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احضــن روح المغامرة واألداء.
اختبــر القيــادة القويــة، المرحة والمثيرة، 

واســتمتع بطّلــة ATS بتصميمهــا الحاد الذي 
يعّبــر بــكل جرأة عنك شــخصياً.

إليك ATS 2018 كوبيه وســيدان.

إتقاٌن في كل شيء.. 
وباألخص، اإلثارة 

والتشويق!

ATS األداء المتميــز بلــون Radiant Silver المعدنــي. تظهــر مــع التجهيزات المتوفرة.



الشغف

أداء 
حرفية مطلقة

إبتكار 



هي الصفات الحقيقية لألداءالقوٌة والدّقة.. 



تربطك بتجربة ال مثيل لهاكل غرز�ٍة في الخياطة 



عن قصة االبتكار التي ال تنتهينظام تعليق يقرأ الطرقات ليخبرك 



الميزات

األداء
الشكل الخارجي

المقصورة الداخلية
التكنولوجيا

األمان
الخيارات

ATS ســيدان بلــون Radiant Silver المعدنــي. تظهــر مــع التجهيزات المتوفرة.



ATS ســيدان األداء المتميــز بلــون Radiant Silver المعدنــي. تظهــر مــع التجهيزات المتوفرة.

روعة القيادة 
محــّرك تيربــو 4 أســطوانات األقــوى فــي فئتــه يحملك أينما أردت. 

تحكـّـٌم مصقــول يتخاطــب مــع الطريــق لحظــة بلحظة. يجمع أداء 
 ATS بيــن القــوة الخارقــة وبيــن رصانة الســائق التي تجعل

مــن كل رحلــة، حكايــة ينتظرهــا بفــارغ الصبر.. حكايٌة ال ُتنســى!

الميــزات المتوفــرة: هندســة خفيفــة الــوزن وتصميــم يحاكــي الديناميكيــة الهوائيــة  ·  ناقــل حركــة أوتوماتيكي 8 ســرعات  ·  

 تحكـّـم مغناطيســي بالقيــادة  ·  أدوات تحكـّـم لناقــل الحركــة مصنوعــة مــن المغنيزيــوم  ·  خيــاران مميــزان للمحــرك  · 

 نظــام توجيــه ZF Premium   ·  مجموعــة تــروس تفاضليــة محــدودة اإلنــزالق  ·  نظــام تعليــق خلفــي مســتقل 

بخمــس وصــات  ·  فرامــل ®Brembo فائقــة األداء.

األداء  
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1000 مــرة في الثانية
يقــوم نظــام التحكـّـم المغناطيســي بالقيــادة في كاديــاك بقراءة بيانات 

الطريــق 1000 مــرة فــي الثانيــة الواحــدة، حيــث يعمل أوتوماتيكيــاً على تعديل 
نظــام التعليــق بحســب نوعيــة الطريــق واألحوال الجويــة. والنتيجة، تجاوٌب 

متمّيــز، وقيــادة سلســة مهما كانــت حالة الطريق.

اختر القوة التي تشــاء
يمكنــك االختيــار بيــن ثــاث محــركات مميــزة للغايــة. محّرك V6 ســعة 3.6 ليتر بقوة 

335 حصــان. كمــا تتوفــر ATS ســيدان بمحــرك تيربــو ســعة 2.0 ليتــر بقوة 272 حصان 
 والــذي يعــد أقــوى محــرك 4 اســطوانات تيربــو فــي فئته. إن محركات ســعة 2.0 ليتر

و 3.6 ليتــر مجهــزة بنظــام تشــغيل/إيقاف أوتوماتيكــي يمنحهــا أداء ممّيــز وكفوء. 

ATS كوبيــه األداء المتميــز بلــون Black Raven. تظهــر مــع التجهيزات المتوفرة.

أنقــل حركتك.. بذكاء!
أصبح باإلمكان التبديل بين الســرعات بساســة وأســرع من أي وقٍت مضى، 

بفضــل دمــج محــركا ناقــل الحركــة مــع علبــة تروس أوتوماتيكية ذكية من 8 ســرعات 
تعتمــد علــى خوارزميات متطورة.

انســيابية مطلقة 
تتمّتــع  ATS بتصميــم ديناميكــي هوائــي متطــور، يمنحهــا إطالــة بارزة ورياضية.

درع هوائي تحت جســم الســيارة ومســحوب مع اإلنارة الخلفية إلدارة تدفق 
الهــواء. صنــدوق خلفــي بتصميــم فّعــال يعمــل كجناح خلفي يســاهم بقوة الجذب 

الســفلية. باإلضافــة لذلــك، صفائــح معدنيــة متطــورة مع األخــذ بعين االعتبار إزالة 
الــوزن الزائــد غيــر الضــروري، فســاهمت هذه العوامل مجتمعــًة بصناعة أخف 

الســيارات فــي فئتهــا. وزادت من قوة أدائها.



1 6

اســتمتع بقــوة أنت تحكمها
تقــوم أدوات التحكـّـم بناقــل الحركــة المصنوعــة مــن المغنيزيــوم بالتنقل بين 

8 ســرعات دون اســتخدام دواســة القابض اليدوية، مما يســاعدك على 
التحكـّـم المطلــق دون أن ترفــع يديــك عن المقود.

فــي التعاون.. قوة!
مــع البرنامــج المتطــور، يقــوم نظــام التوجيه الكهربائي ZF Premium باإلســتجابة 

الفورية ألوامرك.

إقتحــم المنحنيات!
تقــوم مجموعــة التــروس التفاضليــة محــدودة االنزالق بتوزيع القــوة على العجات، 

ممــا يســاهم بتعزيز التحكّم.

مرونــة ال ُتقّدر بثمن!
نظــام تعليــق خلفــي مســتقل بخمــس وصات يســاعد على إبقاء الســيارة ملتصقة 

بالطريــق، لتحكـّـم إضافي متفّوق.

أثبتــت جدارتهــا في المضمار 
 Brembo® هيــكٌل مصنــوع مــن صفائــح األلومنيــوم خفيــف الوزن، باإلضافــة لفرامل أمامية

تحمــل الكثيــر مــن الميــزات منهــا القــدرة الهائلة على التوّقف والقوة العكســية.

األداء  

تظهــر مــع التجهيزات المتوفرة .ATS ســيدان األداء المتميــز بلــون Radiant Silver معدنــي. تظهــر مــع التجهيزات المتوفرة.



تصميــٌم يعكس 
المضمون..

ال يشــبه إال ذاته

الــشــكــــل الــخــارجــــي  

الميــزات المتوفــرة: مرايــا بتصميــٍم ديناميكــي هوائــي  ·  إطــارات مــن األلومنيــوم المصــّوغ  ·  مقابــض أبــواب مــع إنارة   ·  

إنــارة بتكنولوجيــا متطــورة  ·  نظــام تــزّود بالوقــود مــن دون غطــاء   ·  عــادم مــزدوج المنافــذ    ·  مصبــاح فرامــل خلفــي

تمامــاً كأســلوبك تتمّتــع ATS بخطــوط وإنحناءات عصرية. 
تصــّرح فئــة الكوبيــه عــن جرئتهــا من خال خطوطهــا التصميمية 

األماميــة والخلفيــة وعبــر اإلنــارة العامودية في الخلف.   
فــي حيــن يأتــي التصميــم الخارجــي لفئة ســيدان بتصميٍم مميز 

يختــرق الهــواء. هاتــان الســيارتان تتمتعان بوقفــة منخفضة 
مهيبــة تعكــس ميــزات القــوة حتى في حال الوقوف.

ATS كوبيــه فئــة الفخامــة بلــون Phantom Gray Metallic، تظهــر مــع التجهيزات المتوفرة.
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وقفــة منخفضــة.. تصميٌم عاٍل
تحتــوي المرايــا الناعمــة اإلنســيابية فــي ATS كوبيه على إشــارات إلتفاف 

مدمجــة عملية وعصرية.

