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 LD سييرا
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3 ULTIMATE دينالي ً
الجديد كليا

 
ً
يتميز سييرا دينالي Ultimate الجديد كليا

بمظهره الخارجي القوي ووقفته األنيقة والواثقة 
 ،

ً
 فريدا

ً
ولمسات الكروم الفاخرة مما يمنحه طابعا

 بمحركات قوية توفر أعلى أداء، باإلضافة 
ً
مدعوما

إلى ما يقدمه من تكنولوجيا مبتكرة. 

DENALI 
ULTIMATE



4 الميزات
محرك V8 قياسي سعة 6.2 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات 	

 شبك دينالي األمامي الممّيز من كروم فيدر وعجالت حصرية قياس 	

 
ً
22 إنش من األلومنيوم األسود خفيف اللمعان مع لمسات مشغولة آليا

مقصورة ULTIMATE بخشب ALPINE UMBER مع مقاعد من الجلد المحبب  	

وخشب PALDAO أصلي بمسام مفتوحة

رسوم منقوشة لخريطة قمة جبل دينالي، مزخرفة بالليزر في جميع أنحاء  	

المقصورة 

أكثر من 40 إنش من الشاشات الرقمية التي ترتكز على السائق 	

	  CENTERPOINT الفاخر مع 12 مكبر صوت بتقنية BOSE® SERIES نظام

للصوت المحيطي

 في 16 وضعية مع خاصية التدليك 	
ً
مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيا

يتوفر صندوق CARBONPROTM من ألياف الكربون 	

بسبب النقص الحاصل في توريد أشباه الموصالت على الصعيد الدولي، فإن مركبات ’جنرال موتورز‘ قد ال تحوي 
د من مواصفات المركبة 

ّ
ي للتأك

ّ
بعض الخصائص والخيارات القياسية. يرجى مراجعة وكيل ’جي إم سي‘ المحل

زة. بتقنية اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي ستكون أقل كفاءة 
َّ

قبل القيام بشرائها. المركبات غير المجه
باستهالك الوقود.

DENALI 
ULTIMATE



5 المواصفات الخارجية

DENALI 
ULTIMATE



6

ً عجالت قياس 22 إنش من األلومنيوم األسود خفيف اللمعان
مع لمسات مشغولة آليا

المواصفات الخارجية

DENALI 
ULTIMATE
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1 2 3 54

المواصفات الداخلية
في الداخل، يرتقي مستوى سييرا دينالي 

 Alpine Umber مع خشب 
ً
Ultimate الجديد كليا

ومقاعد من الجلد المحبب بالكامل ورسوم 
منقوشة لخريطة قمة جبل دينالي. استمتع 

 Paldao بلمسات مصقولة راقية تشمل خشب
المزخرف بالليزر، ومساحات من األلومنيوم 

والكروم. هذا باإلضافة إلى تفاصيل أخرى مثل 
لوحة العدادات المكسوة، وألواح األبواب وبطانة 

السقف من جلد الميكروسويد التي تمّيزه 
بمستوى إتقان هو قمة االحتراف

بسبب النقص الحاصل في توريد أشباه الموصالت على الصعيد الدولي، فإن مركبات ‘جنرال 
موتورز’ قد ال تحوي بعض الخصائصوالخيارات القياسية. يرجى مراجعة وكيل ‘جي إم سي’ 
زة بتقنية 

َّ
د من مواصفات المركبة قبل القيام بشرائها. المركبات غير المجه

َّ
المحلي للتأك

اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي ستكون أقل كفاءة باستهالك الوقود.

DENALI 
ULTIMATE



8 CARBONPRO صندوق
مصمم لكل ما يمكن أن تصادفه

 يتوفر صندوق CarbonPro بشكل قياسي
ً
في سييرا دينالي Ultimate الجديد كليا

قوة ومتانة ومقاومة للخدش 	

مقاومة التآكل  	

وزن أقل 	

مساحة أكبر 	

تشغيل أفضل  	

يتوفر صندوق CARBONPROTM من ألياف الكربون 	

DENALI 
ULTIMATE
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6.2L V8

المحرك  
محرك V8 سعة 6.2 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 

ر هذا المحرك قوة 420 حصان وعزم دوران 
ّ

سرعات يوف
624 نيوتن-متر، ويقّدم لك القوة التي تحتاج إليها 

للقيام بأصعب المهمات أو ألمتع أوقات المرح.

