
تيرين 
الجديد



مستعد
بكل احتراف



2 تجربة من 
الدرجة األولى

DENALI

يجّسد تيرين دينالي 2022 أفضل ما يقّدمه 
طراز تيرين.



3 الميزات

DENALI

شبك دينالي المميز 	

	 C إضاءة بشكل حرف

عجالت جريئة 	

تفاصيل راقية 	

راحة في جميع األحوال الجوية 	

نظام صوتي فاخر 	

كنسولة مركزية بتصميم جديد 	

محرك توربيني سعة 1.5 لتر 	

نظام خيار الدفع  	

	 ANDROID AUTOTM و APPLE CARPLAYTM توافق مع نظامي

جهاز مالحة متصل 	

	 RPO UV7شاشة لعرض البيانات على الزجاج األمامي

	 UHS شاشة قياس 8 إنش لمركز معلومات القيادة

	 UFQ نظام تلقائي للمساعدة على ركن المركبة

	 UV2 كاميرا رؤية محيطية

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

زة. بتقنية 
َّ

د من مواصفات المركبة قبل القيام بشرائها. المركبات غير المجه
ّ
ي للتأك

ّ
المحل

اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي ستكون أقل كفاءة باستهالك الوقود.

شاشة السيارة هي من منتجات شركة APPLE وتخضع لشروط وأحكام الخصوصية الخاصة 
 APPLE .طبق أسعار باقات البيانات

ُ
بها. وتتطلب شاشة السيارة هاتف IPHONE متوافق. ت

CARPLAY هي عالمة تجارية لشركة APPLE. SIRI وIPHONE وAPPLE MUSIC هي عالمات 
تجارية لشركة APPLE مسّجلة في الواليات المتحدة األمريكية وبلدان أخرى.

شاشة السيارة هي من منتجات شركة GOOGLE وتخضع لشروط وأحكام بيان الخصوصية 
 GOOGLE المتوفر على ANDROID AUTO APP الخاصة بها، وتتطلب شاشة السيارة تطبيق

طبق أسعار باقات البيانات. ANDROID AUTO هي عالمة تجارية 
ُ
. ت

ً
 متطابقا

ً
 ذكيا

ً
PLAY وهاتفا

.GOOGLE لشركة



4 المواصفات الخارجية

DENALI



5 المواصفات الخارجية

DENALI

 شديدة اللمعان
ً
عجالت قياس 19 إنش من األلومنيوم المشغول آليا



6 المواصفات الداخلية
يتأتي مركبة الـSUV الصغيرة تيرين دينالي 

بتصميم جريء ومواد فاخرة وراحة من الدرجة 
األولى وعمالنية ترتقي بهذا الطراز إلى 
. من لمسات دينالي 

ً
مستوى جديد كليا

المميزة الحصرية إلى مساحة التخزين الواسعة 
 إلى أحدث التقنيات ووسائل الترفيه. 

ً
وصوال

المقصورة الداخلية في تيرين دينالي تجعلك 
تتوق إلى قيادته رحلة بعد رحلة.

 مساحات من الجلد المخرم باللون البالتيني 	

الفاتح / جالفانو الداكن

مساحات من الجلد المخرم باللون النحاسي  	

الداكن/الحجري 

DENALI

بسبب النقص الحاصل في توريد أشباه الموصالت على الصعيد الدولي، فإن مركبات ’جنرال موتورز‘ قد ال تحوي بعض الخصائص والخيارات القياسية. يرجى مراجعة وكيل ’جي إم سي‘ 
زة. بتقنية اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي ستكون أقل كفاءة باستهالك الوقود.

َّ
د من مواصفات المركبة قبل القيام بشرائها. المركبات غير المجه

ّ
ي للتأك

ّ
المحل



2

AT4

تيرين AT4 األول 
من نوعه

تيرين AT4 األول من نوعه

.
ً
نقّدم لك وألول مرة تيرين AT4 الجديد كليا

ومع تصميمه الجريء، سيكون تيرين AT4 خيارك 
األول على جميع الدوب.



3

AT4

الميزات

شاشة السيارة هي من منتجات شركة APPLE وتخضع لشروط وأحكام الخصوصية الخاصة 
 APPLE .طبق أسعار باقات البيانات

ُ
بها. وتتطلب شاشة السيارة هاتف IPHONE متوافق. ت

CARPLAY هي عالمة تجارية لشركة APPLE. SIRI وIPHONE وAPPLE MUSIC هي عالمات 
تجارية لشركة APPLE مسّجلة في الواليات المتحدة األمريكية وبلدان أخرى.

