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كيف تقود العالم قدماً؟

كيف ُتظهر الفخامة بكل بساطة؟

كيف تزيد شعورك إثارة؟

تحظى بأعلى درجات القوة والذكاء والحضور؟

بالجاذبية؟ تخلق إحساساً 

تنّفذ كّل تفصيل بعزم ودقة متناهية؟

وتقوم بهذا كّله بسهولة تامة؟

إنها عنوان األناقة. الدّقة. الجدّية.

في الواقع، نعم، يمكنك أن تطلق عليها هذه التسميات.

2019  CT6
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التوقعات. تتجاوز 
قياسية. بسرعة 

عندما يتعّلق األمر باألداء، التصميم واالبتكار، تقدم لك CT6 2019 العامل الوحيد األكثر 

أهمية: االختيار.

حيث تلقي خيارات القوة والتكنولوجيا مع اختيارات فريدة للشكل الخارجي والتصميم 

الداخلي. الخطوط الخارجية لسيارة CT6 الرياضية مستوحاة من قوة أدائها. تصميم بنمط 

خاص يتماشى مع إثارة كل تجربة قيادة ويتضمن شبكاً أمامياً أيروديناميكياً، عجالت 

رياضية وإطارات للصيف فقط1.

أياً كان طراز CT6 الذي تختاره، ستحظى بمواصفات مبتكرة متكاملة وإنارة متميزة 

وتجربة ال مثيل لها. إنها نتيجة أكثر من قرن من الهندسة والحرفية والتطور التي تستبق 

كل ابتكار مستقبلي

CT6 بلون أبيض كريستال ثالثي الطبقات. تظهر مع التجهيزات المتوفرة.

1.  ال تستخدم اإلطارات المخصصة لفصل الصيف فقط في فصل الشتاء، ألنها تؤثّر سلباً على سالمة السيارة ومتانتها وأدائها. إستخدم فقط اإلطارات المعتمدة من 
شركة جنرال موتورز وتوليفة العجالت المناسبة. إّن استخدام عجالت غير معتمدة قد يغّير من طبيعة أداء السيارة. للمزيد من المعلومات الهامة حول اإلطارات والعجالت، 

يرجى مراجعة صفحة my.cadillac.com/learn/tires، أو مراجعة وكيلك المعتمد.
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ُمذهلة  تكنولوجيا 
باألداء ترتقي 
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 ،CT6 المصّمم خصيصاً  لسيارة Bose Panaray ثالثة وأربعون مكبراً للصوت موزعة بطريقة استراتيجية. يقّدم نظام صوت

أحدث االبتكارات التكنولوجية في عالم الصوتيات. حيث يوّفر التناغم الفريد لمقصورة السيارة مع التصميم االستراتيجي 

لمواقع المكبرات صوتاً مذهالً غايًة في الدّقة والنقاء مما يمنح جميع الركاب تجربة صوتية ال مثيل لها. وناهيك عن روعة 

الصوت الذي يعّم جميع أرجاء السيارة، تضفي مكبرات الصوت أنيقة التصميم على المقصورة لمسة جمالية ممّيزة. 

أعلى: 34 مكبرًا للصوت متوفرة مع نظام صوت Bose Panaray. أعلى اليسار: يكشف النمط الوسطي الجديد عن ذاته عند يكون النظام مفّعاًل.



مفعمة  قيادة 
بالحماس.

تجّسد CT6 أعلى مستويات األداء بفضل المحّرك V6 سعة 3.6 لتر 

التنفس الطبيعي. بتقنية 

يأتي المحّرك متصالً بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات يجعل 

التنّقل بين السرعات دقيقاً وسريعاً. ويمكن لناقل الحركة أن يحّلل 

 ظروف القيادة ليتكّيف مع متطلبات السائق الستجابة سلسة 

عند القيادة.

محّرك V6 بتقنية التفس الطبيعي

3.6 لتر 

2 0 1 9 Cاألداء T 6 كــاديــالك 

اليمين: نظام الفرامل األمامية Brembo. األعلى: المحّرك
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كلغ وزن أقل

من األلمنيوم

براءة اختراع

بغض النظر عن أي محّرك تختار، ستستمتع بقيادة سلسة واستجابة مميزة مع نظام اختيار 

نمط القيادة. يمكنك االختيار بين Tour, Sport وSnow/Ice. كل نمط يؤّمن خبرة قيادة 

استثنائية ويجعل رحلتك اليومية غاية في الراحة والسهولة. 

 قياسي على جميع سيارات V6، نظام الدفع الرباعي المتواصل يضمن تحكماً متطوراً 

 عند التسارع أو االلتفاف والمناورة، مما يساعدك على البقاء متحكّماَ، خاصًة على 

الطرقات المبللة.

إّن هندسة هيكل CT6 خفيف الوزن، باإلضافة للتقنيات المدمجة، هي األسباب التي 

تساهم في تخفيف الضجيج في المقصورة وتمنح السيارة رشاقًة مميزة في الوقت ذاته. 