إنــارة الطريــق في األمام.. وإلى األمام!
مصابيــح ®Intellibeam أماميــة عاليــة األداء HID القياســية مــع نظــام المصابيــح األمامية 

المتكيفــة الــذي يديــر اإلنــارة عند التفاف الســيارة، مما يســاعد علــى إنارة المناطق 
المنحنيــة فيمكنــك أن تكشــف مــا تخبئــه لــك الطريــق. كمــا أن مصابيح اإلنــارة الخلفية على 

شــكل شــفرة طويلــة ُتلقــي الضــوء علــى التصميم األخــاذ للمنطقــة الخلفية فتخطف 
األنظــار وتتمّيــز أينما ذهبت.

إطارات بأســلوٍب ممّيز.. بكل شــيء
إطــارات قيــاس 18 إنــش مــن األلومنيــوم المصّوغ لشــكٍل ملفٍت، باإلضافة 

لقــوة عالية وراحــة عند القيادة.

إستقبال باهر 
عندمــا تقتــرب مــن ATS، أو عندمــا تفتــح األبــواب، إن مقابــض األبواب المجّهزة 
بإنــارة ترحــب بــك وتنيــر أوتوماتيكيــاً فتمنحهــا إطالة مميزة ال يمكــن تجاهلها. 

الــشــكــــل الــخــارجــــي  

ATS كوبيــه بلــون Phantom Gray معدنــي. تظهــر مــع التجهيزات المتوفرة.
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تزّود بالوقود بســرعة 
تــزّود بالوقــود مــن دون أن تفتــح الغطــاء، نظــام التزود بالوقود من دون 

غطــاء الجديــد الــذي يمنحــك ســرعة عنــد التزّود بالوقود. بكل بســاطة ضع 
خرطــوم الوقــود داخــل فوهة ATS إمــأ الخزان وانطلق. 

لمســاٌت مصقولة 
عــادم مــزدوج بأطــراف مصقولــة  تبــرز  روعــة الوقفة الخلفيــة فتترك إنطباعاً 

قوياً عنوانه الســرعة.

أمــاٌن ال ُيضاهى 
مصبــاح فرامــل LED خلفــي مدمــج فــي وســط صندوق ATS إلنارة فرملة 

تحذيريــة واضحــة، فــي حيــن يكــون هذا الضوء المدمج أعلــى قلياً على 
صندوق ATS ســيدان.

ATS ســيدان فئــة األداء المتميــز بلــون Radiant Silver معدنــي . تظهــر مــع التجهيزات المتوفرة.



الموضة هي
وليــدة لحظتها.

أما األسلوب
فيــدوم إلى األبد.

الــمــقــصـــورة الــداخــلــيــــة  

الميــزات المتوفــرة: مقصــورة مصنوعــة بأعمــال القــص والخياطــة  ·  مقاعــد خلفيــة منفصلــة بنســبة 40\60  ·  مقاعــد رياضيــة  ·  
دواســات رياضية من األلومنيوم

 .ATS اإلنســايبة والجمــال صفتــان لمقصــورة واحدة، مقصورة
أحــط نفســك بقصــة الجمــال التي تبدأ مع لمســات األناقة 

والحرفيــة المتفوقــة والتــي تنعكــس علــى تفاصيل العناصر 
  .Semi- Aniline الخشــبية، األليــاف الكربونيــة وجلد
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أصغــر التفاصيل.. أجملها! 
دواســات رياضيــة مــن األلومنيــوم تضيف لمســة مميزة مــن الجمال والمتعة.

الــمــقــصـــورة الــداخــلــيــــة  

اختيــرت لتزيــد الجمال، جماالً 
عندمــا يتعلــق األمــر بحرفيــة المقصــورة الداخليــة، فــإن مقصــورة ATS الداخلية تُبرز األعمال 

اليدويــة الحرفيــة مــن خــال لوحــة العدادات، وتفاصيل األبواب، مســند اليــد والمقاعد، باإلضافة 
إلــى المقــود المغّلــف بالجلــد المشــغول بالخياطــة اليدويــة. كما تنفرد فئة الكوبيه بخمســة 

تقليمــات متفــردة مــن المــواد مثــل جلد Semi-Aniline الطري، واألخشــاب المميــزة وتقليمات 
مــن األليــاف الكربونيــة. أمــا فئــة ســيدان فتقــّدم 7 توليفات متفردة، وفــي جميع األحوال تّم 

تصميــم هــذه الخيــارات لتعمل معــاً بتناغٍم وروعة.

مســاحة أكثر.. ذكاًء! 
 تتمّتــع ATS بمســاحة إضافيــة عند الحاجة،

متوفــرة بمقاعــد خلفيــة منفصلــة قابلــة للطي بنســبة  60/40. 

ُصنعــت لتريحك 
مقاعــد أماميــة رياضيــة مصنوعــة من أفخــر المواد تؤّمن حتى 

18 وضعيــة مختلفــة لراحــة إضافيــة لتقــود براحة تامة. 

K. ولمســات من األســود الداكن، معروضة بالتجهيزات المتوفرة. ona Br ow n التصميم الداخلي لســيارة ATS كوبيه بلون 



المســتقبل قد وصل 
أســرع من المتوقع!

تقــّدم لــك ATS 2018 مجموعــة متنوعة مــن التقنيات 
المتطــورة المصممــة خصيصــاً لتجعــل تجربتــك مميزة أكثر 

ممــا تريــد. انطاقــاً مــن التعامل مع الوســائط الترفيهية 
وصــوالً لمتابعــة معلومــات القيادة التــي تهّمك، تعمل 
ابتكارات كادياك بساســة وبشــكٍل حدســّي لخدمتك.

الميــزات المتوفــرة: شاشــة معلومــات ملونــة منعكســة علــى الزجــاج األمامــي  ·  مركــز معلومات القيــادة مع إمكانية 

إعــادة الضبــط  ·  نظــام تجربــة مســتخدم كاديــاك مــع تقنيــة الهاتــف المدمــج  ·  نظــام Bose® Premium الصوتــي  ·  

نظام  فتح الســيارة عن بعد وتشــغيل الســيارة بكبســة زر  ·  تشــغيل تفاعلي عن بعد.

الــتــكــنــولــوجــيــــا  
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تعكــس المعلومــات التي تهّمك 
شاشــة معلومــات منعكســة علــى الزجــاج األمامــي )HUD( تعكس معلومات 

متعلقــة بالســرعة، الميديــا، الماحــة ومعلومــات أخــرى على الزجاج األمامي، 
ليبقــى تركيــزك علــى الطريق بطريقة مســتمرة وآمنة.

حــّدد البيانات التي تريد 
مركــز معلومــات القيــادة )DIC( يمكــن إعــادة ضبطــه مع 3 شاشــات ملونــة بالكامل، يتيح 

لــك اختيــار كيفيــة عــرض المعلومــات المتعلقــة بالهاتــف، الراديو، نظــام الماحة ومعلومات 
أخرى خاصة بالســيارة.

حتــى هاتفــك أصبح أكثر ذكاًء 
 تقنيــة الهاتــف المدمــج و Apple CarPlayTM يســمح لــك بالدخــول إلى أرقام الهواتف،

Apple MusicTM والمزيــد مــن المعلومــات األخــرى مــن خــال هاتف  ®iPhone  بلمســة 

صغيــرة علــى الشاشــة الموجــودة فــي األســفل. يمكنك أيضاً الدخــول إلى ®Siri، فتصبح 
الميزات ســهلة االســتخدام لك أو للراكب األمامي.

تقنيــة الهاتــف المدمــج تقــّدم أيضاً خدمــة AndroidTM Auto2 المتوافقة. 

ــا الــتــكــنــولــوجــيــ  

ATS بلــون Jet Black. تظهــر مــع Apple CarPlayTM وتجهيــزات أخرى متوفرة.

جميــع المعلومــات.. في متناول يدك 
يضــع نظــام تجربــة مســتخدمي كاديــاك1 باقة من المعلومات ووســائط 

الترفيــه علــى بعــد لمســة منــك.  كمــا يمكنك تخصيــص واجهة التواصل 
لتتماشــى مع متطلبات أكثر من ســائق أو حتى الركاب بجانب الســائق.

