالي يتوفر نظام كاميرا الرؤية المحيطية 
كبديل عن كاميرا الرؤية الخلفية لمنحك نظرة شاملة حول أكاديا. كما يحد النظام من المناطق 

العمياء ويريك عالمات األرصفة، والمركبات األخرى، وجوانب الطريق، وكل ما يتواجد حول مركبتك.

نظام المساعدة على البقاء في المسار مع التنبيه عند مغادرة المسار تساعدك هذه الميزة على 
، فهو يعمل على إعادة المركبة بلطف إلى داخل مسارها 

ً
إبقاء أكاديا في المسار وتجنب الخروج منه سهوا

عبر قراءة خطوط تحديد المسارات وتصحيح االنحرافات عبر نظام التوجيه عند الخروج عن المسار بدون استخدام 

إشارة االلتفاف. كما سيقوم نظام التنبيه عند مغادرة المسار بتنبيهك في حال تجاوز خطوط المسار.

 على نظامي التنبيه من االصطدام األمامي والمساعدة 
ً
مقعد السائق المنبه للسالمة اعتمادا

على البقاء في المسار، يساعد هذا المقعد على تحذير السائق من المخاطر المحتملة باستخدام 

نبضات اهتزازية موجهة في وسادة مقعد السائق. 

نظام الفرملة لحماية المشاة يقوم هذا النظام المتوفر بإرسال 
تحذيرات مسموعة واهتزازات في مقعد السائق عندما يقترب أكاديا 

من أحد المشاة، ويتخذ االحتياطات الالزمة لتخفيض سرعة أكاديا 

والمساعدة على تجنب أو تخفيف االصطدام بشكل كبير.

نظام التنبيه من االصطدام األمامي ينبهك هذا النظام المتوفر 
عند اقترابك من مركبة بسرعة وحدوث خطر وقوع اصطدام. 

نظام التثبيت التفاعلي للسرعة قياسي في موديالت دينالي. 
 بعيد المدى 

ً
نظام كامل للتثبيت التفاعلي للسرعة يستخدم رادارا

 يتيح للمركبة تتّبع مركبة أخرى
ً
 أماميا

ً
 أوتوماتيكيا

ً
 وكبحا

 مع الحفاظ على المسافة الفاصلة بينما يقوم السائق 
ً
أوتوماتيكيا

بتوجيه عجلة القيادة. 

نظام التنبيه عند تغيير المسار مع التنبيه من المناطق الجانبية العمياء من خالل العمل 
 بعيد المدى 

ً
مع نظام التنبيه من المناطق العمياء يستخدم نظام التنبيه عند مغادرة المسار رادارا

لمساعدتك وتحذيرك عند قدوم مركبة مسرعة في المسار المجاور.  يستخدم نظام التنبيه 

من المناطق الجانبية العمياء المتوفر مجموعة حساسات لكشف المناطق العمياء، وينبهك عبر 

تحذيرات مرئية في المرايا الخارجية. 
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ثقة تحيطك من كل جانب
باعتبار أن أعيننا ال ترى سوى ما هو أمامنا يقدم لك أكاديا دينالي نظام الكاميرا المحيطي الذي يمنحك 

 أحد األمثلة على منهج جي ام سي الشامل الذي يهدف إلى إبداع 
ّ

 حول أكاديا. هذا ليس إال
ً
 شامال

ً
عرضا

تقنيات أمان وسالمة تساعدك ومن معك على البقاء في مأمن من األخطار المحتملة.

ال تغني مواصفات األمان عن مسؤولية السائق في تشغيل السيارة بطريقة سليمة وآمنة. على السائق أن يبقى 
 إلى حركة المرور، والمحيط، وكافة ظروف الطريق في كل األوقات. للمزيد من المعلومات المهمة حول 

ً
متنبها

السالمة يرجى االطالع على دليل المالك.
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أضف لمساتك الخاصة
تم تصميم ملحقات جي ام سي لتتمكن من تصميم أكاديا الخاص بك باألسلوب الذي يعكس شخصيتك 

ويلبي احتياجاتك. كما تمت هندستها واختبارها لتحقق األفضل بكل احتراف.

مثبت األمتعة ALL TERRAIN يقوم بتثبيت سكك أرضية حيز 
التحميل في ALL TERRAIN الخاص بك. يمنع هذا المثبت تحرك 

األمتعة أثناء حركة أكاديا ويساعد على تثبيت الحموالت كبيرة 
الحجم. 