كما تتّمع هذه السيارة بـميزات مثل 100 كلغ وزن أقل من وزن البنية المعدنية التقليدية، 

%62 من األلمنيوم المركّب و12 براءة اختراع، مما يجعل هيكل CT6 فائق التطّور.

اليمين واألعلى: CT6 الرياضية بامتياز.
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CT6 بلون أبيض كريستال ثالثي الطبقات. تظهر مع التجهيزات المتوفرة.
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من وحي األداء المميز، يأتي الشكل الخارجي للفئة الرياضية ليعكس لمسة داكنة يعّبر 

عنها الشبك األمامي. محيط النوافذ أسود اللون، بينما الجناح الخلفي، والعتبات الجانبية 

واأللواح الجانبية بلون الهيكل. 

لمسات تصميمية جريئة تجعل المصابيح األمامية متألقة، باإلضافة إلى أنها تحتوي على 

مصابيح إنارة مزدوجة LED لإلنارة العالية والمنخفضة. تساعد اإلنارة على الرؤية الواضحة 

وهي تلعب دوراً أساسياً في تصميم واجهة السيارة. تعكس المصابيح الخلفية تصميم 

الواجهة ولكنها في نفس الوقت تكشف عن روعة التصميم الخلفي التي تتمّتع بها فقط 

سيارات كاديالك.

إقترب من السيارة عند الظالم مع مفتاح التحكم بالدخول من دون مفتاح حيث يعمل على 

تفعيل إنارة المصابيح األمامية، المصابيح الخلفية، المرايا الخارجية ومقابض األبواب باإلضافة  

لنظام اإلنارة الترحيبية.

تصميم دقيق، آسر وأنيق يجذبك بسرعة. من الشبك األمامي الجريء إلى الخطوط الطويلة 

 المتناسقة والمنخفضة، من المستحيل مقاومتها ومن الصعب عدم تمييزها عن غيرها. 

هيكل مصنوع من ألواح األلمنيوم مع مصابيح إنارة خاصة بسيارة كاديالك، خطوط، منحنيات 

وأجنحة مميزة. جميع هذه العناصر تجتمع بسالسة فريدة لتجّسد الروعة في تفاصيلها. لعام 

2019، يمكنك االختيار بين مسارين مميزين، كّل واحد بشخصية مختلفة:

فئة الفخامة المميزة والفئة الرياضية. وتتمّيز كّل واحدة من هاتين الفئتين بلمسات خارجية 

نهائية مختلفة. طّلة عصرية ومعّبرة، تقّدمها فئة الفخامة المميزة بخطوطها النهائية من 

خالل شبك أمامي المع وعجالت فاخرة متوفرة بقياس 20 إنش.

20 إنش 
عجالت متوفرة بقياس

 200
ضوء LED خارجي

أكثر
مــن

أعلى اليمين: CT6 بلون أسود Manhattan Noir معدني. تظهر مع التجهيزات المتوفرة. أعلى اليسار: عجالت V-series مقاس 20 إنش. أسفل اليسار: مصابيح LEDخلفية آسرة.
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تصرّف بكل 
لحظة..

حسب إيقاعك 
الخاص.

اكتشف األجواء الداخلية المليئة بوسائل الراحة الحديثة، ولمسات 

جمالية مختارة بعناية باإلضافة ألدوات التحكم الرائعة التي تؤّمن 

أعلى مستوى للخدمة. انطالقاً من المواد األنيقة المصممة بعناية 

وصوالً إلى العديد من وسائل الراحة الفائقة، فهذه المساحة 

الداخلية تضع معياراً جديداً للحرفية.

وللمزيد من الراحة، يتّم تصنيع المقاعد في مقصورة CT6 من مواد 

ممتازة، بمالمح فريدة محّددة مع وسادة ودعم إضافي. مع وجود 

حّيز خلفي واسع لألرجل، يمكن للركاب االستمتاع بمساحة واسعة 

واالسترخاء لساعات طويلة. كما يمكنك التحكّم أوتوماتيكياً بنظام 

التكييف عند استخدام نظام التشغيل عن بعد. يتّم تفعيل تدفئة 

أو تبريد المقاعد األمامية القياسية باإلضافة للمقود بحسب حرارة 

المقصورة للمزيد من الراحة للركاب.

نظام التحكّم بالمناخ رباعي المناطق المتوّفر يقّسم المقصورة 

إلى 4 أقسام، مما يمنح الركاب خيار التحكّم بالحرارة وتدفق الهواء 

حسب راحتهم. كما يتوفر نظام تنقية الهواء اإليوني الذي يساعد 

على التخفيف من الملوثات المحمولة من الهواء في المقصورة، 

مثل الغبار واألوساخ والروائح الكريهة، لراحٍة أكيدة لجميع الركاب.