1. يختلــف نظــام تجربــة مســتخدمي كاديــاك بيــن طــراز وآخــر. التحكــم المطلق يتطلب تطابق بواســطة البلوتوث 
2. إّن واجهات االســتخدام في الســيارة هي منتجات   .USB والهواتــف الذكيــة. بعــض األجهــزة تتطلــب وصلــة

تابعــة لشــركتي Apple و Google  وتســري الشــروط واالحــكام التابعــة لهمــا.  يتطّلــب وجــود هواتــف ذكية متوافقة 
ومعــّدل حزمة البيانات.



3 ــا2 الــتــكــنــولــوجــيــ  

األماكن المميزة تســتحق موســيقى مميزة 
يغمــرك نظــام ®Bose® Centerpoint الصوتــي المحيطــي فتســتمتع بتجربة 

صوتيــة ال مثيــل لها. 

افتــح عالمــاً من الفخامة
دون الحاجــة لســحب المفتــاح مــن الجيــب أو الحقيبــة، يقــوم نظام فتح الســيارة عن بعد 

بفتــح أو إقفــال األبــواب عنــد االقتــراب مــن الســيارة أو االبتعــاد عنها. كمــا يقوم جهاز فتح 
الســيارة عن بعد بتفعيل نظام زر تشــغيل محرك الســيارة.

إلى األمام.. مع تشــغيٍل ذكي
تقنيــة مدمجــة ضمــن جهــاز فتــح الســيارة عــن بعد، حيــث يعمل التشــغيل التفاعلي على 
إدارة المحــرك عــن بعــد 90 متــر. كمــا يمكنــه إستشــعار الحرارة الخارجية لتفعيــل التكييف 

المائــم داخــل المقصــورة، كمــا يقوم بتســخين المقــود عند الحاجة.



ثقــٌة ترافقك
نحو قيادة

مفعمــة بالحيوية.

الميــزات المتوفــرة: نظــام تثبيــت الســرعة المتكّيــف  ·  نظــام التنبيــه لاصطدامــات األماميــة  ·  نظام 

المســاعدة علــى المحافظــة علــى المســار مــع نظــام التنبيــه عنــد االنحراف عن المســار  ·  نظــام التنبيه 

للمنطقــة الجانبيــة العميــاء  ·  قفــص الحمايــة  ·  نظــام شــّد حــزام األمــان أوتوماتيكيــاً  ·  مقعــد منّبــه 

للســامة  ·  منّبــه الســيارات العابــرة مــن الخلــف  ·  نظــام الفرملــة األوتوماتيكيــة فــي األمــام والخلف.

األمان  

ATS ســيدان األداء المتميــز بلــون Red Obsession بطبقتيــن. تظهــر مــع التجهيزات المتوفرة.

إن كانت ســيدان أو كوبيه.. في الحالتين ATS ســيارة تســتمتع 
بقيادتهــا دائمــاً. باإلضافــة لمجموعــة متنوعة مــن االبتكارات الخاصة 
باألمــان – انطاقــاً مــن الحديــد الصلــب وصوالً لأنظمــة الذكية التي 

تراقــب كل شــيء – تضيــف هــذه االبتــكارات المزيــد من راحة البال 
لتســتمتع بأروع قيادة.



مــيــــزات األمــــان الــمــتــوفــرة  

إبتــكاراٌت متفوقــة تحيطك باألمان

إّن مزايــا الســامة ال تحــّل مــكان مســؤولية الســائق بتشــغيل وقيــادة الســيارة بطريقــة آمنــة. يجــب علــى الســائق البقــاء منتبهــاً للمرور ومــا يحيط به، باإلضافة ألحــوال الطرقات في جميع 
األوقــات. يرجــى قــراءة دليــل المالــك للمزيــد مــن المعلومات الهامة والمعلومــات المتعلقة بالميــزات ومحدوديتها.

المقصــورة الداخليةالجهــة األمامية

الجهــة الخلفية

الجهــة الجانبية

حافظ على مســافة آمنة
يعمــل نظــام تثبيــت الســرعة التفاعلــي على اســتخدام تقنيــة الرادار للحفاظ 

على مســافة محددة بين ســيارتك وبين الســيارة أمامك.

تفكيٌر إســتباقي...
يعمــل نظــام التنبيــه لاصطدامــات األماميــة على مراقبة الســير في األمام، 

حيــث يقــوم بتنبيهــك عنــد احتمــال حصــول تصادم، في حين يقوم مؤّشــر 
المســافة الفاصلة بعرض توقيت الســيارة في األمام )بالثواني( على شاشــة 

.)DIC( مركــز معلومــات القيادة

تصمــد بقــوة أمام أي تصادم
يؤّمــن قفــص الحمايــة الفــوالذي فائــق القوة، مناطــق موزعة بطريقة اســتراتيجية المتصاص 

وإدارة قــوة التصــادم. يحتــوي هــذا القفص على 8 وســادات هوائية قياســية.

طمأنينــة.. بكل ثقة.
عنــد اســتخدام فرامــل الطــوارئ أو المنــاورة المفاجئــة، يعمل نظام شــد الحــزام أوتوماتيكياً. 

عندمــا تعــود األمــور إلــى طبيعتهــا، يعود حزام األمــان لوضعيته الطبيعيــة أوتوماتيكياً.

تثيــر اهتمامك.. بذكاء.
نظــام المقعــد المنبــه للســامة والحاصــل علــى بــراءة اختراع لكادياك يقوم بإرســال نبضات 

خفيــة إلــى الجهــة اليســرى أو اليمنــى أو الجهتيــن معــاً علــى مقعــد الســائق، معلناً عن الجهة 
التــي قــد تتعــرض لاصطــدام من أي جهة كانت.

التراجــع.. بأماٍن وذكاء.
عنــد التراجــع للخــروج مــن موقــف الســيارة، يقــوم نظام تنبيه حركة الســيارات في الخلف 

بتحذيرك من وجود ســيارات تقترب من جانبي الســيارة إما من خال إشــارة صوتية أو من 
خــال نبضــات داخل المقعد.

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

الحــوادث الوشــيكة مــن األمــام والخلــف لتفعيــل الفرملة أوتوماتيكياً، مما يســاعدك على 
التخفيــف مــن قوة التصادم. 

نظــام التنبيــه من االصطدام األمامي 
نظــام تثبيت الســرعة التفاعلي

نظــام المســاعدة على المحافظة 
على المســار مــع نظام التنبيه 

مغادرة عند المســار

نظــام التنبيــه من المنطقة 
الجانبيــة العمياء

نظــام التنبيــه عند االنحراف عن المســار

المواصفــات المختــارة لألمان معروضة

تنّقــل بذكاء وعلى خٍط مســتقيم
باســتخدام تقنية استشــعار حدود الطريق، يقوم نظام المســاعدة على 

المحافظــة علــى المســار بتعديــل المقــود بنعومة للمســاعدة على الحفاظ 
على مســار الســيارة في حال انتقال الســيارة من خط آلخر دون اســتخدام 
إشــارات االلتفــاف. تزامنــاً مــع نظــام المقعد المنبه، يقوم نظام المســاعدة 

على المحافظة على المســار بتنبيهك على شاشــة العدادات وبإرســال 
نبضــات مــن خــال وســادة المقعد عندما تجتاز خطوط الســير.