حلقات تثبيت ALL TERRAIN حلقات منزلقة )مجموعة من 4( تعلق 
بسكك األرضية في حيز التخزين في All Terrain. يمكن تثبيتها 
في أي مكان على طول السكك، مما يوفر مرونة في تأمين 

الحمولة على اختالف أحجامها.

العتبات المساعدة ادخل أكاديا واخرج منه بسهولة وتمتع 
بالوصول المرن إلى سكك السقف مع هذه العتبات المدمجة 

 المساعدة العصرية. تكسو العتبات لبادات مدمجة لمنع
انزالق القدمين.

 غطاء أرضية فاخر لجميع الظروف المناخية يرفع هذه الغطاء
من مستوى الحماية التي يقّدمها في جميع الظروف المناخية 

 عبر زوايا عميقة تغطي وتحمي األرضية وأطراف الفرش.
 لالنزالق يحصر الماء والحصى 

ً
 مقاوما

ً
 سطحا

ً
يوفر الغطاء أيضا

لحماية قصوى للسجادات. تمتلك أغطية الصف الثاني ميزة 
التشابك التي توفر إمكانية إزالته بسهولة للتنظيف. متوفر 

باللون األسود، والرمادي الداكن، والبني.

ستار األمتعة أبِق منطقة األمتعة مخفية مع ستار تأمين 
األمتعة القابل للسحب. متوفر باللون األسود، والرمادي الفاتح 

والحجري.

غطاء وقاية األمتعة يغطي أرضية حيز األمتعة باإلضافة إلى 
ظهر صف المقاعد الثالث لتعزيز حماية مقصورة أكاديا الداخلية. 

يتكيف الغالف مع حركة ظهر صف المقاعد الثالث ولن تحتاج 
 إلى إزالته عند نقل الركاب في الصف الثالث. غير متوفر

 .All Terrain في

سكك مثبتة بالسقف ثبت حمولتك بشكل أسهل مع سكك 
 من العملية 

ً
السقف المتعامدة هذه. تضيف السكك مزيدا

واألناقة إلى أكاديا وتجعله يستوعب حتى 220 باوند )100 كلغ(.1

1 1تتوقف سعة األمتعة والحمولة على الوزن والتوزيع. 



الطرازات
——●——●—دينالي

SLT●——●———

SLE●—●——●●

——●●————

●●———

—————
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متوفر       — غير متوفر الرمز       ● قياسي       

ALL TERRAIN باقة األلوان الداخلية وفرش المقاعد

األلوان الخارجية )راجع الوكيل للمزيد من تفاصيل التوفر(

اللمسات

.All Terrain 1 لون بتكلفة إضافية. 2 دينالي فقط. 3 غير متوفر في دينالي. 4 غير متوفر في

أسود / كاالهاري مع مساحات 
من الجلد المثقب

أسود / فرش أسود مع لمسات 
All Terrain المميزة 

بني فاخر ألومنيوم داكن  بني/ حجري مع مساحات
من الجلد المثقب

أسود / أسود مع مساحات 
من الجلد المثقب

بني / رمادي فاتح مع لمسات 
من الجلد المثقب

أسود / أسود مع مساحات 
من الجلد المثقب

رمادي داكن / رمادي فاتح 
قماش فاخر

أسود / أسود قماش فاخر خشب نيهالم بني فاخر خشبي ألومنيوم مصقول ألومنيوم أكسيوم

أبيض3،4 إيريديوم معدني1  بيض ثلجي بثالث طبقات1  أزرق داكن معدني1  أسود كرزي معدني1  أحمر قرمزي بطبقتين1  أسود معدني1  فضي معدني1  رصاصي معدني1،2 
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Sمستويات الطراز
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-2 مواصفات أكاديا

المواصفات الميكانيكية
Duralife فرامل قرصية على العجالت األربع مع نظام الفرامل المانعة لالنغالق، أقراص فرملة على العجالت األربع ودوارات فرامل●●●●

——●●مجموعة الحركة دفع أمامي متواصل

All Terrain نظام دفع رباعي مع تقنية القيادة االنتقائية بحسب الطلب. يتضمن نظام تفعيل المقبض الفاصل الثنائي في موديالت●●