Ultimate قياسي في دينالي

420 حصان 	

عزم دوران 624 نيوتن-متر 	

م الفّعال في استهالك الوقود 	
ّ
التحك

ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات 	

بسبب النقص الحاصل في توريد أشباه الموصالت على الصعيد الدولي، فإن مركبات ‘جنرال 
موتورز’ قد ال تحوي بعض الخصائصوالخيارات القياسية. يرجى مراجعة وكيل ‘جي إم سي’ 
زة بتقنية 

َّ
د من مواصفات المركبة قبل القيام بشرائها. المركبات غير المجه

َّ
المحلي للتأك

اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي ستكون أقل كفاءة باستهالك الوقود.

DENALI 
ULTIMATE
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AT4X

يتميز جامح قوي وسريع االستجابة – تعّرف 
 المفعمة 

ً
على قدرات سييرا  AT4X الجديد كليا

بروح المغامرة. القامة المرتفعة والواثقة مع 
اإلطارات المخّصصة للقيادة على الطرقات الوعرة 

والتفاصيل الداكنة والمميزة تعلن عن اإلطاللة 
القوية والقدرات االستثنائية لقيادة AT4X على 

الطرقات الوعرة. تأتي البوابة الخلفية بتقنية 
™MultiPro مع ست وظائف متميزة، حيث تم 

تصميمها لتسهيل التحميل والتنزيل والوصول 
إلى الصندوق. 

 
ً
AT4X الجديد كليا



11 الميزات
 محرك V8 قياسي سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان وعزم الدوران 	

623 نيوتن-متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات

االستخدام األول من نوعه في سييرا لمخّمدات MULTIMATIC مع بكرة  	

DSSV صمام

	  
ً
تروس تفاضلية أمامية وخلفية قابلة للقفل إلكترونيا

 في 16 وضعية  	
ً
مقاعد أمامية قابلة للتدفئة والتهوية وللتعديل كهربائيا

مع خاصية التدليك

 مقصورة داخلية OBSIDIAN RUSH تضم مقاعد من الجلد المحبب 	

مع لمسات من خشب فانتا آش األصلي

	  CENTERPOINT الفاخر مع 12 مكبر صوت بتقنية SERIES BOSE نـظام

للصوت المحيطي

بوابة خلفية بتقنية ™MULTIPRO مع 6 وظائف وعتبة قابلة للطي إلى الخارج  	

لسهولة الوصول إلى الصندوق 

بسبب النقص الحاصل في توريد أشباه الموصالت على الصعيد الدولي، فإن مركبات ’جنرال موتورز‘ قد ال تحوي 
د من مواصفات المركبة 

ّ
ي للتأك

ّ
بعض الخصائص والخيارات القياسية. يرجى مراجعة وكيل ’جي إم سي‘ المحل

زة. بتقنية اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي ستكون أقل كفاءة 
َّ

قبل القيام بشرائها. المركبات غير المجه
باستهالك الوقود.

AT4X



12 المواصفات الخارجية

AT4X



13 المواصفات الخارجية

عجالت قياس 18 إنش من األلومنيوم المطلي باللون األسود الالمع

AT4X



1 2 3 5 64

14 المواصفات الداخلية
AT4X مستوى أرقى في

 Obsidian بمقصورة فاخرة طراز AT4X ُصمم
Rush لتعيش معه أعلى مستويات الفخامة. 

مع المقاعد المكسوة بالجلد المحبب بالكامل 
 AT4X ومقاعد من الجلد الصناعي المحبب يتميز

بمقصورة رياضية وعملية تكتمل بتفاصيل 
فاخرة مثل الدرزات الحمراء المزدوجة ولمسات 

السيراميك البيضاء المتناغمة مع الطابع المميز 
لخشب فانتا آش األصلي.

 بسبب النقص الحاصل في توريد أشباه الموصالت على الصعيد الدولي،
فإن مركبات ‘جنرال موتورز’ قد ال تحوي بعض الخصائصوالخيارات القياسية. يرجى 
د من مواصفات المركبة قبل القيام 

َّ
مراجعة وكيل ‘جي إم سي’ المحلي للتأك

زة بتقنية اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي 
َّ

بشرائها. المركبات غير المجه
ستكون أقل كفاءة باستهالك الوقود.