رؤيــة واضحــة من كل زاوية
يقــوم نظــام التنبيــه لتغييــر المســار المتوّفــر بمراقبة المناطــق الجانبية العمياء 
وينيــر الشــعار الموجــود علــى المــرآة الجانبيــة لينبهك من وجود ســيارة تقترب 

منــك.  كمــا يقــوم نظــام التنبيــه للمنطقــة الجانبية العميــاء على مراقبة 
المناطــق العميــاء وتنبيهــك وفــي حــال وجود ســيارة ضمن خطوط الســير من 

خــال إنــارة الشــعار الموجــود علــى المــرآة الجانبية. كما يقوم النظاميــن بتفعيل 
ومضــات شــعار المــرآة فــي حال قمت بتفعيل إشــارة اإللتفــاف لتنبيهك.
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المقصــورة الداخلية

نظــام تشــغيل عــن بعــد متكيــف  يشــغل المقاعد القابلــة للتدفئة / التهوية 
)إذا كانــت مجهــزة( ونظــام التحكــم بالمنــاخ )ناقل حركــة أوتوماتيكي فقط( 

نظــام تنقيــة الهــواء  تدويــر الهواء أوتوماتيكياً لتحســين جودته
 نظــام Bose® Premium Surround الصوتــي المحيطــي  مــع

12 مكبــر للصوت
auxiliary منفــذ صوتي ،USB1 منفــذ

تقنيــة اتصــال Bluetooth®2  دون اســتخدام اليديــن مــع ميــزة التعرّف إلى 
الصــوت للهواتــف العاملــة بنظــام بلوتوث المفّعل

 LCD نظــام تجربــة مســتخدم كاديــاك3  للمعلومــات والميديا مع شاشــة
باأللــوان تعمــل باللمــس مقــاس 8 إنــش، راديــو فائق الدقــة، هاتف مدمج مع 

 نظــام Apple CarPlayTM ونظــام  AndroidTM Auto، ميــزة التعــرّف
إلى الصوت

نظــام التحكــم بالمنــاخ  بمنطقتيــن أوتوماتيكيــاً مــع تعديات فردية للســائق 
والراكب األمامي

نظــام تثبيــت الســرعة  إلكترونــي، مع ضبط الســرعة ومتابعتها
مركــز معلومــات القيــادة  )DIC(  مــع شاشــة مقــاس 5.7 إنش مقســمة على 

3 شاشــات يمكن ضبطها 
مفتــاح EZ الشــامل، نظــام الدخــول الشــامل  مــع نظام فتــح البابين وصندوق 

األمتعــة، يتضّمن جهازي إرســال
تشــغيل المحرك من دون مفتاح مع كبســة زر

اإلنارة
إنــارة داخليــة محيطــة وعلى مقابض األبواب والكونســول الوســطي. إنارة 

أماميــة وخلفيــة للقــراءة وإنارة فــي صندوق األمتعة
مقاعد، تتســع ألربعة ركاب

أماميــة حاضنة 
مقاعــد بمســاحات جلديــة مــع تعديــل حتى 8 وضعيات لمقعد الســائق 
والراكــب األمامــي، باإلضافــة لتعديل وضعيتين لمســند أســفل الظهر 

مســاند رأســية مــع تعديــل حتــى 4 وضعيــات للمقاعد األماميــة وتعديل حتى 
وضعيتيــن لمســاند الــرأس في المقاعــد الخلفية

كونســول وســطي أمامــي مــع حاملتي أكواب وحجــرة تخزين مدمجة
 مقاعــد خلفيــة منفصلــة إلى وضعيتين، كونســول وســطي

مــع حاملتي أكواب
عجلــة القيــادة والعمــود  مــع أدوات تحكــم بالصوت وتثبيت الســرعة ومركز 

معلومــات القيــادة ، إطــار مكســو بالجلــد مــع عمود إمالة يمكــن تعديله يدوياً
نوافــذ  كهربائيــة، مــع ميــزة النقرة الســريعة للرفع واإلغاق 

شــحن الســلكي4  يتضمن  نظام شــحن لأجهزة المحمولة المتوافقة 
)متضمــن مــع تجربة مســتخدم كادياك(

السامة واألمان

وســادات هوائية5  أمامية وجانبية وعند مســتوى الركبة للســائق والراكب 
األمامــي؛ وســادات هوائيــة أمامية وخلفيــة لحماية الرأس 

حزمــة األمــان المتطــورة  تشــمل نظــام إنذار إضافي لمنع الســرقة يعمل 
تلقائيــاً،  نظــام استشــعار الرفــع، قفــل فتحــة الوقود، قفــل عمود عجلة 

القيــادة وخاصيــة إقفال العجات
حزمة تنبيه الســائق  تشــمل المقعد المنبه للســامة، مؤشــر المســافة 

األماميــة الفاصلــة، نظــام التنبيــه لاصطدامــات األمامية، نظــام التنبيه 
للمنطقــة الجانبيــة العميــاء6، نظــام التنبيــه عنــد االنحراف عن المســار، منبه 

الســيارات العابرة من الخلف، نظام المســاعدة على المحافظة على المســار 
مــع نظــام التنبيــه عنــد االنحراف عن المســار ماســحات زجاج متحسســة للمطر 

IntelliBeam و مصابيــح أماميــة مــع إنــارة عاليــة أوتوماتيكية ،Rainsense
LATCH نظــام مقعــد األمان لألطفال

كاميــرا الرؤيــة الخلفيــة  تتضمــن خطــوط توجيهية تُظهر خط ســير الســيارة عند 
الرجــوع إلى الخلف

أحزمــة أمــان  للخصــر والكتــف لجميع الوضعيات وحاالت الشــّد للســائق 
والراكب األمامي

نظــام ®StabiliTrak اإللكترونــي للتحكــم بالثبات
نظــام إنــذار لمنــع الســرقة  تنبيــه صوتــي ونظام تعطيل المحّرك لمنع الســرقة

عجــات لجميــع الفصول مانعة لتســّرب الهواء
نظــام مراقبــة ضغط اإلطارات 

 نظــام التحكـّـم بالدفــع  عنــد كافة الســرعات مــع ضبط لقوتي
المحــرك والفرملة

الميــزات المتوفرة

حزمة دعم الســائق  تشــمل جميع محتويات حزمة تنبيه الســائق إضافة إلى 
التثبيــت التفاعلــي للســرعة7 والفرملــة األوتوماتيكيــة األمامية

والخلفيــة، فرامــل الركــن اإللكترونيــة، شاشــة منعكســة على الزجاج األمامي 
ملونــة  قابلــة للتعديــل، نظــام الشــّد األوتوماتيكــي لحزام األمان،مقاعد 

أماميــة قابلــة للتدفئــة مــع عجلة قيادة قابلــة للتدفئة
تجربــة مســتخدم كاديــاك مــع نظــام ماحة مدمــج  بقوة اتصال 230 فولت

فتحة ســقف  مع ميزة الســحب واإلمالة كهربائياً باإلضافة لحاجب للشــمس
إطــارات  قيــاس 18 إنــش مــن األلومنيوم المصقول

قيــاس 18 إنــش مــن األلومنيــوم المصــّوغ مع طاء فاخر
)يرجــى مراجعــة صفحــة 43 للمزيد مــن التفاصيل(

نظــام Bose® Premium  الصوتــي  مــع 12 مكبــر للصــوت
تجربــة مســتخدم كاديــاك مــع نظــام ماحة مدمــج  بقوة اتصال 230 فولت

مجموعــة تــروس تفاضليــة  محدودة االنزالق
شاشــة معلومــات ملونــة منعكســة على الزجــاج األمامي،  معلومات 

حســب اختيار السائق
عمــود مقــود  قابلــة للتعديل واإلمالــة كهربائياً

 نظــام تعليــق  رياضــي، مــع نظــام التحكم المغناطيســي بالقيادة 
)دفــع خلفــي( مــع التحكم بأنمــاط القيادة االختيارية

الميــزات المتوفرة

حزمة دعم الســائق  تشــمل جميع محتويات حزمة تنبيه الســائق إضافة إلى 
التثبيــت التفاعلــي للســرعة7 والفرملــة األوتوماتيكية األماميــة والخلفية، 

وفرامــل الركــن اإللكترونيــة، شاشــة ملونــة منعكســة على الزجاج األمامي، 
نظــام شــد حــزام األمــان أوتوماتيكيــاً، و مقاعــد أمامية قابلــة للتدفئة وعجلة 

مقود قابلــة للتدفئة
فتحة ســقف  مع ميزة الســحب واإلمالة كهربائياً باإلضافة لحاجب للشــمس

فئــة األداء علــى الحلبــات  تبريــد عالــي القــدرة للمحــرك، زيت مبرد خارجي 
إضافــي للمحــرك وبطانــات فرامل عالية األداء