المحرك

●●●●V6 سعة 3.6 ليتر مع نظامي الحقن المباشر للوقود والتوقيت المتفاوت للصمامات، ونظام التحكم الفعال في استهالك الوقود

●●●●مؤشر عمر زيت المحرك

العادم
●●●●ثنائي

●●●●STABILITRAK نظاما التحكم في الثبات والتحكم في الجر

●●●●نظام التوجيه كهربائي مع مساعدة إلكترونية متغيرة

●●●●نظام التعليق قوائم انضغاط MacPherson أمامية و5 وصالت خلفية مستقلة

 )تتطلب موديالت الدفع الرباعي المتواصل(
ً
●———تقنية التخميد المتغير باستمرار آنيا

OVERDRIVE ناقل الحركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات مع تحكم إلكتروني ونظام●●●●

المقاعد 
———●موديالت المقاعد قماش فاخر مقاوم لألتربة

●●●—مقاعد مع مساحات من الجلد المثقب، في صفي المقاعد األول والثاني

المقاعد

 في وضعيتين
ً
 للتعديل يدويا

ً
 قابال

ً
 أماميا

ً
 في 8 وضعيات. تتضمن مقعدا

ً
———●مقعد سائق قابل للتعديل كهربائيا

 في 8 وضعيات مع تعديل كهربائي لمسند الظهر
ً
●●●—مقعد سائق وراكب أمامي قابالن للتعديل كهربائيا

●●——ذاكرة بوضعيتين لمقعد السائق ومرايا الرؤية الخلفية 

—●●●مقاعد أمامية قابلة للتدفئة

●———مقاعد أمامية قابلة للتدفئة والتهوية

 )صف المقاعد الثاني فقط(
ً
●●——مقاعد خلفية قابلة للتدفئة محيطيا

All Terrain مقعد الصف الثالث قابل للطي والفصل بنسبة 50/50. متوفر مع باقة●●●●

مقاعد تتسع لـ 7 ركاب )ترتيب 2-3-2(. تتضمن مقاعد صف ثاٍن قابلة للفصل بنسبة 60/40 والطي لتصبح مسطحة مع تقنية 
 من خريف 2017. راجع الوكيل لمعرفة المزيد

ً
 Smart Slide. متوفرة في باقة All Terrain في موديالت SLE-2 و SLT-1 اعتبارا

عن تفاصيل توفر المقاعد

●●●●

مقاعد تتسع لـ 6 ركاب )ترتيب 2-2-2(. تتضمن مقاعد صف ثاٍن حاضنة وقابلة للطي لتصبح مسطحة مع تقنية Smart Slide. متوفرة 
 من خريف 2017. راجع الوكيل لمعرفة المزيد عن تفاصيل توفر المقاعد

ً
في باقة All Terrain في موديالت SLE-2 و SLT-1 اعتبارا

All Terrain مقاعد تتسع لـ 5 ركاب )ترتيب 3-2(. متضمنة ومتوفرة فقط في باقة——

التجهيزات وأدوات التحكم
●●●●نظام تثبيت السرعة اإللكتروني

●———نظام تثبيت السرعة التفاعلي الكامل مع وضعيتي اإليقاف والتشغيل

———●مركز معلومات السائق المعزز بلون واحد

متعدد األلوان في موديل SLE-2. متضمن ومتوفر فقط مع نظام الصوت بالشاشة الملونة قياس 8 إنش التي تعمل باللمس 
مع نظام جي ام سي للمعلومات والترفيه1

●●—

●———شاشة ملونة قابلة للتخصيص قياس 8 إنش

●●●●عرض البوصلة الرقمية

●●●●نظام كاميرا الرؤية الخلفية مع خطوط الشبكة الديناميكية

●———كاميرا الرؤية المحيطية
ً
 وعموديا

ً
—●●●عجلة قيادة قابلة للتعديل أفقيا

ً
 وعموديا

ً
 أفقيا

ً
●———قابلة للتعديل كهربائيا

—●●●مكسوة بالجلد مع أزرار للتحكم في نظام الصوت وتثبيت السرعة
ً
●———مكسوة بالجلد مع أزرار للتحكم في نظام الصوت وتثبيت السرعة، وقابلة للتدفئة أوتوماتيكيا