جميع هذه الميزات تخلق جواً داخلياً مليئاً بالراحة، وباإلضافة لذلك، 

تّم تجهيز مسند اليد بمنفذ 1USB. تتمّيز المقاعد الخلفية بمساند 

قابلة للطي واإلمالة باإلضافة لميزة التدفئة والتبريد لمقاعد 

الخلفية. الركاب 

1.  غير متوافق مع جميع األجهزة

وضعية

منافذ USB متوفر

مقاعد أمامية متوفرة 
قابلة للتعديل 

األعلى: CT6 الرياضية تظهر مع مقاعد بمساحات Dark Auburn الداكنة. األسفل: حّيز خلفي لألرجل 1026 ملم.
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أعظم ابتكاراتنا حتى اآلن. إنها ساللة نادرة ال مثيل لها، ألن كاديالك CT6 تجمع بين النفحة الرياضية وبين 

الذكاء المتطور باإلضافة لتكنولوجيا مميزة تربطك بالعالم من حولك. يحتوي نظام الترفيه والمعلومات 

الموجود في المقاعد الخلفية على شاشة إيضاحية قياس 10 إنش باإلضافة لوصالت اتصال ألجهزتك الخاصة 

لعرض المحتويات من هاتفك أو الكمبيوتر اللوحي والمحمول من خالل وصالت HDMI و1USB.الشاشة قابلة 

لإلمالة لتسهيل رؤية المعلومات كما تستطيع حفظ الوضعية المالئمة. باإلضافة لذلك، يمكنك االسترخاء في 

الحديقة واستخدام الشاشة كنظام ترفيهي أيضاً.

إّن جهاز التحكّم بتصميمه المستدير ليس مجّرد جهاز تحكّم فحسب. فمع التصميم المميز من األلمنيوم المصّوغ 

والملمس المالئم والتصميم الوسطي من الكرستال الالمع  مع حلقات اإلنارة، بإمكانك التنقل ضمن بيانات 

نظام تجربة مستخدم كاديالك بمنتهى السهولة2. يضع هذا النظام مجموعة من المعلومات ووسائل الترفيه 

 Apple CarPlay™ تحت إمرتك، من بينها التحكّم بالمناخ والوسائل الصوتية. ومع تقنية دمج الهاتف ونظام

المتوافق3، يمكنك الدخول إلى أرقام الهواتف الخاصة بك، أو استخدام ™Apple Music ومتابعة المعلومات 

من هاتف iPhone. نظام الهاتف المدمج يقّدم أيضاً تقنية ™Android Auto المتوافقة4.

باإلضافة، الجيل القادم، شحن السلكي5 5 واط مع منطقة شحن كبيرة لمالءمة أفضل للهاتف مما يسمح لك 

بشحن هاتفك المتوافق في أي وقت عندما تكون السيارة بوضعية التشغيل. 

10 إنش 
نظام الترفيه والمعلومات في المقاعد 

الخلفية مع شاشة  قياس 

1.  غير متوافق مع جميع األجهزة.     2. قد تختلف الوظائف بحسب الطراز. الوظائف الكاملة تتطلب هاتف ذكي متوافق وBluetooth. وبعض األجهزة يتطلب وصلة  USBلبعض األجهزة.     3. إّن واجهات االستخدام في السيارة هي منتجات تابعة لشركة Apple وتسري الشروط واالحكام التابعة لها. يتطّلب 
 Google مسّجلة في الواليات المتحدة األميركية وبلدان أخرى.     4. إّن واجهة االستخدام في السيارة هي منتج تابع لشركة .Apple, Inc هي ماركات مسّجلة لشركة iTune و Apple Inc.. Siri، Iphone  هي عالمة مسجلة لشركة Apple CarPaly .وجود هواتف ذكية متوافقة ومعّدل حزمة البيانات

..Google L.L.C هي عالمة مسجلة لشركة Android .أو أحدث. يتم اعتماد خطة أسعار البيانات Andoid 5.0 Lollipop بنظام تشغيل AndroidTM  وهواتف ذكية متوافقة مع نظام Google Play على متجر Android Auto وتسري الشروط واالحكام وشروط الخصوصية التابعة لها.  يتطّلب وجود تطبيق
5. يشحن النظام السلكياً أحد أجهزة PMA أو أجهزة محمولة متوافقة Qi. بعض الهواتف تحتوي على تقنية الشحن الالسلكي المدمجة وبعض الهواتف تتطلب محوالً خاصاً \ غطاء خلفي. لمعرفة أي هاتف متوافق أو أجهزة متنقلة أخرى متوافقة، قم بزيارة موقع my.cadillac.com/learn أو مراجعة 

موزع الخدمة

.CT6-V اليمين: نظام المعلومات والترفيه للمقاعد الخلفية. أعلى وأسفل اليسار: جهاز التحكم الجديد بتصميمه المستدير في فئة
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الكاميرا في مرآة الرؤية الخلفية القياسية1 في كاديالك توّفر رؤية أوسع ودون حواجز أفضل من المرآة االعتيادية 

للرؤية الخلفية. تستخدم شاشة العرض في الجيل القادم مفتاحاً جديداً يسمح باختيار إّما تكبير الصورة أو إمالة الرؤية 

بحسب معطياتك.

1.  إّن مزايا السالمة أو ميزات دعم السائق ال تحّل مكان مسؤولية السائق بتشغيل وقيادة السيارة بطريقة آمنة. يجب على السائق البقاء منتبهاً للزحام وما يحيط به، باإلضافة ألحوال الطرقات في جميع األوقات. الرؤية وأحوال الطرقات 
قد تؤثّر على األداء. يرجى مراجعة دليل المالك للمزيد من المعلومات الهامة ومحدودية الميزات المتعّلقة بالسالمة.