ميــزات ATS  كوبيــه 2018
إســتمتع بميــزات فئة الفخامــة المتميزة 

باإلضافــة لهذه التعديات:

ــز ــة األداء الــــمــــتــــمــــّيــــ فــــئــــ

القــوة المحركة

محــرك  V6 ســعة 3.6 ليتــر SIDI, DOHC, VVT مــع نظــام إدراة البتــرول ونظــام 
تشــغيل/إيقاف أوتوماتيكــي بقــوة 335 حصــان عنــد 6800 دورة في 
الدقيقــة وعــزم دوران 386 نيوتــن متــر عنــد 5300 دورة فــي الدقيقة

ناقــل حركــة  أوتوماتيكي 8 ســرعات 
القــوة المحركــة  دفع خلفي

الشاســيه ونظام التعليق

فرامــل ®Brembo عاليــة األداء،  نظــام منــع االنغــاق علــى العجات األربع 
قرصيــة علــى العجات األربع

نظــام التوجيــه،  بالمســنن والبنيــون ZF الممتــاز، كهربائــي متكيف مع 
السرعات 

نظــام تعليــق،  مســتقل علــى العجــات األربع، أمامي مــزدوج المحور وخلفي 
بخمــس وصــات، تعديــل رياضــي مع نمط تحكم حســب اختيار الســائق

الشــكل الخارجي

غطــاء خــزان وقــود  يمكــن إقفاله عن بعد
مصابيــح أماميــة عاليــة األداء  مــع مصابيــح LED عموديــة مميزة بتوقيع 

كاديــاك الخــاص ومصابيح أماميــة متكّيفة 
مقابــض أبواب مع إنارة

اإلنارة
مصابيــح تعمــل عندمــا يخفــت ضــوء النهار، إنارة كاشــفات أمامية هالوجين

LED مصابيــح خلفية
LED مصباح إنارة توّقف وســطي

مرايــا  خارجيــة بلــون الهيــكل، كهربائيــة قابلــة للتدفئة مع إشــارات التفاف 
جانبيــة مدمجــة ومصابيح للمرايــا الجانبية

إطــارات  قيــاس 18 إنــش مــن ألومنيــوم مع طاء فاخر
)يرجــى مراجعــة صفحــة 43 للمزيد مــن التفاصيل(

ــية ــزات الــــقـــياســــ الـــمــــيـــــ

1. غيــر متوافــق مــع جميــع األجهــزة. راجــع موقــع my.cadillac.com لتتعــرف علــى الهواتــف المتوافقــة مــع الســيارة.       2. وظائــف تجربــة مســتخدم كاديــاك قــد تتغيــر بحســب الطــراز.       3. الوظائــف الكاملــة تتطّلــب أجهــزة بلوتــوث متوافقــة وهواتــف ذكية. بعض األجهزة 
تتطلــب وجــود وصلــة USB.       4. يشــحن النظــام الســلكياً أحــد أجهــزة PMA أو أجهــزة محمولــة متوافقــة Qi. لمعرفــة أي هاتــف متوافــق أو أجهــزة متنقلــة أخــرى متوافقــة، قــم بزيــارة موقــع mycadillac.com       5. يجــب دائمــاً اســتخدام أحزمــة األمــان والمســاند الخاصــة 
باألطفــال. إّن األطفــال يكونــون بأمــان عندمــا يتــم وضعهــم فــي المقاعــد الخلفيــة مــع المســاند المناســبة. يرجــى مراجعــة دليــل المســتخدم للمزيــد مــن التفاصيــل.       6. قبــل االنتقــال مــن مســارٍ آلخــر، يجــب التأكّد من رؤيــة المنطقــة الجانبية العمياء من خال المرايــا الجانبية 

ومــرآة الرؤيــة الخلفيــة، والنظــر مــن فــوق الكتــف لرؤيــة الســيارات والمخاطــر المحتملــة، وتفعيــل إشــارة االلتفــاف.       7. إّن نظــام تثبيــت الســرعة التفاعلــي ال يحــّل مــكان مســؤولية الســائق بتشــغيل وقيــادة الســيارة بطريقــة آمنة. يجب على الســائق البقــاء منتبهاً للزحام وأحوال 
الطرقــات فــي جميــع األوقــات، والقيــام بتوجيــه المقــود والتحكـّـم بالفرامــل أو غيرهــا مــن الخصائص الضرورية لاحتفاظ بالســيطرة الكاملة على الســيارة.
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ــية ــزات الــــقـــياســــ فــئــــة األداء الــمــتــمــّيــــزفــئــــة الــفــخامــــة الــمــتــمــّيــــزةالـــمــــيـــــ

ميزات ATS  ســيدان 2018
إســتمتع بميزات فئة القياســية

باإلضافــة لهذه التعديات: 
 إســتمتع بميــزات فئة الفخامــة المتميزة 

باإلضافــة لهذه التعديات: 

القــوة المحركة

محــرك  ســعة 2.0 ليتــر تيربــو I4 تيربــو I4, DI, DOHC, VVT مــع نظــام
 تشــغيل/إيقاق أوتوماتيكــي بقــوة 272 حصــان  عنــد 5600 دورة فــي 

الدقيقــة وعــزم دوران 400 نيوتــن متــر بيــن 4500-3000 دورة فــي الدقيقة
في الدقيقة

ناقــل حركــة  أوتوماتيكي 8 ســرعات 
القــوة المحركــة  نظــام دفع خلفي

الشاســيه ونظام التعليق

فرامــل،  أماميــة ®Brembo عالية األداء 
نظــام التوجيــه،  بالمســنن والبنيــون ZF الممتــاز، كهربائــي متكيف مع 

السرعات 
نظــام تعليــق،  مســتقل عنــد العجــات األربع، أمامي مــزدوج المحور وخلفي 

بخمــس وصــات، تعديــل رياضــي مع نمط تحكم حســب اختيار الســائق

الشــكل الخارجي

اإلنارة
مصابيــح أماميــة عاليــة األداء مــع مصابيــح LED عموديــة مميزة بتوقيع 

كاديــاك الخــاص ومصابيح أماميــة متكّيفة 
LED مصابيــح خلفية

مصبــاح إنــارة توّقف وســطي LED مدمــج بالجناح الخلفي
مرايــا  خارجيــة بلــون الهيــكل، كهربائية قابلــة للتدفئة

عجــات  مانعــة لتســرب الهــواء – لكافة الفصول
إطــارات  قيــاس 17 إنــش مــن األلومنيــوم مع طاء فاخر

)يرجــى مراجعــة صفحــة 43 للمزيد مــن التفاصيل(

المقصــورة الداخلية

نظام تشــغيل عــن بعد متكيف 
نظــام تنقيــة الهــواء  تدويــر الهواء أوتوماتيكياً لتحســين جودته

 نظــام Bose® Premium Surround الصوتــي المحيطــي
مــع 7  مكبــرات للصوت

auxiliary منفــذ صوتي ،USB1 منفــذ
تقنيــة اتصــال Bluetooth®2  دون اســتخدام اليديــن مــع ميــزة التعرّف إلى 

الصــوت للهواتــف العاملــة بنظــام بلوتوث المفّعل
تجربــة مســتخدم كاديــاك3  للمعلومــات والميديــا مع شاشــة LCD باأللوان 
تعمــل باللمــس مقــاس 8 إنــش، راديــو فائــق الدقة، هاتــف مدمج مع نظام 
Apple CarPlay TM ونظــام  AndroidTM Auto، ميــزة التعــرّف إلــى الصــوت

نظــام التحكــم بالمنــاخ  بمنطقتيــن أوتوماتيكيــاً مــع تعديات فردية للســائق 
والراكب األمامي

نظــام تثبيــت الســرعة  إلكترونــي، مع ضبط الســرعة ومتابعتها
مركــز معلومــات القيــادة  )DIC(  مــع شاشــة مقــاس 5.7 إنش مقســمة على 

3 شاشــات يمكن ضبطها لعرض معلومات الســيارة
مفتــاح EZ الشــامل، نظــام الدخــول الشــامل  مع نظــام فتح جميع األبواب 

وصنــدوق األمتعــة، يتضّمن جهازي إرســال
تشــغيل المحرك من دون مفتاح مع كبســة زر

اإلنارة
إنــارة داخليــة محيطــة وعلى مقابض األبواب والكونســول الوســطي. إنارة 

أماميــة وخلفيــة للقــراءة وإنارة فــي صندوق األمتعة.