شاشة السيارة هي من منتجات شركة GOOGLE وتخضع لشروط وأحكام بيان الخصوصية 
 GOOGLE المتوفر على ANDROID AUTO APP الخاصة بها، وتتطلب شاشة السيارة تطبيق

طبق أسعار باقات البيانات. ANDROID AUTO هي عالمة تجارية 
ُ
. ت

ً
 متطابقا

ً
 ذكيا

ً
PLAY وهاتفا

.GOOGLE لشركة

إطارات تيرين رياضية 	

لمسات خارجية داكنة باللون األسود البّراق 	

	 LED مصابيح أمامية

شبك أمامي مع لمسات من الكروم الداكن 	

	 LED مصابيح خلفية

شاشة لعرض البيانات على الزجاج األمامي 	

ة بالجلد وقابلة للتدفئة 	
ّ

عجلة قيادة مكسو

كاميرا رؤية محيطية عالية الدقة 	

زة للطرقات الوعرة وبأحدث التقنيات 	
ّ

مركبة مجه

عجالت قياس 17 إنش من األلومنيوم األسود البّراق  	

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

زة. بتقنية 
َّ

د من مواصفات المركبة قبل القيام بشرائها. المركبات غير المجه
ّ
ي للتأك

ّ
المحل

اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي ستكون أقل كفاءة باستهالك الوقود.



4

AT4

المواصفات الخارجية



اق
ّ
عجالت قياس 17 إنش من األلومنيوم األسود البر

5 المواصفات الخارجية

AT4



مساحات من الجلد باللون كاالهاري/األسود

6

AT4

المواصفات الداخلية
ما الذي تقدمه لك مركبة الـSUV الرياضية 

تيرين AT4؟

تصميم جريء يناسب القيادة على الطرقات 
التي تحبها، باإلضافة إلى لمسات فاخرة مثل 

المقاعد بمساحات من الجلد المخّرم مع شعار 
ة بالجلد.

ّ
AT4 وعجلة القيادة المكسو

مقاعد باللون األسود ضمن المقصورة الداخلية 	

بسبب النقص الحاصل في توريد أشباه الموصالت على الصعيد الدولي، فإن مركبات ’جنرال موتورز‘ قد ال تحوي بعض الخصائص والخيارات القياسية. يرجى مراجعة وكيل ’جي إم سي‘ 
زة. بتقنية اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي ستكون أقل كفاءة باستهالك الوقود.

َّ
د من مواصفات المركبة قبل القيام بشرائها. المركبات غير المجه

ّ
ي للتأك

ّ
المحل



2 تفاصيل مبهرة

SLT

يتألق تيرين 2021 بتفاصيله ويلفت األنظار من كل 
زاوية، وذلك بتصميمه الجريء وتقنياته المتطورة. 

مركبة الـSUV الصغيرة تيرين الجديدة ستبهرك 
على جميع المستويات. 



	 LED وإضاءة مميزة C إضاءة بشكل حرف

شبك أمامي جريء 	

مصابيح خلفية 	

مواد فاخرة 	

كنسولة مركزية بتصميم جديد 	

تصميم عملي 	

محرك توربو سعة 1.5 لتر 	

نظام خيار الدفع 	

	 APPLE CARPLAYTM توافق مع نظام

	 ANDROID AUTOTM توافق مع نظام

يتوفر جهاز مالحة متصل 	

شاشة السيارة هي من منتجات شركة APPLE وتخضع لشروط وأحكام الخصوصية الخاصة 
 APPLE .طبق أسعار باقات البيانات

ُ
بها. وتتطلب شاشة السيارة هاتف IPHONE متوافق. ت

CARPLAY هي عالمة تجارية لشركة APPLE. SIRI وIPHONE وAPPLE MUSIC هي عالمات 
تجارية لشركة APPLE مسّجلة في الواليات المتحدة األمريكية وبلدان أخرى.

شاشة السيارة هي من منتجات شركة GOOGLE وتخضع لشروط وأحكام بيان الخصوصية 
 GOOGLE المتوفر على ANDROID AUTO APP الخاصة بها، وتتطلب شاشة السيارة تطبيق

طبق أسعار باقات البيانات. ANDROID AUTO هي عالمة تجارية 
ُ
. ت

ً
 متطابقا

ً
 ذكيا

ً
PLAY وهاتفا

.GOOGLE لشركة

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

زة. بتقنية 
َّ

د من مواصفات المركبة قبل القيام بشرائها. المركبات غير المجه
ّ
ي للتأك

ّ
المحل

اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي ستكون أقل كفاءة باستهالك الوقود.