األعلى: رؤية محّسنة مع كاميرا مرآة الرؤية الخلفية. األسفل: إنعكاس تقليدي مع مرآة الرؤية الخلفية. الصفحة المقابلة، اليمين: مفتاح
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نظام تثبيت السرعة 
التفاعلي -  نظام التنبيه 
لالصطدامات األمامية 
المطّور

نظام الفرملة األمامي لمنع 
االصطدام بالمشاة

نظام المساعدة على المحافظة 
على المسار مع نظام التنبيه عند 
االنحراف عن المسار 

نظام التنبيه للمنطقة 
الجانبية العمياء

نظام التنبيه لألجسام العابرة 
من الخلف

نظام التنبيه عند االنحراف 
عن المسار 

نظام الفرملة األوتوماتيكية عند 
الرجوع إلى الخلف

تظهر مواصفات مختارة للسالمة.

 ابتــكارات متفّوقــة متوّفرة 
تحيطــك باألمان

تساعد على االنتباه إلى المشاة  
يستخدم نظام الفرامل األمامية لمنع االصطدام 

بالمشاة المتوّفر كسمة قياسية، كاميرا لمسح 
الطريق في األمام. يمكن للنظام أن ينّبه السائق عند 
اكتشاف المشاة، وإذا لزم األمر، يمكن تفعيل الفرامل 

أوتوماتيكياً للمساعدة في تجّنب أو تخفيف شدة 
المحتمل. االصطدام 

عند وضعية الرجوع إلى الخلف، وبعد عرض كاميرا 
الرؤية الخلفية HD، يستطيع نظام التنبيه الخلفي 

للمشاة الكشف عن المشاة وتنبيه السائق من 
االصطدام الوشيك عند الكشف عن أي شخص خلف 

السيارة.

ماسحات زجاج ذكية
تعمل ماسحات الزجاج Rainsense أوتوماتيكياً عند 
تحسس وجود المطر، وتعّدل سرعة عمل الماسحات 

بحسب غزارة المطر. عند عمل الماسحات تتفّعل 
لتقريب الفرامل  ميزة تجفيف الفرامل أوتوماتيكياً 

باتجاه األسطوانات وإبعاد الرطوبة مما يعزز من أداء 
الفرامل.

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 القيادة 
)DIC(. تعمل الفرملة األوتوماتيكية في األمام 

على سرعات منخفضة، وتقوم بتحسس الحوادث 
الوشيكة في األمام لتفعيل الفرملة أوتوماتيكياً في 
حال لم تقم أنت بذلك، مما يساعد على التخفيف من 

شّدة التصادم.

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

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 األمام، أو الخلف.

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

لألجسام العابرة من الخلف المتوّفر بتحذيرك من 
السيارات القادمة من جهتي السيارة من خالل 

إنذار صوتّي أو تنبيه نابض عبر نظام المقعد المنبه 
المتوّفر. للسالمة 

شاهد ما يحصل خلفك
تقوم كاميرا الرؤية الخلفية HD ببث صورة مباشرة 

للمنطقة الخلفية وتعكسها على شاشة نظام تجربة 
مستخدم كاديالك. باإلضافة لخطوط توجيهية ترسم 

المسار المطلوب، مما يساعدك على رؤية األشخاص 
واألشياء التي ُيحتمل وجودها ضمن مسارك.

االستقامة في الرحلة
بفضل كاميرا تستشعر حدود المسار، يعمل نظام 

المساعدة على المحافظة على المسار على 
إدارة المقود إذا توقع النظام مغادرة المركبة 

مسارها بشكل غير مقصود أو من دون استخدام 
مؤشر االنعطاف. يرسل نظام التنبيه عند االنحراف 
عن المسار المتوّفر الذي يعمل بالتزامن مع نظام 

المقعد المنّبه للسالمة المتوّفر تنبيهاً مرئياً أمامك 
على لوحة العدادات وتنبيهاً نابضاً عبر وسائد المقعد 

عندما تعبر المركبة حدود المسار.

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. يقوم 
نظام التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء المتوّفر 

بمراقبة المناطق العمياء، لذا إن كان ثّمة مركبة تسير 
في المسار المجاور، يقوم أيضاً بإنارة شعار المرآة 
الجانبية. في كلتا الميزتين، إن قمت بتفعيل إشارة 

االلتفاف، يبدأ الشعار في المرايا الجانبية بإرسال 
إشارات ضوئية لتحذيرك.

لكل ثانية قيمتها
يستطيع نظام الفرملة األوتوماتيكية األمامية 
المتوّفر، حتى سرعات معّينة، استشعار حدوث 

اصطدام أمامي أو خلفي، وتفعيل الفرامل 
أوتوماتيكياً إذا لم تكن قمت بذلك، فيساعدك على 

تخفيف شدة االصطدام.