مقاعد، تتســع لخمســة ركاب
أماميــة حاضنة 

مقاعــد بمســاحات جلديــة مــع تعديــل حتى 6 وضعيات لمقعد الســائق 
والراكــب األمامــي، باإلضافــة لتعديل وضعيتين لمســند أســفل الظهر 

مســاند رأســية مــع تعديــل حتــى 4 وضعيــات للمقاعد األماميــة وتعديل حتى 
وضعيتيــن لمســاند الــرأس فــي المقاعد الخلفيــة الجانبية

كونســول وســطي أمامــي مــع حاملتي أكواب وحجــرة تخزين مدمجة
كونســول خلفــي وســطي قابــل للطي مــع حاملتي أكواب 

عجلــة القيــادة والعمــود  مــع أدوات تحكــم بالصوت وتثبيت الســرعة ومركز 
معلومــات القيــادة ، إطــار مكســو بالجلــد مــع عمود إمالة يمكــن تعديله يدوياً

نوافــذ  كهربائيــة، مــع ميــزة النقــرة الســريعة للفتــح  واإلغاق في األمام 
ونقــرة ســريعة للفتــح فــي الخلــف، وتتضمن إقفال أبواب المقاعــد الخلفية

شــحن الســلكي4  يتضمن  نظام شــحن لأجهزة المحمولة المتوافقة 
)متضمــن مــع تجربة مســتخدم كادياك(

السامة واألمان

وســادات هوائية5  أمامية وجانبية وعند مســتوى الركبة للســائق والراكب 
األمامــي؛ وســادات هوائيــة أمامية وخلفيــة لحماية الرأس 

أحزمــة أمــان  للخصــر والكتــف لجميع الوضعيات وحاالت الشــّد للســائق 
والراكب األمامي

نظــام StabiliTrak اإللكترونــي للتحكــم بالثبات
نظــام إنــذار لمنــع الســرقة  تنبيــه صوتــي ونظام تعطيل المحّرك لمنع الســرقة

حزمــة ضغط اإلطارات
نظــام مراقبــة ضغط اإلطارات 

نظــام التحكـّـم بالدفــع  عنــد كافة الســرعات مع ضبــط لقوتي المحرك 
والفرملة

الميــزات المتوفرة 

نظــام Bose® Premium Surround الصوتــي مــع 10 مكبــرات للصوت 
تجربــة مســتخدم كاديــاك للتحكــم بالمعلومــات والميديــا مع نظام ماحة 

مدمــج،  AM/FM ، شاشــة ملونــة لعــرض المعلومــات قيــاس 8 إنــش، 3 منافذ 
USB، منفــذ صوتــي auxiliary وتقنيــة التعــرف إلــى الصــوت ومنفذ طاقة 

230 فولت
فتحة ســقف  مع ميزة الســحب واإلمالة كهربائياً باإلضافة لحاجب للشــمس

إطــارات )يرجــى مراجعــة صفحة 43 للمزيد مــن التفاصيل(
قيــاس 17 إنــش مــن ألمنيوم مطلي

فتحــات فعالــة لتعزيــز االنســيابية في الشــبك األمامــي  )غير متوفر مع 
حزمة دعم الســائق(

حزمــة األمــان المتطــورة  تشــمل نظــام إنذار إضافي لمنع الســرقة يعمل 
تلقائيــاً،  نظــام استشــعار الرفــع، قفــل فتحــة الوقود، قفــل عمود عجلة 

القيــادة وخاصيــة إقفال العجات
دواســات رياضية من األلومنيوم

نظــام Bose® Premium Surround  الصوتــي مــع 10 مكبــرات للصــوت 
فرامــل،  أماميــة ®Brembo عالية األداء 

حزمة تنبيه الســائق  تشــمل المقعد المنبه للســامة، مؤشــر المســافة 
األماميــة الفاصلــة، نظــام التنبيــه لاصطدامــات األمامية، نظــام التنبيه 

 للمنطقــة الجانبيــة العميــاء6، نظــام التنبيــه عند االنحراف عن المســار6
منبــه الســيارات العابــرة مــن الخلف، نظام المســاعدة علــى المحافظة على 

المســار مع نظام التنبيه عند االنحراف عن المســار ماســحات زجاج متحسســة 
 للمطــر Rainsense مصابيــح أماميــة مــع إنارة عاليــة أوتوماتيكية

IntelliBeam، و وســادات هوائيــة للمقاعــد الخلفية5
 كاميــرا الرؤيــة الخلفيــة  تتضمــن خطــوط توجيهية تُظهر خط ســير

الســيارة عنــد الرجوع إلى الخلف
مقابــض أبــواب خارجية مع إنارة

 أدوات تحكـّـم مــن المغنيزيــوم علــى مقــود رياضي )ناقل حركة
أوتوماتيكــي فقط(

مقاعــد  بمســاحات جلديــة مــع 12 وضعيــة تعديل لمقعد الســائق و10 
وضعيــات تعديــل لمقعــد الراكــب األمامي، باإلضافــة لتعديل كهربائي 

لوضعيتين لمســند أســفل الظهر
 إطــارات  قيــاس 18 إنــش مــن األلومنيــوم المصّوغ المصبوب

)يرجــى مراجعــة صفحــة 43 للمزيد مــن التفاصيل(

الميــزات المتوفرة

محــرك V6 ســعة 3.6 ليتــر SIDI, DOHC, VVT مــع نظــام ادراة البتــرول ونظام 
تشــغيل/إيقاف أوتوماتيكــي بقــوة 335 حصــان  عنــد 6800 دورة في 
الدقيقــة وعــزم دوران 386 نيوتــن متــر عنــد 5300 دورة فــي الدقيقة 

تجربــة مســتخدم كاديــاك للتحكــم بالمعلومــات والميديــا مع نظام ماحة 
 مدمــج،  AM/FM ، شاشــة ملونــة لعــرض المعلومــات قيــاس 8 إنش

 3 منافــذ USB، منفــذ صوتــي auxiliary وتقنيــة التعــرف إلى الصوت
ومنفــذ طاقــة 230 فولت

القــوة المحركــة  نظام دفــع رباعي متواصل
حزمة دعم الســائق  تشــمل جميع محتويات حزمة تنبيه الســائق إضافة إلى 

التثبيــت التفاعلــي للســرعة والفرملــة األوتوماتيكية األماميــة والخلفية، 
وفرامــل الركــن اإللكترونيــة، شاشــة ملونــة منعكســة على الزجاج األمامي، 

نظــام شــد حــزام األمــان أوتوماتيكيــاً وعمود مقود قابل لإلمالــة كهربائياً، 
مقاعــد أماميــة قابلــة للتدفئــة وعجلة مقود قابلــة للتدفئة.