——●●نظام المساعدة على الركن الخلفي فوق صوتي

●●——نظام المساعدة على الركن األمامي والخلفي

التفاصيل الداخلية

 حيز التخزين تحت أرضية المقاعد الخلفية. يتضمن مساحة تخزين مغطاة إضافية في موديالت  ALL TERRAIN مع مقاعد
تتسع لـ 5 ركاب

●●●●

ALL TERRAIN نظام ترتيب األمتعة يتضمن مشابك تثبيت األمتعة وسكك سقف. متضمن ومتوفر فقط في موديالت 
مع مقاعد تتسع لـ 5 ركاب

———

التحكم في التكييف نظام تكييف لثالث مناطق مع إعدادات مستقلة للسائق والراكب األمامي، وركاب مقاعد الصف 
الثاني. في موديالت All Terrain التي تتسع لـ 5 ركاب، تم استبدال نظام التحكم في التكييف بفتحات تهوية

●●●●

●●●●الكنسولة علوية مع مصابيح للخرائط. تتضمن في موديالت SLT-1، و SLT-2، ودينالي آلية التحكم عن بعد

All Terrain للتخزين. ال يتوفر درج التخزين مع موديل 
ً
 خلفيا

ً
●●●●كنسولة أمامية في المنتصف مع حيز تخزين. تتضمن درجا

●●●●حامالت األكواب 10 )8 مع المقاعد التي تتسع لـ 5 – ركاب(

●●●●مزيل الضباب إلكتروني في الزجاج الخلفي

—●●●السجادات األرضية بلون خاص، للصفين األول والثاني، قابلة لإلزالة

●———فاخرة، فئة دينالي، للصفوف الثالثة

All Terrain متضمنة ومتوفرة فقط مع باقة .All Terrain فاخرة، شديدة التحمل، موديل——

●●●●نظام فتح األبواب وتشغيل السيارة عن بعد بدون مفتاح

اإلضاءة داخلية مع تعتيم، إضاءة للمقصورة، وإضاءة للقراءة في المقاعد األمامية، وإضاءة للقراءة مدمجة في السقف 
لركاب الصف الثاني في الباب والباب الخلفي، وميزة اإلضاءة عند الدخول والخروج

●●●●

———●المرايا مرآة رؤية خلفية داخلية، يدوية

●●●—مرآة رؤية خلفية داخلية، تعتيم تلقائي

●●●●قفل كهربائي لألبواب قفل حماية قابل للبرمجة، وأقفال أبواب مبرمجة لحماية األطفال

●●●—منفذ كهربائي 3 مخارج، 230 فولت، تيار منزلي. في القسم الخلفي من الكنسولة المركزية

——●●نوافذ كهربائية مع ميزة النقرة السريعة لفتح نوافذ السائق والركاب

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

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

● ●●●تشغيل السيارة عن بعد

 فتحة سقف مزدوجة مع ميزة SkyScape قابلة لالنزالق في األمام وثابتة في الخلف مع حماية من أشعة الشمس
في SLE-2، تتضمن آلية التحكم عن بعد2

●●

 All متضمن ومتوفر فقط مع باقة SLE-2 ًنظام التحكم عن بعد قابل للبرمجة عبر 3 قنوات. يتضمن نظام فتح باب المرآب. في
Terrain أو السقف القابل للفتح كهربائيا

●● ●
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عجالت تليق بأكاديا
تصميم مركبة بكل احتراف مثل أكاديا 2018 يعني االهتمام بكل تفصيل من تفاصيلها بما في ذلك عجالتها. لذلك نقّدم لك مجموعة عجالت جي ام سي 

دك الوكيل بالمزيد من تفاصيل التوفر.
ّ

المميزة التي تناسب ذوقك مهما كان. سيزو

عجالت قياس 18 إنش من األلومنيوم 
)RSZ( مع لمسات فاتحة 

ً
المشغول آليا

SLE-2 قياسية في

عجالت قياس 18 إنش من األلومنيوم 
 )RSZ( المطلي

SLE-1 قياسية في

عجالت قياس 18 إنش من األلومنيوم 
 )5PJ( مع لمسات داكنة 

ً
المشغول آليا

All Terrain )SLE-2( قياسية في

عجالت قياس 20 إنش من األلومنيوم 
 )RTG( البراق مع لمسات فاتحة

SLT-2 قياسية في

عجالت قياس 20 إنش من األلومنيوم 
 )SSZ( مع لمسات داكنة 

ً
المشغول آليا

All Terrain )SLT-1( قياسية في

عجالت قياس 20 إنش من األلومنيوم 
 )RTU( البراق مع لمسات فضية داكنة

قياسية في دينالي

مستويات الطراز

. قد تتطلب بعض األجهزة منفذ USB. تطبق أسعار باقات البيانات.
ً
 متوافقا

ً
 ذكيا

ً
1 يتطلب األداء الكامل نظام Bluetooth® وهاتفا
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البيانات التقنية القياسية

