
ًيوكون
الجديد كليا
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تميز وتقنيات أكثر وقدرة أكبر من أي وقت 
مضى، هذا ما ستشعر به مع جي ام سي 

 
ً
يوكون ويوكون XL دينالي 2021 الجديدان كليا

لتنعم بتجربة كلها فخامة.

من التصميم الخارجي الجريء إلى التصميم 
الداخلي المحّسن، اهتمت جي ام سي 
بكل تفصيل في طرازات يوكون وزودتها 

بالتكنولوجيا المتطورة وأحدث ما توصلت إليه 
 على 

ً
 متجددا

ً
الهندسة ليكون يوكون دليال

أصالة وقدرة جي ام سي الفائقة.

اختبر شعور 
الدرجة األولى 

DENALI
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MORE

الميزات

DENALI
1بسبب النقص الحاصل في توريد أشباه الموصالت على الصعيد الدولي، فإن مركبات 
’جنرال موتورز‘ المصنوعة بعد يوليو 19، 2021 قد ال تحوي بعض الخصائص والخيارات 

د من مواصفات المركبة قبل 
ّ
ي للتأك

ّ
القياسية. يرجى مراجعة وكيل ’شفروليه‘ المحل

زة بتقنية اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي 
َّ

القيام بشرائها. المركبات غير المجه
ستكون أقل كفاءة باستهالك الوقود.

شبك أمامي حصري مع لمسات جالفانو داخلية وخارجية 	

	   
ً
عتبات مساعدة تفتح كهربائيا

 نظام العادم المزدوج 	
ً
 درجات مساعدة: قابلة للتوضيب كهربائيا

مع حواف ثنائية مزدوجة من الفوالذ المصقول 

محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان وعزم دوران 624 نيوتن-متر 	

ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات 	

نظام تحكم ديناميكي في استهالك الوقود 	

تشغيل وإيقاف تلقائي باختيار السائق1 	

نظام تعليق مع نظام  التحكم المغناطيسي بالقيادة 	

نظام التعليق الهوائي التكيفي في 4 زوايا 	

	 ACTIVE RESPONSE 4WDTM نظام

يتوفر نظام التفاضلي االلكتروني محدود االنزالق 	

 تتوفر مقصورة دينالي الحصرية بأربعة ألوان مع  لمسات 	

من الخشب األصلي

ثالجة الكنسول المركزي مع إمكانية تبريد حتى درجة 5- مئوية 	

أفضل سعة لصندوق التحميل في الفئة2 	

 نظام العرض على الزجاج األمامي متعدد األلوان قياس 15 إنش 	

رائد في الفئة2

نظام جي ام سي للمعلومات والترفيه بشاشة قياس 10.2 إنش 	

نظام صوت BOSE PERFORMANCE SERIES الفاخر مع 14 مكبر صوت 	

 نظام وسائط للمقاعد الخلفية بشاشتين قياس 12.6 إنش 	

األفضل في الفئة2

 كاميرا رؤية محيطية عالية الدقة مع 9 عروض للكاميرا رائدة 	

في الفئة2
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MORE

الميزات
ميزات أمان متطورة

مع التنبيه عند مغادرة المسار 	

نظام التنبيه عند تغيير المسار مع التنبيه من المناطق الجانبية العمياء 	

نظام تنبيه للسيارات العابرة من الخلف 	

مقعد منبه للسالمة 	

نظام الفرملة التلقائية في الطوارئ 	

نظام التنبيه من االصطدام األمامي 	

نظام مراقبة المسافة األمامية 	

نظام الفرملة لحماية المشاة أمامي 	

نظام تنبيه المشاة في الجهة الخلفية مصابيح 	

	 INTELLIBEAM أمامية

DENALI

ال تغني مواصفات األمان أو مساعدة السائق عن مسؤولية السائق في تشغيل السيارة 
 إلى حركة المرور، والمحيط، وكافة ظروف 

ً
بطريقة سليمة وآمنة. على السائق أن يبقى متنبها

الطريق في كل األوقات، قد يتأثر عمل مزايا األمان حسب عوامل الطقس أو ظروف الطريق أو 
رة يرجى االطالع على دليل المالك

ّ
وضوح الرؤية. للمزيد من المعلومات المهمة والمزايا المتوف



4 المواصفات الخارجية

DENALI



5 المواصفات الخارجية

DENALI



6 المواصفات الداخلية
ادخل عالم يوكون دينالي واشعر بمستوى 

جديد من الفخامة. أضف لمستك الخاصة واختر 
من بين أربعة ألوان تضم صناعة فريدة للجلد 

المستخدم مع درزات فاخرة بأشكال هندسية 
ولمسات أصلية من الخشب.