AT4X



15 القدرات  
: أناقة القيادة على الطرقات الوعرة 

ً
AT4X الجديد كليا

في قمتها

يرتقي AT4X بقدرات القيادة على الطرقات الوعرة إلى 
مستوى أعلى بدون المساومة على الراحة أو التقنيات أو 
قدرة القطر والتحميل. AT4X هو كل ما تريده في مركبتك 

البيك أب الفخمة.

مخّمدات ™MULTIMATIC مع بكرة صمام DSSV، والتي تضم  	
م في المخّمدات مع ثالث حجرات 

ّ
ثالثة صمامات منفصلة للتحك

متصلة لتحظى بقيادة سلسة.
نوابض معّدلة لتحسين التعليق األمامي والخلفي أثناء القيادة. 	
هيكل ونظام ضبط مخصصان للطرقات الوعرة. 	
، تضمن لك  	

ً
تروس تفاضلية أمامية وخلفية قابلة للقفل إلكترونيا

 مهما كان مدى المقاومة للحفاظ على ثبات 
ً
دوران العجلتين معا

المركبة في الطرقات الوعرة.
وضعية TERRAIN المثالية للقيادة بسرعات منخفضة ضمن ظروف  	

م األقصى في القيادة، كما 
ّ
الطرقات الوعرة، ما يمنحك التحك

يتيح لك هذا االستخدام إمكانية القيادة على الصخور بسهولة 
اسة الوقود فقط.

ّ
عبر استخدام دو

AT4X



محرك V8 سعة 6.2 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 
ر هذا المحرك قوة 420 حصان وعزم دوران 624 

ّ
سرعات يوف

نيوتن-متر، ويقّدم لك القوة التي تحتاج إليها للقيام بأصعب 
المهمات أو ألمتع أوقات المرح.

AT4X قياسي

420 حصان 	

عزم دوران 624 نيوتن-متر 	

م الفّعال في استهالك الوقود 	
ّ
التحك

ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات 	

 بسبب النقص الحاصل في توريد أشباه الموصالت على الصعيد الدولي،
فإن مركبات ‘جنرال موتورز’ قد ال تحوي بعض الخصائصوالخيارات القياسية. يرجى 
د من مواصفات المركبة قبل القيام 

َّ
مراجعة وكيل ‘جي إم سي’ المحلي للتأك

زة بتقنية اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي 
َّ

بشرائها. المركبات غير المجه
ستكون أقل كفاءة باستهالك الوقود.

16
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أول بوابة خلفية بتقنية ™MultiPro في العالم

أحدث سييرا ثورة فيما يمكن أن تفعله البوابات 
الخلفية مع بوابة ™MultiPro األولى من نوعها 
 في العالم، حيث تجمع بين ست وظائف عملية

 لن تجدها في أي شاحنة قبله. تساعد هذه الوظائف
في تسهيل التحميل والتنزيل والوصول إلى الصندوق، 

 لمعايير جي ام سي 
ً
وقد تم اختبارها بدقة وفقا

 الصارمة للقوة الهيكلية والمتانة. ميزة قياسية
.Ultimate إلى دينالي SLE في الطرازات من

بسبب النقص الحاصل في توريد أشباه الموصالت على الصعيد الدولي، فإن مركبات 
‘جنرال موتورز’ قد ال تحوي بعض الخصائصوالخيارات القياسية. يرجى مراجعة وكيل 

د من مواصفات المركبة قبل القيام بشرائها. المركبات 
َّ
‘جي إم سي’ المحلي للتأك

زة بتقنية اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي ستكون أقل كفاءة 
َّ

غير المجه
باستهالك الوقود.
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ما يصل إلى 10 عروض للكاميرا
 في سييرا دينالي Ultimate وAT4X، عزز ثقتك مع ما يصل

إلى 10 عروض للكاميرا.

عرض كاميرا الرؤية الخلفية: يوفر لك الرؤية الخلفية ويساعدك  	
على الركن والمناورة في المساحات الضيقة.

عرض الرؤية المحيطية: يوفر رؤية علوية من األعلى لألسفل حول  	
محيط الشاحنة.

عرض الرؤية الخلفية الجانبية: يعرض الجهة الخلفية للشاحنة من  	
الجانب. 

عرض أمامي من أعلى ألسفل: يوفر رؤية من أعلى ألسفل لغطاء  	
المحرك والمصد واإلطارات األمامية للمناورة في المساحات الضيقة. 