رؤية علوية لما يحيط بك
نظام الرؤية المحيطة HD يؤّمن رؤية شاملة كعين 

الطير للمنطقة المحيطة بالسيارة عند السرعات 
المنخفضة أو عند الرجوع إلى الخلف. تنعكس هذه 
الرؤية على شاشة نظام تجربة مستخدم كاديالك، 

مما يعزز من عنصر التنبيه عند المناورة على السرعات 
المنخفضة

إّن مزايا السالمة أو ميزات دعم السائق ال تحّل مكان 
مسؤولية السائق بتشغيل وقيادة السيارة بطريقة آمنة. 

يجب على السائق البقاء منتبهاً للزحام وما يحيط به، 
 باإلضافة ألحوال الطرقات في جميع األوقات. 

 الرؤية وأحوال الطرقات قد تؤثّر على األداء. 
 يرجى مراجعة دليل المالك للمزيد من المعلومات 

الهامة ومحدودية الميزات المتعّلقة بالسالمة.
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الفئة الرياضيةفئة الفخامة المميزةفئة الفخامة المميزة

القوة المحركة

نظام تبريد 
قوة محّركة، دفع رباعي 

محّرك
سعة 3.6 لتر V6، مزود بعمود كامات علوي مزدوج، مع نظام حقن الوقود 
المباشر ونظام التحكم المتغاير بالصمامات، ونظام إدارة الوقود النشط مع 

ميزة التوقف\التشغيل األوتوماتيكي
ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات مع نظام تغيير إلكتروني للسرعة بدقة 

عالية.

الشاسيه ونظام التعليق

فرامل على العجالت األربع مع نظام منع غلق المكابح )مكابح صلبة 
لفئة 3.6 لتر(

Sport، Snow و  Tour نظام اختيار نمط القيادة
عجلة قيادة مع مساعد مقود كهربائي متغاير، قابل للتدفئة 

نظام تعليق، أمامي High Arm متعدد الوصالت SLA ونظام تعليق خلفي 
مستقل مع 5 وصالت.

التصميم الخارجي

خزان وقود دون غطاء داخلي
 مقابض أبواب قابلة لإلنارة

عادم مزدوج مع رؤوس من الكروم
Galvano شبك بمساحات المعة مع إطار
مصابيح إنارة أمامية تعمل عند االنعطاف

 إنارة
 إنارة محيطة على لوحة العدادات واألبواب

LED مصابيح أمامية 
 مصابيح تعمل في النهار

 مصابيح LED عمودية مميزة
LED مصابيح خلفية 

 مرايا، خارجية قابلة للتدفئة واإلغالق كهربائياً، تنطوي يدويا، 
مع مؤشرات انعطاف

 قوالب علوية وسفلية جانبية ومحيط للنوافذ
طالء المع

قوالب جانبية بلون الهيكل
لوحات عتبات األبواب قابلة لإلنارة

أقفال للعجالت
Rainsense ماسحات زجاج

 عجالت )يرجى مراجعة المرفق للمزيد من التفاصيل(
عجالت قياس 19 إنش متعددة القضبان مصنوعة من األلمنيوم المصّوغ 

 245/45R19 فائق اللمعان/ لمسات بالنكل اللؤلوي، مع إطارات قياس 
لجميع الفصول )فئة 3.6 لتر(

الميزات المتوفرة

نظام صوت Bose Panaray مع 34 مكبراً للصوت )على فئة 3.6 لتر وV6، تتطّلب وجود حزمة الراحة 
 والتكنولوجيا(

حزمة المقاعد الخلفية تتضّمن نظام التحكّم بالمناخ بأربع مناطق Quad-Zone، مؤيّن هواء 
للمقصورة ونظام المعلومات والترفيه في المقاعد الخلفية مع شاشتين بوضوح فائق HD قياس 

10 إنش، جهاز تحكّم، منفذ Auxiliary، منفذ HDMI، منفذ 3USB عدد 2 وسماعتين السلكيتين للرأس 
 مع قناتين مختلفتين )يتطّلب وجود حزمة الراحة والتكنولوجيا(

عجالت )يرجى مراجعة الكتّيب المرفق للمزيد من التفاصيل(
عجالت قياس 20 إنش بقضبان منفصلة منصنوعة من األلمنيوم فائق اللمعان مع لمسة  

Manoogian،  وإطارات قياس 245/40R20 لجميع الفصول )سعة 3.6 لتر(

 إضافات  الهيكل: مشّتت هواء أمامي وخلفي من لون الهيكل.
 Galvano  شبك أمامي رياضي باللون األسود مع إطار 

ravenwood  تقليمات المقصورة من ألياف الكربون/ خشب 
 قوالب علوية جانبية للهيكل وقوالب محيطة للنوافذ باللون األسود، قوالب سفلية جانبية 

 من لون الهيكل. 
 قوالب رياضية: من لون الهيكل 

 تصميم خارجي رياضي
 جناح خلفي مدمج 

عجالت V-SERIES قياس 19 إنش متعددة القضبان مصنوعة من األلمنيوم المصّوغ فائق اللمعان/ 
لمسة بالللون الفضي MIDNIGHT، مع إطارات قياس 245/40R19 لجميع الفصول. )يرجى مراجعة 

كتّيب االرشادات للمزيد من المعلومات(.