جوزي داكن / رمادي داكن 	

بني / أسود 	

ساج خشبي / حجري فاتح 	

DENALI
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AT4

يمنحك يوكون AT4 األول من نوعه متعة 
اكتشاف دروب جديدة بفضل قدرات ال تضاهى 

وزاوية أمامية مرتفعة. أما الصفائح األمامية على 
 والموجود أسفل الهيكل 

ً
أربع زوايا الجديدة كليا

فتستطيع رفع يوكون AT4 لغاية 2 إنش عن 
األرض ما يعطيك األفضلية على الدروب الوعرة.

انطلق في مختلف الظروف بكل ثقة بفضل علبة 
تبديل السرعات AutoTrac بسرعتين، ونظام 

 Active التحكم بهبوط المنحدرات، ونظام
، كما تساعدك 

ً
Response 4WD الجديد كليا

المزايا واألنظمة المتطورة على المناورة بكل 
سالسة فوق الطرق الوعرة والعادية وذلك عبر 

توفير عزم الدوران األمثل لكل عجلة من أجل 
المساعدة في تحسين الثبات، كما يضم يوكون 

AT4 إطارات ALL-TERRAIN قياس 20 إنش.

كن على قدر 
المغامرة
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MORE

AT4

الميزات
 تصميم AT4 األمامي المخصص مع صفائح أسفل الهيكل وزاوية 	

 بما يقارب 34 درجة
ً
أمامية أكثر ارتفاعا

صفائح أمامية على أربع زوايا أسفل الهيكل متوفرة 	

محرك V8 سعة 5.3 لتر بقوة 355 حصان وعزم دوران 519 نيوتن-متر 	

ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات 	

إطارات ALL-TERRAIN قياس 20 إنش 	

أفضل سعة لصندوق التحميل في الفئة1 	

 ثالجة في الكنسولة المركزية مع إمكانية الوصول إلى درجة 	

تجمي 5- مئوية

مقصورة بلون أسود مع مقاعد بلون كالهاري مع درزات مميزة 	

تفاصيل حصرية من األلمنيوم البّراق الداكن 	

مقاعد أمامية قابلة للتهوية والتدفئة مع مساحات من الجلد المخرم 	

شاشة عرض البيانات على الزجاج األمامي قياس 15 إنش مع مقياس  	

ميل المركبة متوفرة

كاميرا رؤية محيطية عالية الدقة متوفرة 	

 سبتمبر 2020
ً
 إلى أبحاث جنرال موتورز والبيانات العامة المتاحة اعتبارا

ً
1استندا
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MORE

الميزات
ميزات أمان متطورة

مع التنبيه عند مغادرة المسار 	

كاميرا رؤية محيطية عالية الدقة 	

نظام اإلنذار الخلفي واألمامي للمساعدة على ركن المركبة 	

نظام مراقبة المسافة األمامية 	

نظام التنبيه من االصطدام األمامي 	

نظام الفرملة التلقائية في الطوارئ 	

نظام الفرملة لحماية المشاة 	

مصابيح INTELLIBEAM األمامية 	

نظام المساعدة على البقاء في المسار مع التنبيه من المناطق  	

الجانبية العمياء

 نظام المساعدة على البقاء في المسار 	

مع التنبيه عند مغادرة المسار

نظام تنبيه السيارات العابرة من الخلف 	

نظام الفرملة لحماية المشاة عند الرجوع 	

ال تغني مواصفات األمان أو مساعدة السائق عن مسؤولية السائق في تشغيل السيارة 
 إلى حركة المرور، والمحيط، وكافة ظروف 

ً
بطريقة سليمة وآمنة. على السائق أن يبقى متنبها

الطريق في كل األوقات، قد يتأثر عمل مزايا األمان حسب عوامل الطقس أو ظروف الطريق أو 
رة يرجى االطالع على دليل المالك

ّ
وضوح الرؤية. للمزيد من المعلومات المهمة والمزايا المتوف

AT4
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AT4

المواصفات الخارجية



5 المواصفات الخارجية

AT4

 ولمسات من الرمادي الكربوني 
ً
عجالت قياس 22 إنش مع 6 قضبان من األلمنيوم المشغول آليا



6

AT4

المواصفات الداخلية
يضّم يوكون AT4 مقصورة داخلية رياضية بلون 
أسود مع لمسات AT4 الحصرية بلون كالهاري 

وتفاصيل من األلمنيوم البّراق الداكن.

انعم برفاهية القيادة في المقاعد األمامية 
القابلة للتهوية والتدفئة مع مساحات من 
الجلد المخرم والتي تضم شعار AT4 على 

مساند الرأس للمقاعد األمامية.