مقاعــد  جلديــة Semi aniline مــع خياطــة مســاحات مايكروفايبــر لقنوات 
خلفيــة المقعــد، مــع 12 وضعيــة تعديــل لمقعــد الســائق و10 وضعيات تعديل 

لمقعــد الراكــب األمامــي، باإلضافــة لتعديــل كهربائي لوضعيتين لمســند 
أسفل الظهر

فتحة ســقف  مع ميزة الســحب واإلمالة كهربائياً باإلضافة لحاجب للشــمس
 إطــارات  قيــاس 18 إنــش مــن األلومنيوم المصقول

)يرجــى مراجعــة صفحــة 43 للمزيد مــن التفاصيل(

محــرك V6 ســعة 3.6 ليتــر SIDI, DOHC, VVT مــع نظــام ادراة البتــرول ونظام 
تشــغيل/إيقاف أوتوماتيكــي بقــوة 335 حصــان  عنــد 6800 دورة في 
الدقيقــة وعــزم دوران 386 نيوتــن متــر عنــد 5300 دورة فــي الدقيقة 

تجربــة مســتخدم كاديــاك للتحكــم بالمعلومــات والميديــا مع نظام ماحة 
مدمــج، AM/FM ، شاشــة ملونــة لعــرض المعلومــات قيــاس 8 إنش، 3 منافذ 

 USB، منفــذ صوتــي auxiliary وتقنيــة التعــرف إلــى الصوت ومنفذ
طاقــة 230 فولت

مجموعــة تــروس تفاضليــة  محدودة االنزالق
شاشــة معلومــات ملونــة منعكســة على الزجــاج األمامي،  معلومات 

حســب اختيار السائق
عمــود مقــود  قابلــة للتعديل واإلمالــة كهربائياً

 نظــام تعليــق  رياضــي، مــع نظــام التحكم المغناطيســي بالقيادة
)دفــع خلفــي( مــع التحكــم بأنمــاط القيادة االختياريــة مجموعة تروس 

تفاضليــة محدودة االنزالق

الميــزات المتوفرة

حزمة دعم الســائق  تشــمل جميع محتويات حزمة تنبيه الســائق إضافة إلى 
التثبيــت التفاعلــي للســرعة والفرملــة األوتوماتيكية األماميــة والخلفية 

وفرامــل الركــن اإللكترونيــة، شاشــة ملونــة منعكســة على الزجاج األمامي 
نظــام شــد حــزام األمــان أوتوماتيكيــاً، مقاعد أمامية قابلــة للتدفئة وعجلة 

مقود قابلــة للتدفئة
فتحة ســقف  مع ميزة الســحب واإلمالة كهربائياً باإلضافة لحاجب للشــمس

مقاعــد  جلديــة Semi aniline مــع خياطــة مســاحات مايكروفايبــر لقنوات 
خلفيــة المقعــد، مــع 12 وضعيــة تعديــل لمقعــد الســائق و10 وضعيات تعديل 

لمقعــد الراكــب األمامــي، باإلضافــة لتعديــل كهربائي لوضعيتين لمســند 
أسفل الظهر

فئــة األداء علــى الحلبــات  تتضمــن بطانــات فرامــل عاليــة األداء وتبريد عالي 
لمروحــة تبريد المحرك

 إطــارات  قيــاس 18 إنــش مــن األلومنيوم المصقول 
)يرجــى مراجعــة صفحــة 43 للمزيد مــن التفاصيل(

1. غيــر متوافــق مــع جميــع األجهــزة.       2. راجــع موقــع my.cadillac.com لتتعــرف علــى الهواتــف المتوافقــة مــع الســيارة.       3. وظائــف تجربــة مســتخدم كاديــاك قــد تتغيــر بحســب 
الطــراز. الوظائــف الكاملــة تتطّلــب أجهــزة بلوتــوث متوافقــة وهواتــف ذكيــة. بعــض األجهــزة تتطلــب وجــود وصلــة USB.       4. يشــحن النظــام الســلكياً أحــد أجهزة PMA أو أجهزة 

محمولــة متوافقــة Qi. لمعرفــة أي هاتــف متوافــق أو أجهــزة متنقلــة أخــرى متوافقــة، قــم بزيــارة موقــع mycadillac.com       5. يجــب دائمــاً اســتخدام أحزمــة األمــان والمســاند الخاصة 
باألطفــال. إّن األطفــال يكونــون بأمــان عندمــا يتــم وضعهــم فــي المقاعــد الخلفيــة مــع المســاند المناســبة. يرجــى مراجعــة دليــل المســتخدم للمزيــد من التفاصيــل.       6. قبل االنتقال 

مــن مســارٍ آلخــر، يجــب التأكـّـد مــن رؤيــة المنطقــة الجانبيــة العميــاء مــن خــال المرايــا الجانبيــة ومــرآة الرؤية الخلفية، والنظــر من فوق الكتف لرؤية الســيارات والمخاطــر المحتملة، وتفعيل 
إشــارة االلتفاف.       7. إّن نظام تثبيت الســرعة التفاعلي ال يحّل مكان مســؤولية الســائق بتشــغيل وقيادة الســيارة بطريقة آمنة. يجب على الســائق البقاء منتبهاً للزحام وأحوال 

الطرقــات فــي جميــع األوقــات، والقيــام بتوجيــه المقــود والتحكـّـم بالفرامــل أو غيرهــا مــن الخصائص الضرورية لاحتفاظ بالســيطرة الكاملة على الســيارة.
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فـــوائـــــد ومـــصـــلـــحـــــة الــــمــــالـــــك

إّن مالك ســياراتنا يســتحق كل شــيء. لهذا الســبب جميع ســيارات 
2018 تأتــي مجهــزة بمجموعــة شــاملة مــن الميــزات الهامة للمالك. 

عــن هذا الكتّيب

لقد بذلنا ما في وسعنا لجعل هذا الكتّيب شاماً قدر اإلمكان. لكن الشركة تحتفظ بحقها بإدخال أي 
تعديل في أي وقت ومن دون سابق إنذار في ما خص األلوان أو المواد أو التجهيزات أو المواصفات 

أو الطرازات. أو توفرها. جميع المواصفات واألبعاد والقياسات والنسب واألرقام األخرى المذكورة 
في هذا الكتّيب، أو أي كتّيب آخر يتوفر في معرض الوكيل أو ُمرفق بالسيارة، هي أرقام وبيانات 

تقريبية مصادرها مخططات التصميم والهندسة والنماذج األولية للسيارات واالختبارات. وقد تختلف 
مواصفات سيارتك عن ما هو مذكور وذلك لتعدد مصادر التوزيع ونوعية التجهيزات.  قد يطرأ على 

المعلومات المذكورة في هذا الكتّيب بعض. التعديل منذ تاريخ طبعه، لذا يُرجى مراجعة وكيل 
كادياك للحصول على كامل التفاصيل. أي اختافات في األلوان المعروضة عن األلوان الحقيقية 

يعود إلى االختافات الناجمة عن عملية الطباعة. تحتفظ كادياك. بحقها في تحديد مدة سنة الطراز 
ألي منتج وألي سبب كان، أو في بدء سنوات الطراز وإنهائها في أوقات مختلفة. ماحظة: بعض 

الصور في هذا الكتّيب تعرض سيارات بتجهيزات اختيارية.

المحركات

تم تجهيز منتجات كادياك بمحركات تنتجها جنرال موتورز أو الموردين لشركة جنرال موتورز في جميع 
 أنحاء العالم. وقد يتم استخدام محركات منتجات كادياك في نماذج وطرازات أخرى من

جنرال موتورز.

مجموعة ختم ثقوب العجات وضاغط الهواء 

إذا حصل أي ثقب في العجلة بحجم 6 ملم يتم استخدام ختم لمنع خروج الهواء وقتياً. بعد استخدام 
ضاغط الهواء من المفروض أخذ سيارتك إلى وكيل معتمد للفحص وتغيير العجات بأسرع وقت وكل 
161 كيلومتر على األقل. ال يستطيع ختم العجات تصليح الثقوب في جانب العجات، والثقوب األكبر 
من 6 ملم أو عجلة خارجة عن إطارها. يمكن استخدام ختم الثقوب مرة واحدة على عجلة واحدة قبل 

انتهاء صاحيته.

خط التجميع

مركبات كادياك 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 كادياك مع مكونات مختلفة أو من مصادر مختلفة من المقررة أصاً. قد 
تكون بعض الخيارات غير متوفرة عندما يتم تجميع مركبتك، لذا نقترح عليك التحقق من أن سيارتك 

 تشمل المعدات التي طلبتها أو، إذا كان هناك تغييرات،
أنك تقبل بها.

ضمان لمدة 4 سنوات \ 100,000 كلم )أيهما يأتي أوالً(

ضمان محدود للقوة المحّركة دون خصم، برنامج المساعدة على الطريق وبرنامج خدمة النقل.