المزايا المتوفرة 

 نظام صوت Bose Panaray مع 34 مكبراً للصوت )يتطلب باقة الراحة والتكنولوجيا( 
باقة المقاعد الخلفية تشمل نظام تحكم بالمناخ رباعي المناطق. مؤيّن للهواء ونظام للمعلومات 

 ،auxiliary مزدوجة قياس 10 إنش، جهاز للتحكم عن بعد، منفذ صوت HD والترفيه مع شاشة 
 منفذ HDMI، منفذ مزدوج لوصلة 9USB، وسماعتي رأس السلكيتين ثنائية القنوات. 

عجالت V-SERIES قياس 20 إنش بخمسة قضبان منفصلة مصنوعة من األلمنيوم المصّوغ فائق 
 اللمعان/ جيوب بلون فضيMIDNIGHT، مع إطارات قياس 245/40R20 لجميع الفصول. 

)يرجى مراجعة كتّيب االرشادات للمزيد من المعلومات(.

المقصورة الداخلية

 نظام إلغاء الضوضاء النشط
مسند يدوي وسطي أمامي وخلفي مع حجرة تخزين مخفية، وسطية 

 خلفية، قابلة لإلغالق، مع حامالت أكواب
 نظام صوت Bose Centerpoint المحيطي مع 10 مكبرات للصوت

 بلوتوث1 للهاتف/ الوسائط الصوتية مع تقنية التعرف إلى الصوت
 ،AM/FM نظام تجربة مستخدم كاديالك2 مع نظام مالحة مدمج وراديو

 شاشة لعرض المعلومات LCD باأللوان مقاس 10 إنش، منافذ USB مزدوجة3، 
منفذ auxiliary، وحدة دّوارة للتحكّم بالمعلومات ووسائط الترفيه، تقنية 
 4Apple CarPlay™ التعرف إلى الصوت ونظام الهاتف المدمج مع برنامج

 ومتكّيف مع نظام 5Android Auto للهواتف المتوافقة
 نظام أوتوماتيكي للتحكّم بالمناخ بمنطقتين

 إنارة ترحيبية
الحزمة العملية تتضّمن نظام تجربة مستخدم كاديالك2 مع نظام المالحة 

المدمج، مقاعد قابلة للتدفئة للسائق والراكب األمامي، نظام الشّد 
األوتوماتيكي لحزام األمان، فتحة سقف كهربائية Ultraview ومصابيح إنارة 

Intellibeam أمامية 
 نظام تثبيت السرعة إلكتروني، أوتوماتيكي

 لوحة عدادات قياس 8 إنش مع مركز معلومات القيادة القابل إلعادة الضبط
 صندوق قفازات يمكن إقفالها

 غطاء صندوق خلفي يفتح دون استخدام اليدين مع إنارة موّجهة
6HD رؤية محيطة 

 نظام دخول السيارة من دون مفتاح
 نظام تشغيل السيارة دون مفتاح بواسطة كبسة زر

حزمة الذاكرة تحفظ إعدادات سائقين اثنين والمرايا الخارجية وإعادة ضبط 
 لوضعيات الخروج من السيارة وعمود مقود مع تعديل كهربائي

auxiliary منافذ كهربائية خلفية 
 كاميرا في مرآة7 الرؤية الخلفية الداخلية مع نظام التعتيم التلقائي

 تشغيل عن بعد
 مركز مخصص لبطاقة الذاكرة في الكونسول الوسطي األمامي

المقاعد
مقاعد للسائق والراكب األمامي قابلة للتعديل بـ 16 وضعية، باإلضافة 

لتعديل 4 وضعيات يدوية لمسند الرأس
مقاعد بمساحات جلدية

 مقاعد خلفية مع ظهر ثابت
 عمود مقود يمكن إمالته كهربائياً 

عجلة مقود قابلة للتدفئة مغّلفة بالجلد، تتضّمن مفاتيح لنقل الحركة
ستارة كهربائية للوقاية من الشمس على الزجاج الخلفي، يدوية على 

الجوانب الخلفية
جهاز شامل للتحكّم عن بعد مع 3 قنوات

منفذ 3USB عدد 3 بوظائف كاملة، 1 نوع A و 1 نوع C، كونسول أمامي: 1 
نوع A و 1 نوع C، شحن فقط للمقاعد الخلفية.