أسود مع لمسات بلون كالهاري 	

أسود مع لمسات بلون كالهاري
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تمت إعادة تصميم يوكون بشكل كامل وجديد 
 ليلبيك مهما اختلفت وجهتك وليمنحك 

ً
كليا

السيطرة على كل درب.

 جديدة ومسارات خاصة بك بفضل 
ً
اكتشف دروبا

زاوية مرتفعة لمقدمة المركبة تأتي بشكل 
قياسي في طرازات يوكون SLE وSLT في الشرق 

األوسط.

 السيطرة
بكل معانيها

SLT



3
ظام تعليق القيادة السلسة من الدرجة األولى 	

محرك V8 سعة 5.3 لتر بقوة 355 حصان وعزم دوران 519 نيوتن-متر 	

ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات 	

 مع  	
ً
عجالت قياس 22 إنش مع 6 قضبان من األلمنيوم المصقول المشغول آليا

ALL SEASON BLACKWALL إطارات

لمسات خارجية من الكروم البّراق 	

أفضل سعة لصندوق التحميل في الفئة1 	

مقاعد أمامية حاضنة 	

ثالجة في الكنسولة المركزية مع إمكانية الوصول إلى درجة تجمي 5- مئوية 	

شاشة ملونة قياس 10.2 إنش تعمل باللمس 	

نظام صوت ®BOSE الفاخر مع 9 مكبرات صوت 	

تتوفر فتحة سقف بانورامية 	

يتوفر نظام وسائط المقاعد الخلفية 	

تتوفر باقة الرفاهية 	

	 
ً
مقاعد الصفين الثاني والثالث تفتح كهربائيا

مقاعد أمامية قابلة للتهوية والتدفئة 	

إعدادات الذاكرة 	

	 
ً
 وعموديا

ً
 أفقيا

ً
عمود عجلة قيادة قابل للتعديل كهربائيا

 مع مؤشرات التفاف مدمجة 	
ً
مرايا خارجية قابلة للتدفئة والتعديل والطي كهربائيا

مقاعد من الجلد 	

 سبتمبر 2020
ً
 إلى أبحاث جنرال موتورز والبيانات العامة المتاحة اعتبارا

ً
1استندا

MORE

الميزات

SLT
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2تتوفر مع باقة األمان والتنبيه

MORE

الميزات
ميزات أمان متطورة

كاميرا رؤية خلفية عالية الدقة 	

نظام اإلنذار الخلفي واألمامي للمساعدة على ركن المركبة 	

نظام مراقبة المسافة األمامية2 	

نظام التنبيه من االصطدام األمامي2 	

نظام الفرملة التلقائية في الطوارئ2 	

نظام الفرملة لحماية المشاة2 	

مصابيح INTELLIBEAM األمامية2 	

نظام المساعدة على البقاء في المسار مع التنبيه من المناطق الجانبية العمياء2 	

نظام المساعدة على البقاء في المسار مع التنبيه عند مغادرة المسار2 	

نظام تنبيه السيارات العابرة من الخلف2 	

كاميرا رؤية محيطية عالية الدقة2 	

SLT

ال تغني مواصفات األمان أو مساعدة السائق عن مسؤولية السائق في تشغيل السيارة 
 إلى حركة المرور، والمحيط، وكافة ظروف 

ً
بطريقة سليمة وآمنة. على السائق أن يبقى متنبها

الطريق في كل األوقات، قد يتأثر عمل مزايا األمان حسب عوامل الطقس أو ظروف الطريق أو 
رة يرجى االطالع على دليل المالك

ّ
وضوح الرؤية. للمزيد من المعلومات المهمة والمزايا المتوف



4
WHEELS

SLT

المواصفات الخارجية
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عجالت قياس 20 إنش مع 6 قضبان من األلمنيوم المصقول

SLT

المواصفات الخارجية



6 المواصفات الداخلية
بمجرد دخولك إلى مقصورته، سيأخذك يوكون 

إلى عالم من الرفاهية ليمنحك راحة على أعلى 
المستويات.

جوزي داكن / قماش بلون صخري 	

جوزي داكن / لمسات الجلد المخرم بلون صخري 	

SLT
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تمت إعادة تصميم يوكون بشكل كامل وجديد 
 ليلبيك مهما اختلفت وجهتك وليمنحك 

ً
كليا

السيطرة على كل درب.

 جديدة ومسارات خاصة بك بفضل 
ً
اكتشف دروبا

زاوية مرتفعة لمقدمة المركبة تأتي بشكل 
قياسي في طرازات يوكون SLE وSLT في الشرق 

األوسط.