ضمان لمدة 4 سنوات \ 100,000 كلم )أيهما يأتي أوالً(

ضمان محدود للسيارة بأكملها. عيوب في مواد وتصنيع اإلطارات، القيام بتصليح الخلل في السيارة، 
عوامل التآكل على ألواح صفائح الهيكل المعدنية.

ضمان ضد الصدأ

تم تصميم وصناعة سيارات كادياك بطريقة مقاومة للتآكل والتآكل الناتج عن الصدأ. إذا تعرضت أي 
من صفائح الهيكل المعدنية إلى التآكل من الصدأ )وظهور ثقب فعلي في الصفيحة المعدنية( 
فإنها مشمولة بضمان لمدة 6 سنين وعدد غير محدود من الكيلومترات. إن التآكل السطحي أو 

الشكلي - الناتج عن ارتطام حصى أو ظهور خدوش على الدهان، مثاً – ال يغطيها الضمان. ال يوصي 
الضمان ضد الصدأ استخدام مواد إضافية مقاومة للصدأ. يرجى مراجعة وكيل كادياك لمعرفة 

شروط هذا الضمان المحدود.

األساطيل

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

 1. برنامــج المســاعدة علــى الطرقــات وبرنامــج خدمــة التوصيــل غيــر مشــمولين فــي الضمــان المحــدود للمركبــات الجديــدة.  يحتــوي كتّيــب “معلومــات الضمان ومســاعدة المالــك ” الموجود مع كل مركبة جديــدة على معلومات
2. ال يجــب اســتخدام إطــارات فصــل الصيــف فــي فصــل الشــتاء ألّن هــذا األمــر يؤثـّـر ســلباً علــى ســامة الســيارة وأدائهــا ومتانتها. إســتخدم فقــط مجموعة إطارات وعجــات GM المعتمدة. المجموعة غيــر المعتمدة قد  مفصلــة عــن تغطيــة الضمــان. 

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

©2018 جنرال موتورز. جميع الحقوق محفوظة. GM، وشــعار GM، Cadillac  وشــعار Cadillac، Cadillac Crest، OnStar وشــعار OnStar وأســماء طرازات الســيارات، تصاميم هيكل الســيارات وعامات أخرى ظاهرة في هذا الكتّيب هي ماركة 
مســجلة و\أو وعامــات الخدمــة لشــركة جنــرال موتــورز، فروعهــا والشــركات التابعــة لهــا أو المرخصيــن مــن قبلهــا. Apple، iPhone ِوApple CarPlay هــي عامــات تجاريــة لشــركة Apple، ومســجلة فــي الواليــات المتحدة وبلدان أخرى. Android هي 

عامة تجارية لشــركة Google. BlackBerry هي عامة تجارية مســجلة لشــركة BlackBerry. Brembo هي عامة تجارية مســجلة لشــركة Brembo.Bose وAudioPilot هي عامات تجارية لشــركة Bose في الواليات المتحدة والبلدان األخرى. 
Windows هي عامة تجارية مســجلة لشــركة Microsoft، وشــركة Pandora هي عامة تجارية مســجلة لشــركة Pandora Media، وشــركة SiriusXM Satellite Radio هي عامة تجارية مســجلة لشــركة SiriusXM Radio . Blu-ray هي 

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

إطارات : ســيدان

إطــارات : كوبيه

قيــاس 18 إنــش مــن األلومنيوم المصّوغ 
موجــودة فــي فئة الفخامــة المتميزة 

وفئــة األداء المتميزة

قيــاس 18 إنــش مــن األلومنيوم المصّوغ 
متوفــرة فــي فئة الفخامــة المتميزة 

 قيــاس 17 إنــش من األلومنيوم
مــع طاء فاخر 

موجودة في ATS ســيدان

قيــاس 18 إنــش مــن األلومنيوم المصّوغ مع 
طاء فاخر 

موجــودة فــي فئة الفخامــة المتميزة وفئة 
األداء المتميزة

قيــاس 18 إنــش من األلومنيوم 
المصــّوغ المصقول

متوفــرة فــي فئة الفخامــة المتميزة 
وفئــة األداء المتميزة

قيــاس 18 إنــش من األلومنيوم 
المصــّوغ المصقول

متوفــرة فــي فئة الفخامــة المتميزة 

المقاسات

خلفيمقاســات ATS المقاســات بصيغة الملليمتر أمامــي  الســعة وقدرة التحميل في ATS ســيدانمقاســات ســيدان الداخلية 

الســعة وقــدرة التحميــل في ATS كوبيه

935  980 حّيــز الــرأس 
1369  1402 حّيــز الكتفيــن 
1328  1346 حّيــز الجلــوس 

851  1080 حّيــز القدميــن 

)ليتر( 61 ســعة خزان الوقود، تقريبي 
)ليتر( 294.5 ســعة حّيز األمتعة 

3\2 عــدد المقاعــد 

)ليتر( 61 ســعة خزان الوقود، تقريبي 
)ليتر( 294.5 ســعة حّيز األمتعة 

2\2 عــدد المقاعــد 

مقاســات سيدان الخارجية 

1420 االرتفــاع الكلــي )دفــع خلفــي( 
1511 المســافة بيــن العجلتيــن األماميتيــن 

1542 المســافة بيــن العجلتيــن الخلفيتيــن 

2776 قاعــدة العجــات 
4643 الطــول اإلجمالــي 
1806 عــرض الهيــكل 

مقاســات كوبيه الخارجية

1392 االرتفــاع الكلــي )دفــع خلفــي( 
1532 المســافة بيــن العجلتيــن األماميتيــن 
1567 المســافة بيــن العجلتيــن الخلفيتيــن 

2776 قاعــدة العجــات 
4663 الطــول اإلجمالــي 
1842 عــرض الهيــكل 

خلفي أمامــي  مقاســات كوبيه الداخلية 

892  955 حّيــز الــرأس 
1298  1374 حّيــز الكتفيــن 
1130  1374 حّيــز الجلــوس 

851  1074 حّيــز القدميــن 

قيــاس 17 إنــش مــن ألمنيوم مطلي
متوفرة في ATS ســيدان



مقاعد بمســاحات 
 DARK OLIVE

ASHWOOD

األلوان الخارجيةالتوليفــات الداخلية

J E T  B L A C K
مقاعد بمســاحات جلدية2

L I G H T  P L AT I N U M 
مقاعد بمســاحات جلدية  

L I G H T  N E U T R A L 
مقاعد بمســاحات جلدية1,2

M O R E L L O  R E D 
SEMI-ANILINE مقاعــد بمســاحات جلدية 

مســاحات مــع خياطــة مايكروفايبر لقنوات 
خلفيــة المقعد1

J E T  B L A C K
مقاعد بمســاحات جلدية

L I G H T  P L AT I N U M 
مقاعد بمســاحات جلدية2

مساحات
JET BLACK

مساحات
JET BLACK

مساحات
JET BLACK

مســاحات برونزية
تبــدو مطلية بالزيت

1MOONLIGHT فضــي معدني

أبيض كريســتال 3 طبقات1

أحمــر OBSESSION طبقتين1

معدنــي غير المع1

1STELLAR أســود معدني

1PHANTOM رمــادي معدني

مقاعد بمســاحات 
 SAPELE خشبية

فائقــة اللمعان

مساحات من 
 SAPELE خشب

الطبيعي

مساحات من 
األلومنيوم 

المصقول

مســاحات برونزية
تبــدو مطلية بالزيت

مساحات
JET BLACK

JET BLACK 
مساحات 

مع خياطة 
مايكروفايبر

JET BLACK 
مساحات 

مع خياطة 
مايكروفايبر

مساحات من 
األليــاف الكربونية

مساحات
JET BLACK

K O N A  B R O W N 
SEMI-ANILINE مقاعــد بمســاحات جلدية 

مســاحات مــع خياطــة مايكروفايبر لقنوات 
خلفيــة المقعد1

1DARK ADRIATIC BLUE أزرق معدنــي

1. متوفــر بكلفــة إضافيــة     2. غيــر متوفــر فــي فئــة ATS كوبيــه

أسود RAVENفضــي المع معدني


