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XT4 إليك كاديالك
األولى

على اإلطالق

سيارة تم تصميمها بمفهوم بسيط وحيد: كل ما هو جديد.





XT4 الفئة الرياضية بلون خريف معدني Autumn Metallic. معروضة بالتجهيزات المتوفرة.



تـصـمـيـم واثـق.
أداء فـارق.

كاديالك XT4 األولى على اإلطالق تتميز بالمرونة  لدرجة االستحواذ 
 XT4 على اهتمام العالم في لحظات واجتذاب األنظار إليك. صممت

لتتكّيف مع أسلوب حياتك، نمطك وما يثير شغفك. إنها تعبر عنك 
دون كلمات، فاسترخ واستمتع برحلتك.

الطرازات المعروضة تسبق اإلنتاج. قد تتضمن طرازات اإلنتاج بعض االختالفات.
تتوفر في 2019.

الــتــصـمــيـــــم



XT4 الفئة الرياضية بلون خريف معدني Autumn Metallic. معروضة بالتجهيزات المتوفرة.



مـحـّرك ُصـمـم 
لـيـتـحـدى 

الـحـدود.
قلب XT4 محركها، الذي استحدثناه تصميماً وابتكاراً بأدق تفاصيله. 

محرك توربو تشارج سعة 2.0 ليتر جديد بالكامل. تقنية المقبض 
الفاصل الثنائي الجديدة لنظام الدفع الرباعي المتواصل تزيد إثارة 

القيادة وتمنح قوة جّر هائلة. يضاف إلى ذلك ناقل حركة بتسع 
سرعات ينتقل بين الحركات بطريقة سلسة وفي غاية الفعالية، 

مما يفتح لك الباب أمام خيارات ال تنتهي، فكل الطرق ممهدة 
أمامك ومغامرات جديدة بانتظارك.

األداء



XT4 الفئة الرياضية بلون أسود Jet Black مع لمسات Cinnamon بلون القرفة. معروضة بالتجهيزات المتوفرة.



مـدمـجـة
وتـزخـر 

بـمـواصـفـات 
هـائـلـة.

تتميز XT4 بذكاء متعدد األوجه، فهي تتضمن عدداً غير متوقع من 
التقنيات المتوفرة وخاصيات الراحة والرفاهية. انطلق في رحلتك 

مستمتعاً بميزات مثل كاميرا كاديالك المبتكرة في مرآة الرؤية 
الخلفية1 ورحابة حّيز أرجل خلفي رائدة في فئتها باإلضافة إلى 
رادار وكاميرا و آلية استشعار لتفعيل تقنيات تفادي االصطدام 

التي تساعدك على مراقبة محيطك فتمنحك راحة البال. 

إن سيارة كاديالك األولى على اإلطالق تتيح لك تواصالً أفضل مع 
عالمك ومركبتك.

الـتــكـنـــولــوجــيــــا والـــراحـــة

1 إّن مزايا السالمة ال تحّل مكان مسؤولية السائق بتشغيل وقيادة السيارة بطريقة آمنة. يجب على السائق 

البقاء منتبهاً للمرور وما يحيط به، باإلضافة ألحوال الطرقات في جميع األوقات. إن حالة الرؤية والطقس 
والطرقات قد تؤثر على أداء هذه الميزات.

يرجى قراءة دليل المالك للمزيد من المعلومات الهامة والمعلومات المتعلقة بالميزات ومحدوديتها.
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الفئة الرياضية
األداء جوهرها.

فئة الفخامة المميزة
إطاللة عصرية واثقة.

فئة الفخامة
الذوق الرفيع.



حـضــور 
يـعـكـس 

شــخصـيـتـك
تتميز XT4 بذكاء متعدد األوجه، فهي تتضمن عدداً غير متوقع من 

التقنيات المتوفرة وخاصيات الراحة والرفاهية. انطلق في رحلتك 
مستمتعاً بميزات مثل كاميرا كاديالك المبتكرة في مرآة الرؤية 
الخلفية 1ورحابة حّيز أرجل خلفي رائدة في فئتها باإلضافة إلى 
رادار وكاميرا و آلية استشعار لتفعيل تقنيات تفادي االصطدام 

التي تساعدك على مراقبة محيطك فتمنحك راحة البال. 

إن سيارة كاديالك األولى على اإلطالق تتيح لك تواصالً أفضل مع 
عالمك ومركبتك.

الـطـــرازات



فــــئـــــة الـفــــخــــامـــــــة



فــــئـــــة الـفــــخــــامـــــــة



الفئة الرياضية

شبك أمامي 
بلمسات من اللون 

األسود الالمع 
Galvano ومحيط

واجهات أمامية 
وخلفية سفلية 

بلمسات من اللون 
األسود الالمع

مؤشر التفاف 
ومصابيح 

 LED جانبية



فئة الفخامة
المميزة

شبك أمامي 
لمسات معدنية 

المعة ومحيط 
Galvano

واجهات أمامية 
وخلفية سفلية 

بلمسات من الفضي 
المعدني المتوسط



فــــئـــــة الـفــــخــــامـــــــة



فــــئـــــة الـفــــخــــامـــــــة



الفئة الرياضية

واجهات أمامية 
وخلفية سفلية 

بلمسات من اللون 
األسود الالمع

عجالت قياس 20 إنش 
بخمسة قضبان شعاعية 

 ممتازة مطلية مع 
لمسات من الكروم مع 

Diamond Cut/Titan Satin

شرائح جانبية خلفية 
للهيكل بلمسات من 
اللون األسود الالمع

محيط نوافذ وسكك 
سطح بلمسات من 

مقابض أبواب اللون األسود الالمع
عدسة مصابيح بلون الهيكل

خلفية بكثافة 
معتدلة ملونة



فئة الفخامة
المميزة

مقابض أبواب مضيئة 
بلون الهيكل بلمسات من 

Satin-Chrome الكروم

محيط نوافذ وسكك سطح 
بلمسات من األلومنيوم 

Satin-Aluminum

عجالت قياس 20 إنش 
بتسعة قضبان شعاعية 

 ممتازة مطلية مع 
لمسات من الكروم مع 

Diamond Cut/Titan Satin

شرائح جانبية خلفية 
للهيكل بلمسات من 

الفضي المعدني 
المتوسط
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