محرك V6 سعة 3.6 ليتر مع تقنية الحقن المباشر للوقود والتحكم الفعال في استهالك الوقود

310 عند 6600القوة الحصانية عند د.د  

366 عند 5000 عزم الدوران عند د د

3.6السعة )ليتر( 

آلية تشغيل صمامات محرك بعمود كامات علوي مزدوج و4 صمامات لكل أسطوانةالصمامات 

ضغط عال مع تقنية الحقن المباشر للوقود وتحكم إلكتروني في صمام االختناق تلقيم الوقود 

أوتوماتيكي بـ6 سرعاتناقل الحركة

دفع أمامي قياسي 

تكنولوجيا القيادة االنتقائية )تتضمن  نظام المقبض الفاصل الثنائي مع كافة طرازات ALL TERRAIN(دفع رباعي متواصل )قياسي في SLT-2 ودينالي( 

قرصية على العجالت األربع مع نظام الفرامل المانعة لالنغالق، دوارات DURALIFEالفرامل 
القطات فرامل السحب المنخفضة

إلكتروني بنسبة جهد متغيرة بالمسنن والبنيون مع مساعدة على الرجوع نظام التوجيه 

ال تحتاج إلى صيانة مع حماية من النفادالبطارية 

 )V6( 170 أمبير مولد تيار متناوب قياسي

72 ليتر/ 83 ليتر )بشكل تقريبي(سعة خزان الوقود )الدفع الثنائي/ الدفع الرباعي المتواصل(

1814قدرة القطر القصوى )كغ1( 

11.8مسار االستدارة )متر( 

األبعاد الخارجية )ملم( 

1676االرتفاع اإلجمالي

1915العرض اإلجمالي 

4917الطول اإلجمالي 

2858قاعدة العجالت

األبعاد الداخلية )الصف األمامي/ الثاني/ الخلفي(

1016/1005/945حيز الرأس 

1041/754/787حيز القدمين 

1509/1491/1379حيز الكتفين 

1415/1354/1090حيز الجلوس 

سعة حيز التخزين7 )ليتر(

2237عند طي صفي المقاعد الثاني والثالث 

1180.9خلف صف المقاعد الثاني عند طي صف المقاعد الثالث 

362.5خلف صف المقاعد الثالث  

الباقات المتوفرة
باقة ALL TERRAIN تتضمن مواصفات داخلية مميزة وخارجية أنيقة، مع شبك بلون الهيكل محاط بلمسات من الكروم األسود، 

وتفاصيل من األلومنيوم الداكن في المقصورة، ومقاعد خلفية قابلة للتهوية، ومقاعد تتسع لـ 5 ركاب، وسجادات أرضية شديدة 

التحمل، ونظام ترتيب األمتعة )في SLT-1 فقط(، وسكك سقف مع إطارات نوافذ بلون أسود، وعجالت حصرية من األلومنيوم 

)قياس 18 إنش في SLE-2 و20 إنش في SLT-1(، ونظام التحكم في نزول المنحدرات، ونظام الدفع الرباعي المتواصل مع المقبض 

الفاصل الثنائي 

 من خريف 2017 قد يتم استبدال المقاعد التي تتسع لـ 5 ركاب بأخرى تتسع لـ 6 أو 7 ركاب
ً
مالحظة: اعتبارا

——

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

من الخلف والمساعدة على الركن الخلفي
●●——

باقة تنبيه السائق 2 تتضمن نظام التنبيه عند تغيير المسار مع التنبيه من المنطقة الجانبية العمياء، والكبح األمامي في 

 السرعات المنخفضة، ونظام الفرملة لحماية المشاة، ومصابيح IntelliBeam األمامية، والمساعدة على الركن األمامي 

والخلفي، والتنبيه من السيارات العابرة من الخلف، ونظام المساعدة على البقاء في المسار مع التنبيه عند مغادرة المسار، 