شحن السلكي5 يتضّمن، نظام شحن األجهزة المحمولة

السالمة واألمان

حزمة األمان المتطورة تشمل نظام إنذار لمنع السرقة يعمل تلقائياً، نظام 
 استشعار رفع جسم السيارة، واستشعار ميالن السيارة والحركة الداخلية
وسائد هوائية8 أمامية تعمل بمرحلتين، للحماية عند مستوى الركبتين 

ومدمجة بالمقاعد للحماية من الصدمات الجانبية للسائق والراكب األمامي، 
وسائد رأسية للمقاعد الجانبية الخلفية مع حماية عند االنقالب، نظام 

 استشعار الراكب.
 نظام المساعدة األوتوماتيكية عند ركن السيارة مع فرامل6

 نظام وقف السيارة األوتوماتيكي6
حزمة الراحة والتكنولوجيا تتضّمن كاميرا في مرآة7 الرؤية الخلفية مع تقنية 

تنظيف الكاميرا، لوحة عدادات ملونة قياس 12 إنش، شاشة معلومات 
ملونة منعكسة على الزجاج األمامي، مقاعد مع وسائد وظهر قابلة للتهوية 

 للسائق والراكب األمامي، ومقاعد جانبية خلفية قابلة للتدفئة
 عّدة إحتياطية تشمل العجلة واإلطار 

حزمة تنبيه السائق6 تشمل نظام المقعد المنبه للسالمة، مؤّشر المسافة 
الفاصلة، نظام التنبيه لالصطدامات األمامية، نظام التنبيه لألجسام العابرة من 

الخلف، نظام المساعدة على المحافظة على المسار مع نظام التنبيه عند 
االنحراف عن المسار، نظام التنبيه عند تغيير المسار مع نظام التنبيه للمنطقة 

الجانبية العمياء، مرايا خارجية قابلة للتدفئة والتعديل كهربائياً، مرايا قابلة 
لإلغالق كهربائياً، فرملة أوتوماتيكية عند التقّدم على السرعات المنخفضة، 

 ونظام الفرملة األمامي لمنع االصطدام بالمشاة.
نظام 8LATCH )خطافات منخفضة وحبال ربط علوية لألطفال( للحماية في 

 مقاعد األطفال
نظام استشعار الراكب مع مؤّشر استشعار الوسائد الهوائية، نظام استشعار 

 الراكب في المقاعد األمامية
 نظام التنبيه الخلفي عند وجود المشاة6 

حزام أمان مع 3 نقاط ربط، للسائق والراكب األمامي، تتضمن نظام شّد حزام 
 األمان، 3 نقاط ربط، خلفية، لجميع الوضعيات

 نظام إنذار لمنع السرقة مع تقنية تعطيل حركة السيارة
صندوق العدة للحاالت الطارئة على الطرقات

استمتع بمزايا فئة الفخامة الممّيزة باإلضافة إلى هذه التعديالت:

1. تصّفح موقع My.cadillac.com وتعرف على الهواتف المطابقة مع السيارة.     2. قد يختلف األداء بحسب الطراز. الوظائف الكاملة تتطلب هاتف ذكي متوافق وBluetooth. بعض األجهزة يتطلب وصلة USB     3. غير متوافق مع جميع األجهزة.      4. واجهة تطبيق مستخدم السيارة هي منتج لشركة  
 ®Apple وتُطّبق شروطها وبيانات الخصوصية الخاصة بها. يتطلب هاتف  ®iPhone  متوافق وتُطبق أسعار باقة البيانات. Apple CarPlay هي عالمة تجارية لشركة Apple, In. Siri وiPhoneو iTunes هي عالمات تجارية لشركة Apple, Inc. مسجلة في الواليات المتحدة األمريكية وبلدان أخرى.

5. يشحن النظام السلكياً أحد أجهزة PMA أو أجهزة محمولة متوافقة Qi. بعض الهواتف تحتوي على تقنية الشحن الالسلكي المدمجة وبعض الهواتف تتطلب محوالً خاصاً / غطاء خلفي. لمعرفة أي هاتف متوافق أو أجهزة متنقلة أخرى متوافقة، قم بزيارة موقع my.cadillac.com/learn أو مراجعة 
موزع الخدمة.      6. يرجى مراجعة دليل المالك لمعرفة الميزات والقيود والمعلومات.      7.  إّن مزايا السالمة أو ميزات دعم السائق ال تحّل مكان مسؤولية السائق بتشغيل وقيادة السيارة بطريقة آمنة. يجب على السائق البقاء منتبهاً للزحام وما يحيط به، باإلضافة ألحوال الطرقات في جميع األوقات. 
الرؤية وأحوال الطرقات قد تؤثّر على األداء. يرجى مراجعة دليل المالك للمزيد من المعلومات الهامة ومحدودية الميزات المتعّلقة بالسالمة.      8.  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.      9. غير متوافق مع جميع األجهزة.
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مـــزايــــا الـمــالـــك

 إّن مالكي سياراتنا يستحقون منا األفضل. لهذا السبب تأتي جميع موديالت 2019 مجهزة بمجموعة شاملة من الميزات للمالك. 
Cadillac.com/ownership/benefits 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.

ضمان محدود للسيارة الجديدة

تقدم GM Mobility مساعدة مالية للمعدات التكّيفية المؤهلة لجعل السفر على السيارات أسهل لألشخاص ذوي االحتياجات 
.gmmobility.com :المميزة، يرجى زيارة موقع GM Mobility الخاصة أو احتياجات النقل الخاصة. لمعرفة المزيد عن عروض

ضمان محدود للسيارة الجديدة

ضمان لمدة 4 سنوات / 100,000 كلم )أيهما يأتي أوالً( ضمان محدود على القوة المحركة دون خصم، برنامج خدمة 
المساعدة على الطريق مع ضمان محدود قابل للتحويل.