عرض خلفي من أعلى ألسفل: يعرض المسافة الفاصلة بين صندوق  	
الشاحنة واألجسام القريبة.

عرض الرؤية األمامية الجانبية: يظهر موقع اإلطارات األمامية عند  	
الركن والمناورة في المساحات الضيقة. 

مرآة كاميرا الرؤية الخلفية: مرآة كاميرا للرؤية الخلفية مزدوجة  	
الوظائف توفر مجال رؤية أوسع ونسبة عرقلة أقل بالمقارنة بالمرآة 

التقليدية.

عرض شاشة القطر: صورة قريبة مع عرض خطوط توجيهية لمحاذاة  	
وصلة القطر بدقة مع المقطورة عند التركيب. 

عرض رؤية الصندوق: يوفر رؤية داخل الصندوق للمساعدة في تركيب  	
العجلة الخامسة أو وصلة عنق اإلوزة للقطر أو لمراقبة حيز التخزين. 

كاميرا الرؤية األمامية: رؤية أمامية مع خطوط توجيهية  	
للمساعدة على الركن والمناورة في المساحات الضيقة. 

بسبب النقص الحاصل في توريد أشباه الموصالت على الصعيد الدولي، فإن مركبات ‘جنرال موتورز’ قد ال 
د من مواصفات 

َّ
تحوي بعض الخصائصوالخيارات القياسية. يرجى مراجعة وكيل ‘جي إم سي’ المحلي للتأك

زة بتقنية اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي ستكون 
َّ

المركبة قبل القيام بشرائها. المركبات غير المجه
أقل كفاءة باستهالك الوقود.

ال تغني مواصفات األمان عن مسؤولية السائق في تشغيل المركبة بطريقة سليمة وآمنة. على 
 إلى حركة المرور، والمحيط، وكافة ظروف الطريق في كل األوقات. للمزيد من 

ً
السائق أن يبقى منتبها

المعلومات المهمة عن مواصفات األمان، يرجى االطالع على دليل المالك.
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اإلدراك التام
سييرا يوفر:

شاشة علوية ملونة قياس 15 إنش 	

كاميرا الرؤية الخلفية 	

كاميرا رؤية محيطية عالية الدقة 	

نظام تثبيت السرعة المتكيف 	

مقعد منبه للسالمة 	

نظام الفرملة لحماية المشاة 	

نظام التنبيه عند تغيير المسار مع التنبيه من المناطق  	
الجانبية العمياء

نظام تنبيه السيارات العابرة من الخلف 	

نظام المساعدة على البقاء في المسار مع التنبيه عند  	
مغادرة المسار

نظام الفرملة التلقائية في الطوارئ 	

مصابيح INTELLIBEAM بضوء عالي تلقائي 	

مواصفات األمان

بسبب النقص الحاصل في توريد أشباه الموصالت على الصعيد الدولي، فإن مركبات ‘جنرال موتورز’ قد ال 
د من مواصفات 

َّ
تحوي بعض الخصائصوالخيارات القياسية. يرجى مراجعة وكيل ‘جي إم سي’ المحلي للتأك

زة بتقنية اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي ستكون 
َّ

المركبة قبل القيام بشرائها. المركبات غير المجه
أقل كفاءة باستهالك الوقود.

ال تغني مواصفات األمان عن مسؤولية السائق في تشغيل المركبة بطريقة سليمة وآمنة. 
 إلى حركة المرور، والمحيط، وكافة ظروف الطريق في كل األوقات. 

ً
على السائق أن يبقى منتبها

للمزيد من المعلومات المهمة عن مواصفات األمان، يرجى االطالع على دليل المالك.
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الخدمات المتصلة

تمتع بتجربة اتصال سلسلة وكاملة أثناء القيادة. توفر 
لك خدمات االتصال من جي ام سي تجربة معززة داخل 
سيارتك، معتمدة بشكل رئيسي على االبتكار. احصل 

على 10 سنوات من خدمة االتصال األساسي بمجرد 
تفعيل الباقة لالستمتاع بخدمات تنبيهات التشخيص، 
وإشعار الوكيل بالصيانة، وخدمة سائق جي ام سي 

الذكي والتحديث الهوائي.