والتنبيه من االصطدام األمامي ومقعد السائق المنبه للسالمة

——●●

●●——باقة الذاكرة تتضمن إمكانية ضبط ذاكرة مقعد السائق والمرايا الخارجية

●———باقة التكنولوجيا تتضمن نظام الكاميرا المحيطية، ونظام تثبيت السرعة التفاعلي والركن األمامي األوتوماتيكي

الترفيه/ االتصال/ المالحة
،USB3 ومآخذ ،AM/FM شاشة ملونة تعمل باللمس قياس 7 إنش مع نظام جي ام سي للمعلومات والترفيه2 تتضمن راديو 

 ومنافذ إضافية، مع إمكانية تشغيل ملفات الموسيقى عبر تقنية Bluetooth4 عبر هواتف محددة، والتوافق5 مع نظامي

™CarPlay و ™Android Auto وتقنية التحكم بالراديو والهاتف عبر األوامر الصوتية

●———

 ،AM/FM شاشة ملونة تعمل باللمس قياس 8 إنش مع نظام جي ام سي للمعلومات والترفيه2 تتضمن راديو 

 ومآخذ USB3، ومنافذ إضافية، مع إمكانية تشغيل ملفات الموسيقى عبر تقنية Bluetooth4 عبر هواتف محددة، 

التوافق5 مع نظامي ™CarPlay و ™Android Auto وتقنية التحكم بالراديو والهاتف عبر األوامر الصوتية

●——

 شاشة ملونة تعمل باللمس قياس 8 إنش مع نظام جي ام سي للمعلومات والترفيه2 ونظام مالحة تتضمن راديو

 AM/FM، ومآخذ USB3، ومنافذ إضافية، مع إمكانية تشغيل ملفات الموسيقى عبر تقنية Bluetooth4 عبر هواتف محددة، 

تكنولوجيا هاتف متكاملة مع نظامي ™CarPlay و ™Android Auto وتقنية التحكم بالراديو والهاتف عبر األوامر الصوتية

—●●

●●●●منافذ USB خلفية3 للشحن فقط. تتواجد في الصفين الثاني والثالث

———●النظام الصوتي مع 6 مكبرات

8 مكبرات صوت مع نظام ®Bose الصوتي الفاخر ومضخم صوت، يتطلب شاشة ملونة تعمل باللمس قياس 8 إنش
مع نظام جي ام سي للمعلومات والترفيه2

●●●

●●●●تقنية BLUETOOTH4 لتوصيل الهاتف بالنظام الصوتي للمركبة

المزايا والمواصفات الخارجية
—●●●الشبك إطار ولمسات من الكروم

●———تصميم دينالي المميز

——إطار بلون الهيكل مع لمسات من الكروم األسود. متضمن في موديالت All Terrain فقط

Projector-beam اإلضاءة أمامية عالية األداء بتقنية●●●—

●———مصابيح أمامية عالية الكثافة 
ً
●●——IntelliBeam مع ميزة تشغيل وإطفاء المصابيح العالية تلقائيا

●●●●مصابيح LED أمامية لإلضاءة خالل النهار

●●●●مصابيح أمامية هالوجينية كاشفة مقاومة للضباب

●●●●مصابيح LED خلفية مع إضاءة جي ام سي المميزة

●———الشرائح خاصة بدينالي، بلون الهيكل مع لمسات من الكروم وشرائح رياضية

All Terrain بلون الهيكل. تتضمن أغطية مرايا بلون أسود مع باقة ،
ً
، والطي يدويا

ً
———●المرايا الخارجية قابلة للتدفئة، والتعديل كهربائيا

 مع ميزة التعتيم التلقائي لمرآة السائق
ً
بلون الهيكل، وقابلة للتدفئة والتعديل كهربائيا

All Terrain ودينالي. تتضمن أغطية مرايا بلون أسود مع باقة SLT-2 تتضمن ميزة ذاكرة السائق في موديالت
—●●●

الباب الخلفي
ً
—●●●قابل للبرمجة والفتح كهربائيا

 بدون استخدام اليدين
ً
●———قابل للبرمجة والفتح كهربائيا

●●●●ماسحات الزجاج أمامية وخلفية مع غاسالت

—●●●سكك السقف فضية

——سوداء. متضمنة في موديالت All Terrain فقط

●———براقة، خاصة بدينالي 

الحماية واألمان
 وسادات هوائية6 تتضمن وسادات هوائية من جهة السائق والراكب األمامي مع نظام تحسس وجود الراكب 