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

 2018© 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 
 وبلدان أخرى. Android هي عالمة تجارية لشركة Google LLC. وBrembo هي عالمة تجارية مسجلة لشركة Brembo. وBose وCenterpoint وAudioPilot هي عالمات تجارية لشركة Bose في الواليات المتحدة والبلدان األخرى. SiriusXM Satellite Radio هي عالمة تجارية مسجلة 

Wi-Fi Alliance هي عالمة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fiو .SiriusXM Radio Inc لشركة

1. برنامـج المسـاعدة علـى الطرقـات وبرنامـج خدمـة التوصيـل غير مشمولين فـي الضمـان المحـدود للمركبـات الجديـدة. يحتـوي كّتيب “معلومـات الضمان ومسـاعدة المالـك” الموجود مع كل مركبة جديـدة على معلومات مفصلـة عـن تغطيـة الضمـان.

CT6 اخـتــيــار أبـــعــاد
جميع القياسات بالميلليمتر

3109 قاعدة العجالت 
5227 الطول اإلجمالي 
1880 عرض الهيكل 
1473 االرتفاع الكلي 
1610 المسافة بين العجلتين األماميتين 
1626 المسافة بين العجلتين الخلفيتين 

المقاسات الخارجية

خلفية أمامية   
1026  1179 حّيز القدمين 
965  1021 حّيز الرأس 
1359  1420 حّيز الجلوس 
1427  1481 حّيز الكتفين 

المقاسات الداخلية

1. ســعة تخزيــن البضائــع والحمولــة محــّددة بالوزن وتوزيعه.

73.8 لتر سعة خزان الوقود )لتر( 
447.5 لتر سعة حّيز األمتعة1 )لتر( 
3/2 سعة الجلوس 

السعة وقدرة التخزين

1473 ملم

1626 ملم 1610 ملم

3109 ملم

1880 ملم

5227 ملم
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عجــالت قيــاس 19 إنــش متعــددة القضبان مصنوعة 
مــن األلمنيــوم المصّوغ فائق اللمعان/ لمســات 

بالنــكل اللؤلوي
قياســية فــي الفئــة الفخامــة المميزة ســعة 3.6 لتر

عجــالت قيــاس 19 إنــش متعددة القضبان 
مصنوعــة مــن األلمنيــوم المصّوغ فائق 

 MIDNIGHT اللمعــان/ لمســات بلون فضي
قياســية في الفئة الرياضية ســعة 3.6 لتر

عجــالت قيــاس 20 إنــش متعددة القضبان 
مصنوعــة مــن األلمنيــوم فائق اللمعان/ 

MANOOGIAN لمسات
تتوّفــر فــي فئــة الفخامة المميزة ســعة 3.6 لتر

عجالت V-SERIES قياس 20 إنش بخمســة 
قضبــان منفصلــة مصنوعــة مــن األلمنيوم المصّوغ 

 MIDNIGHT فائــق اللمعــان/ جيــوب بلون فضي
تتوّفــر فــي الفئــة الرياضية ســعة 3.6 لتر

فئــة الفخامة المميزة 

الفئــة الرياضية
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فئــة الفخامة المميزة 

الفئــة الرياضية

مقاعــد جلديــة مع مســاحات مثّقبة1
JET BL ACK

مقاعــد جلديــة مع مســاحات مثّقبة1
 SAHARA بيج

مقاعــد جلديــة مع مســاحات مثّقبة1
كستنائي داكن  

مقاعــد جلديــة مع مســاحات مثّقبة1
كستنائي داكن  

مقاعــد جلديــة مع مســاحات مثّقبة1
JET BL ACK

مساحات 
JET BL ACK

مساحات 
JET BL ACK

مساحات 
JET BL ACK

مساحات 
JET BL ACK

تقليمات من خشــب الُمران 
مع لمســات مــن التيتانيوم 

فائق اللمعان/ خشــب
  RAVENWOOD 

تقليمات من خشــب الُمران 
مع لمســات مــن التيتانيوم 

فائق اللمعان/ خشــب
  RAVENWOOD 

حبــكات من األلياف النســيجية 
الفاخــرة تقليمــات من ألياف 

الكربــون تقليمات من خشــب  
RAVENWOOD

حبــكات من األلياف النســيجية 
الفاخــرة تقليمــات من ألياف 

الكربــون تقليمات من خشــب  
RAVENWOOD

تقليمات من خشــب الحور 
مــع لمســات معدنية فائقة 

اللمعــان/ ألياف الكربون 
باللــون البرونزي 

1. متوفــر بكلفــة إضافيــة. يتطلــب حزمــة الراحــة والتكنولوجيــا أو المقاعــد األمامية المهّواة.
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 RAVEN أسود 

STELL AR أســود معدني 

معدنــي غير المع

SHADOW معدنــي 

 أحمــر HORIZON طبقتين

أبيض كرســتال 3 طبقات

فضــي معدني المع

MANHATTAN NOIR معدنــي

برونزي معدني

Manhattan Noir. تظهر مع التجهيزات المتوّفرة.  CT6 فئة الفخامة الممّيزة بلون معدني 