للتأكد من تجربتك لخدماتنا واالستمتاع بمزاياها، 
تتضمن مركبتك من جي ام سي باقة تجريبية لالتصال 
 )أيهما 

ً
والحماية من أونستار + 3 جيجا لمدة 90 يوما

( مع إمكانية تفعيل تجربة بيانات الواي فاي. 
ً
يأتي أوال

راجع onstararabia.com للحصول على التفاصيل.

بسبب النقص الحاصل في توريد أشباه الموصالت على الصعيد الدولي، فإن مركبات ‘جنرال موتورز’ قد ال تحوي 
د من مواصفات المركبة 

َّ
بعض الخصائصوالخيارات القياسية. يرجى مراجعة وكيل ‘جي إم سي’ المحلي للتأك

زة بتقنية اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي ستكون أقل كفاءة 
َّ

قبل القيام بشرائها. المركبات غير المجه
باستهالك الوقود.

* تتطلب مركبة مجهزة مع باقة تجريبية نشطة أو خطة اشتراك. تتوفر خدمات أونستار المتصلة وباقات الواي 
فاي في بلدان محددة فقط. يرجى زيارة onstararabia.com للحصول على التفاصيل.

** تخضع خدمات ’غوغل‘ المدَمجة للقيود والمحدودية، وتوافرها قد يختلف حسب المركبة والنظام 
ب 

ّ
دة قد تتطل المعلوماتي-الترفيهي الموجود في المركبة والموقع. بعض عمليات ’غوغل‘ ووظائفها المحدَّ
 Google Mapsو Google، Google Play .ق شروط المستخِدم وبيانات الخصوصية الربط بين الحسابات. تطبَّ

.Google LLC لة لدى هي عالمات تجارية مسجَّ

*** مساعد جوجل هي خدمة خاصة بشركة Google LLC. وخاضعة ألحكام الشركة. بعض المميزات غير متوفرة 
 لمجموعة من اللغات وفي بلدان محددة. قم بزيارة الرابط g.co/assistant/carlanguage لالطالع على 

ً
حاليا

التحديثات الخاصة باللغات والبلدان المتوفرة.

واجهة المستخدم الخاصة بالمركبة هي من منتجات شركة Google وتطبق شروطها وبيانات الخصوصية 
الخاصة بها. تتطلب تطبيق Android Auto على متجر جوجل بالي وهاتف ذكي أندرويد متوافق. سيتم تطبيق 

 رسوم البيانات. يمكنك التحقق من الهواتف الذكية المتوافقة
.g.co/androidauto/requirements عبر زيارة

واجهة المستخدم الخاصة بالمركبة هي من منتجات شركة Apple وتطبق شروطها وبيانات الخصوصية الخاصة 
 وسيتم تطبيق رسوم البيانات. تعتبر Apple CarPlay وiPhone و Siri و 

ً
بها. تتطلب جهاز iPhone متوافقا

Apple Music عالمات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc ومسجلة في الواليات المتحدة وبلدان أخرى.

واجهة المستخدم الخاصة بالمركبة هي من منتجات شركة Google وتخضع لشروط وأحكام بيانات الخصوصية 
الخاص بشركة Google. تتطلب تطبيق Android Auto على متجر جوجل بالي وهاتف ذكي متوافق مع نظام 

.Google LLC هي عالمة تجارية لشركة Android Auto .أندرويد 5.0 أو أعلى وسيتم تطبيق رسوم البيانات

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

ً
أن يبقى منتبها

المهمة عن مواصفات األمان، يرجى االطالع على دليل المالك.
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الحماية

السالمة واألمان مع أونستار
شعرك أونستار بالثقة أثناء القيادة، 

ُ
راحة البال ال تقدر بثمن. لذا ت

 في كل 
ً
لمعرفتك بأن مستشاري أونستار جاهزون للمساعدة دائما

ما قد تتعر ض له في طريقك. 

االستجابة التلقائية لحوادث االصطدام 
في حال تعرضك لحادث، تقوم المستشعرات المدمجة في المركبة 

، ليتمكن من إرسال المساعدة 
ً
بتنبيه مستشار أونستار تلقائيا

إليك، حتى حين ال يمكنك طلبها بنفسك.

المساعدة في تعقب وإيجاد السيارة المسروقة
إن تعرضت سيارتك للسرقة، تعمل أونستار مع جهات إنفاذ القانون 

للمساعدة في تحديد موقعها واستعادتها في أسرع وقت ممكن.