3 الميزات

SLT



4

SLT

المواصفات الخارجية



5

SLT

المواصفات الخارجية

عجالت قياس 18 إنش من األلومنيوم باللون الفضي



6 المواصفات الداخلية
 انعم يتناغم تصميم مقصورة تيرين الداخلية

.
ً
 متكامال

ً
مع التصميم الخارجي ما يمنحه حضورا

 إذ يجمع تيرين بين التصميم الجريء والراحة
من الدرجة األولى والمساحة الفسيحة ليوفر لك 
الفخامة التي تحبها والعمالنية التي تحتاج إليها.

مقاعد باللون األسود 	

مساحات من الجلد المخّرم باللون الرمادي 	

SLT

بسبب النقص الحاصل في توريد أشباه الموصالت على الصعيد الدولي، فإن مركبات ’جنرال موتورز‘ قد ال تحوي بعض الخصائص والخيارات القياسية. يرجى مراجعة وكيل ’جي إم سي‘ 
زة. بتقنية اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي ستكون أقل كفاءة باستهالك الوقود.

َّ
د من مواصفات المركبة قبل القيام بشرائها. المركبات غير المجه

ّ
ي للتأك

ّ
المحل



2 انطلق بكل ثقة

SLE

ر مركبة الـSUV الصغيرة تيرين العمالنية 
ّ

توف
والقوة والكفاءة، كما يتمّيز تيرين بتقنياته 

 وذكاًء وبقدرات 
ً
القياسية ما يجعله أكثر أمانا

أكثر وراحة أكبر. 



3 الميزات

SLE

شاشة السيارة هي من منتجات شركة APPLE وتخضع لشروط وأحكام الخصوصية الخاصة 
 APPLE .طبق أسعار باقات البيانات

ُ
بها. وتتطلب شاشة السيارة هاتف IPHONE متوافق. ت

CARPLAY هي عالمة تجارية لشركة APPLE. SIRI وIPHONE وAPPLE MUSIC هي عالمات 
تجارية لشركة APPLE مسّجلة في الواليات المتحدة األمريكية وبلدان أخرى.

شاشة السيارة هي من منتجات شركة GOOGLE وتخضع لشروط وأحكام بيان الخصوصية 
 GOOGLE المتوفر على ANDROID AUTO APP الخاصة بها، وتتطلب شاشة السيارة تطبيق

طبق أسعار باقات البيانات. ANDROID AUTO هي عالمة تجارية 
ُ
. ت

ً
 متطابقا

ً
 ذكيا

ً
PLAY وهاتفا

.GOOGLE لشركة

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

زة. بتقنية 
َّ

د من مواصفات المركبة قبل القيام بشرائها. المركبات غير المجه
ّ
ي للتأك

ّ
المحل

اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي ستكون أقل كفاءة باستهالك الوقود.

إضاءة بشكل حرف C وإضاءة LED مميزة  	

شبك أمامي جريء 	

مصابيح خلفية 	

مواد فاخرة 	

كنسولة مركزية بتصميم جديد 	

تصميم عملي 	

محرك توربو سعة 1.5 لتر 	

نظام خيار الدفع 	

	 APPLE CARPLAYTM توافق مع نظام

	 ANDROID AUTOTM توافق مع نظام

يتوفر جهاز مالحة متصل 	



4

SLE

المواصفات الخارجية



5

SLE

المواصفات الخارجية

عجالت قياس 17 إنش من األلومنيوم باللون الفضي



6 المواصفات الداخلية
يتناغم تصميم مقصورة تيرين الداخلية مع 

.
ً
 متكامال

ً
التصميم الخارجي ما يمنحه حضورا

إذ يجمع تيرين بين التصميم الجريء والراحة 
من الدرجة األولى والمساحة الفسيحة ليوفر 

لك الفخامة التي تحبها والعمالنية التي 
تحتاج إليها.

قماش باللون األسود 	

مساحات من الجلد المخّرم باللون الرمادي 	

SLE

بسبب النقص الحاصل في توريد أشباه الموصالت على الصعيد الدولي، فإن مركبات ’جنرال موتورز‘ قد ال تحوي بعض الخصائص والخيارات القياسية. يرجى مراجعة وكيل ’جي إم سي‘ 
زة. بتقنية اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي ستكون أقل كفاءة باستهالك الوقود.

َّ
د من مواصفات المركبة قبل القيام بشرائها. المركبات غير المجه

ّ
ي للتأك

ّ
المحل



 مستعد
بكل احتراف