تصميم 
يحكي الكثير

SLE
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MORE

نظام تعليق القيادة السلسة من الدرجة األولى 	

محرك V8 سعة 5.3 لتر بقوة 355 حصان وعزم دوران 519 نيوتن-متر 	

ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات 	

	 
ً
عجالت قياس 18 إنش مع 6 قضبان من األلمنيوم المشغول آليا

مصابيح LED أمامية وخلفية، ومصابيح ضباب وإشارات التفاف 	

مقاعد من القماش 	

أفضل سعة لصندوق التحميل في الفئة1 	

باب خلفي كهربائي يفتح بدون استخدام اليدين 	

ميزة الفتح والتشغيل بدون مفتاح  	

أدوات تحكم في المناخ في ثالث مناطق 	

شاشة ملونة قياس 10.2 إنش تعمل باللمس 	

شاشة معلومات القيادة قياس 8 إنش 	

ثالجة في الكنسولة المركزية مع إمكانية الوصول إلى درجة تجميد 5- مئوية2 	

نظام تثبيت السرعة 	

الميزات

 سبتمبر 2020
ً
 إلى أبحاث جنرال موتورز والبيانات العامة المتاحة اعتبارا

ً
1استندا

2تتوفر مع المقاعد األمامية الحاضنة فقط

SLE
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MORE

كاميرا رؤية خلفية عالية الدقة 	

6 وسائد هوائية 	

نظام اإلنذار الخلفي واألمامي للمساعدة على ركن المركبة 	

نظام مراقبة المسافة األمامية3 	

نظام التنبيه من االصطدام األمامي3 	

نظام الفرملة التلقائية في الطوارئ3 	

نظام الفرملة لحماية المشاة3 	

مصابيح INTELLIBEAM األمامية3 	

نظام المساعدة على البقاء في المسار مع التنبيه من المناطق الجانبية العمياء3 	

نظام المساعدة على البقاء في المسار مع التنبيه عند مغادرة المسار3 	

نظام تنبيه السيارات العابرة من الخلف3 	

ميزات أمان متطورة

3تتوفر مع باقة األمان والتنبيه

SLE

ال تغني مواصفات األمان أو مساعدة السائق عن مسؤولية السائق في تشغيل السيارة 
 إلى حركة المرور، والمحيط، وكافة ظروف 

ً
بطريقة سليمة وآمنة. على السائق أن يبقى متنبها

الطريق في كل األوقات، قد يتأثر عمل مزايا األمان حسب عوامل الطقس أو ظروف الطريق أو 
رة يرجى االطالع على دليل المالك

ّ
وضوح الرؤية. للمزيد من المعلومات المهمة والمزايا المتوف
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SLE

المواصفات الخارجية
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SLE

المواصفات الخارجية
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جوزي داكن / قماش بلون صخري

المواصفات الداخلية
بمجرد دخولك إلى مقصورته، سيأخذك يوكون 

إلى عالم من الرفاهية ليمنحك راحة على أعلى 
المستويات.

جوزي داكن / قماش بلون صخري 	

SLE



XL يوكون

الحد األقصى لسعة األمتعة: 4,097.9 لتر
يأتيك الجيل الجديد من يوكون بمزايا كثيرة تأسر القلب، ولكن إذا رغبت 
في مقصورة أكثر رحابة وحيز أمتعة مرن باإلضافة إلى سعة أكبر لخزان 

الوقود، فإن الجيل الجديد من يوكون XL هو خيارك المثالي. إذ يتميز 
بقدرات أعلى وحيز أكبر لألمتعة خلف مقاعد الصف األول والثاني والثالث 
ُيمكن الوصول إليه بكل سهولة عند طي مقاعد الصفين الخلفيين. وفي 

حين أن يوكون يوفر ما يصل إلى 3,480.5 لتر يمنحك يوكون XL حتى 
4,097.9 لتر. 

كما ُيمكنك فتح الباب الخلفي الكهربائي القابل للبرمجة والذي يأتي 
بشكل قياسي بدون استخدام اليدين من خالل وضع قدمك بكل بساطة 

عند شعار جي ام سي أسفل المركبة. 

وُيمكن طي مقاعد الصف الثاني بخاصية كهربائية سهلة االستخدام. 
 وتحويلها من مقاعد للركاب 

ً
ويتوفر طي مقاعد الصف الثالث كهربائيا

 عن ذلك، يوفر يوكون ويوكون XL مساحة واسعة 
ً
إلى حيز لألمتعة. فضال

تتسع لما يصل حتى تسعة مقاعد باإلضافة إلى مقعد أمامي اختياري 
.SLE في طراز



 ريادة بكل
احتراف