خدمات الطوارئ 
إذا رأيت أو واجهت حالة طوارئ في طريقك فاضغط زر الطوارئ 

األحمر لالتصال بمستشار أونستار، والذي سيقوم بدوره بإرسال 
المستجيبين األوائل إلى موقعك وتقديم المساعدة الضرورية لك 

والبقاء على اتصال معك إلى حين وصول المساعدة.

المساعدة على الطريق
في حال انثقاب إطار مركبتك أو نفاد الوقود منها أو إذا وجدت 

 إلرسال 
ً
 في مكان ما، فإن مستشارنا سيكون جاهزا

ً
نفسك عالقا

المساعدة المناسبة لتتمكن من العودة إلى طريقك.

اإلبالغ عن حادث
، أو التقيت بشخص يحتاج إلى المساعدة، اضغط على 

ً
إذا رأيت حادثا

زر الطوارئ األحمر لتقدم لهم المساعدة.

االتصال

* تتطلب خدمات أونستار خطة اشتراك نشطة. تتوفر خدمات أونستار المتصلة وباقات الواي فاي في بلدان 
محددة فقط. يرجى زيارة onstararabia.com للحصول على التفاصيل.

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

ً
أن يبقى منتبها

المهمة عن مواصفات األمان، يرجى االطالع على دليل المالك.

يظهر في الصورة جي ام سي أكاديا
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يمكنك استخدام اكسسوارات جي ام سي كطريقة 
رائعة لتخصيص سييرا Limited – من الداخل والخارج. 

لقد تم تصنيع هذه االكسسوارات وتصميمها حسب 
 .

ً
أدق المعايير االحترافية لدى سييرا ولديك أنت أيضا
كما نوفر اكسسوارات من مجموعة من الشركات 

المصنعة الشهيرة والمعتمدة.

االكسسوارات

بسبب النقص الحاصل في توريد أشباه الموصالت على الصعيد الدولي، فإن مركبات ‘جنرال موتورز’ قد ال 
د من مواصفات 

َّ
تحوي بعض الخصائصوالخيارات القياسية. يرجى مراجعة وكيل ‘جي إم سي’ المحلي للتأك

زة بتقنية اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي ستكون 
َّ

المركبة قبل القيام بشرائها. المركبات غير المجه
أقل كفاءة باستهالك الوقود.
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خصائص أخرى
دينالي

المواصفات األساسية:

محرك V8 قياسي سعة 6.2 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات 	

شاشة وسطية قياس 13.4 إنش تعمل باللمس، وشاشة قياس 12.3 إنش  	
لمركز معلومات القيادة، وتتوفر شاشة علوية ملونة قياس 15 إنش

نظام تعليق دينالي الفاخر مع نظام القيادة المتكيف بميزة التخميد المستمر  	
األول من نوعه

شبك دينالي األمامي الممّيز من الكروم 	

 لمسات أصلية من الخشب ذي المسام المفتوحة، واأللومنيوم البّراق 	
مع مساحات من الجلد المخّرم على المقاعد

يتوفر صندوق CARBONPROTM من ألياف الكربون 	

بسبب النقص الحاصل في توريد أشباه الموصالت على الصعيد الدولي، فإن مركبات ‘جنرال موتورز’ قد ال تحوي بعض 
د من مواصفات المركبة قبل القيام بشرائها. 

َّ
الخصائصوالخيارات القياسية. يرجى مراجعة وكيل ‘جي إم سي’ المحلي للتأك

زة بتقنية اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي ستكون أقل كفاءة باستهالك الوقود.
َّ

المركبات غير المجه

بسبب النقص الحاصل في توريد أشباه الموصالت على الصعيد الدولي، فإن مركبات ‘جنرال موتورز’ قد ال تحوي بعض 
د من مواصفات المركبة قبل القيام بشرائها. 