األمامي، ووسادات مركزية أمامية في مقعد السائق للحماية من الصدمات الجانبية، وأمامية للحماية من الصدمات 

 الجانبية،ووسادات من جهة السائق لحماية الركبتين، ووسادات جانبية علوية )ستائر(  مع حماية يتم تفعيلها عبر حساسات

تعمل عند حوادث االنقالب في جميع الصفوف

●●●●

●●——نظام مراقبة المسافة األمامية متضمن مع باقة تنبيه السائق 2

●●——نظام الفرملة لحماية المشاة متضمن مع فئة تنبيه السائق 2

●●——نظام التنبيه من االصطدام األمامي متضمن مع فئة تنبيه السائق 2

●●——نظام المساعدة على البقاء في المسار مع التنبيه عند مغادرة المسار متضمن مع فئة تنبيه السائق 2

●●——نظام الكبح األوتوماتيكي األمامي في السرعات المنخفضة متضمن مع فئة تنبيه السائق 2

●●●●نظام التنبيه من السيارات العابرة من الخلف

●●●●نظام كاميرا الرؤية الخلفية مع خطوط الشبكة الديناميكية

 نظام كاميرا الرؤية المحيطية يشمل كاميرات الرؤية البانورامية األمامية والجانبية والخلفية. متضمن ومتوفر

فقط مع باقة التكنولوجيا
———●

●●——مقعد السائق المنبه للسالمة متضمن مع فئة تنبيه السائق 2

●●●●نظام التنبيه عتد تغيير المسار مع التنبيه من المناطق الجانبية العمياء

●●●●نظام مراقبة ضغط اإلطارات يتضمن تنبيه مدى امتالء اإلطار. ال يشمل مراقبة اإلطار االحتياطي

●●●●نظام منع السرقة 
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مستويات الطرازمستويات الطراز

. تتطلب 
ً
 ذكيا

ً
اب، واألمتعة، والتجهيزات االختيارية، أو األكسسوارات من الوزن الذي تستطيع قطره.     2يتطلب التشغيل الكامل تقنية بلوتوث السلكية متوافقة وهاتفا

ّ
1قبل شراء مركبة أو استخدامها للقطر يرجى مراجعة قسم القطر في دليل المالك. قد يحّد وزن الرك

الع على الهواتف المتوافقة مع المركبة.     5واجهات المستخدم في المركبة من إنتاج ®Apple و GoogleTM، تطّبق أحكام وشروط بيان خصوصية 
ّ
بعض األجهزة منفذ USB. تطّبق أسعار باقات البيانات.     3ال يتوافق مع جميع األجهزة.     4قم بزيارة my.gmc.com/learn لالط

 أحزمة األمان وكرسي حماية األطفال المناسب لعمر الطفل وحجمه، حتى مع وجود الوسادات الهوائية. حتى في السيارات المجهزة بنظام استشعار وجود 
ً
. تطّبق أسعار باقات البيانات.     6مالحظات عن سالمة األطفال: استخدم دائما

ً
 متوافقا

ً
الشركتين. تتطلب هاتفا

الراكب، يكون األطفال في أمان أكثر عند تثبيتهم بالشكل الصحيح في المقعد الخلفي في كرسي حماية األطفال، أو الصغار، أو في الكرسي الرافع. يرجى عدم تثبيت أي كرسي أطفال بشكل مواجه للخلف في مقعد أمامي في سيارة مجهزة بوسادة هوائية أمامية 
الة. لمزيد من المعلومات عن السالمة راجع دليل المالك وتعليمات كرسي حماية األطفال.      7تتوقف قدرة التحميل والتخزين على الوزن وطريقة التوزيع.

ّ
شغ
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خدمة جي ام سي لمساعدة العمالء

صاالت العمالء الخاّص بنا عبر البريد
ّ
صال بمركز ات

ّ
ق بسّيارتك، ُيمكنك االت

ّ
 ألّي استفسارات أو أسئلة تتعل

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

َّ
GMCArabia.com 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 •

لنتعارف أكثر
 نعرف من خالله أكثر عن بعضنا البعض. 

ً
 أن نبدأ معك حوارا

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

إنضم إلى المحادثة وشاركنا شغفك بكل احتراف.