َّ
الخصائصوالخيارات القياسية. يرجى مراجعة وكيل ‘جي إم سي’ المحلي للتأك

زة بتقنية اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي ستكون أقل كفاءة باستهالك الوقود.
َّ

المركبات غير المجه

AT4
المواصفات األساسية:

 محرك V8 قياسي سعة 5.3 لتر أو محرك V8 سعة 6.2 لتر متوفر، 	
مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات

شاشة وسطية قياس 13.4 إنش تعمل باللمس، وشاشة قياس 12.3 إنش  	
لمركز معلومات القيادة، وتتوفر شاشة علوية ملونة قياس 15 إنش

نظام رفع التعليق بمقدار 2 إنش كتجهيز أساسي من المصنع مع نظام  	
®RANCHO أحادي األنبوب المتصاص الصدمات

 مع إطارات 	
ً
 عجالت قياس 18 إنش مصقولة آليا

GOODYEAR WRANGLER DURATRAC

مقصورة داخلية مميزة باللون األسود مع لمسات بلون الكاالهاري ومساحات  	
من الجلد المخّرم على المقاعد األمامية

	  
ً
علبة تبديل سرعات AUTOTRAC مع ترس تفاضلي خلفي قابل للقفل تلقائيا

مع صفائح أسفل الهيكل

يتوفر صندوق CARBONPROTM من ألياف الكربون 	
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بسبب النقص الحاصل في توريد أشباه الموصالت على الصعيد الدولي، فإن مركبات ‘جنرال موتورز’ قد ال تحوي بعض 
د من مواصفات المركبة قبل القيام بشرائها. 

َّ
الخصائصوالخيارات القياسية. يرجى مراجعة وكيل ‘جي إم سي’ المحلي للتأك

زة بتقنية اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي ستكون أقل كفاءة باستهالك الوقود.
َّ

المركبات غير المجه

SLT
المواصفات األساسية:

محرك V8 سعة 5.3 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات  	

شاشة وسطية قياس 13.4 إنش تعمل باللمس، وشاشة قياس 12.3 إنش  	
لمركز معلومات القيادة

تتوفر شاشة عرض علوية قياس 15 إنش 	

تتوفر بوابة خلفية بتقنية ™MULTIPRO األولى من نوعها مع 6 وظائف 	

تتوفر عجالت من األلومنيوم قياس 20 إنش مع لمسات باللون الرمادي  	
TECHNICAL GRAY

 في 10 وضعيات 	
ً
 تتوفر مقاعد أمامية مستقلة قابلة للتعديل كهربائيا

مع لمسات من الجلد

بسبب النقص الحاصل في توريد أشباه الموصالت على الصعيد الدولي، فإن مركبات ‘جنرال موتورز’ قد ال تحوي بعض 
د من مواصفات المركبة قبل القيام بشرائها. 

َّ
الخصائصوالخيارات القياسية. يرجى مراجعة وكيل ‘جي إم سي’ المحلي للتأك

زة بتقنية اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي ستكون أقل كفاءة باستهالك الوقود.
َّ

المركبات غير المجه

ELEVATION
المواصفات األساسية:

محرك توربو عالي األداء سعة 2.7 لتر يوفر قوة 310 حصان و583 نيوتن-متر عزم دوران 	

يتوفر محرك V8 سعة 5.3 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات 	

كاميرا عالية الدقة 360 مع إمكانية رؤية الصندوق 	

يتوفر حيز تخزين قابل للطي في المقعد الخلفي 	

تصميم خارجي أحادي اللون مع شبك أمامي باللون األسود الالمع وعجالت  	
مميزة قياس 20 إنش

تتوفر مقاعد أمامية مستقلة من الجلد المخّرم 	

SL
T
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خصائص أخرى
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بسبب النقص الحاصل في توريد أشباه الموصالت على الصعيد الدولي، فإن مركبات ‘جنرال موتورز’ قد ال تحوي بعض 
د من مواصفات المركبة قبل القيام بشرائها. 

َّ
الخصائصوالخيارات القياسية. يرجى مراجعة وكيل ‘جي إم سي’ المحلي للتأك

زة بتقنية اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي ستكون أقل كفاءة باستهالك الوقود.
َّ

المركبات غير المجه

SLE
المواصفات األساسية:

محرك توربو عالي األداء سعة 2.7 لتر يوفر قوة 310 حصان و583 نيوتن-متر عزم دوران 	

يتوفر محرك V8 سعة 5.3 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات 	

شاشة وسطية قياس 13.4 إنش تعمل باللمس، وشاشة قياس 12.3 إنش لمركز  	
معلومات القيادة

كاميرا عالية الدقة 360 مع رؤية الصندوق 	

 في 10 وضعيات 	
ً
تتوفر مقاعد أمامية مستقلة من الجلد قابلة للتعديل كهربائيا

خصائص أخرى



 فخامة التصميم
وقوة األداء


