
أكاديا



فخامة التصميم وقوة األداء



2 رحلتك 
تكتمل معه 

DENALI

ألن حياة المحترفين حافلة بالمغامرات 
والتجارب، يأتي أكاديا لتعيش أجمل اللحظات 

بفضل تصميمه الفخم وثالثة صفوف من 
المقاعد لمختلف االحتياجات باإلضافة 

إلى تقنيات متطورة وأداء فائق. أكاديا هو 
رفيقك األمثل أينما ذهبت.



3 الميزات
تتوفر شاشة علوية ملونة قياس 6 إنش 	

كاميرا رؤية محيطية عالية الدقة 	

نظام جي ام سي للمعلومات والترفيه مع نظام مالحة 	

شاشة قياس 8 إنش لمركز معلومات القيادة قابلة للتخصيص 	

نظام BOSE® الصوتي الفاخر مع 8 مكبرات صوت 	

مرآة الكاميرا الخلفية 	

	 ANDROID AUTOTM توافق مع نظام

	 APPLE CARPLAYTM توافق مع نظام

ميزات أمان متطورة

نظام تنبيه السيارات العابرة من الخلف 	

نظام اإلنذار الخلفي واألمامي للمساعدة على ركن المركبة 	

نظام الفرملة التلقائية في الطوارئ 	

نظام الفرملة التلقائية في الطوارئ محّسن 	

نظام تثبيت السرعة المتكيف المتطور 	

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

ً
بطريقة سليمة وآمنة. على السائق أن يبقى متنبها

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

ّ
الطريق أو وضوح الرؤية. للمزيد من المعلومات المهمة والمزايا المتوف

دليل المالك.

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 ام 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 SIRI. APPLE 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 
الخاصة بها، وتتطلب شاشة السيارة تطبيق ANDROID AUTO APP المتوفر على 

 ANDROID AUTO .طبق أسعار باقات البيانات
ُ
. ت

ً
 متطابقا

ً
 ذكيا

ً
GOOGLE PLAY وهاتفا

.GOOGLE هي عالمة تجارية لشركة

DENALI



4 المواصفات الخارجية

DENALI



5 المواصفات الخارجية

ًعجالت قياس 20 إنش من األلومنيوم 
اق المشغول آليا

ّ
البر

DENALI



6 المواصفات الداخلية
يرتقي أكاديا DENALI بمفهوم الفخامة إلى 

مستوى جديد من خالل ثالثة صفوف من 
المقاعد، ومواد فاخرة تشمل لمسات أصلية 

من الخشب واأللومنيوم خفيف اللمعان، 
وكذلك مقاعد من الجلد المخّرم في الصف 

األول والثاني.

مساحات من الجلد باللون األسود 	

مساحات من الجلد المخرم باللون النحاسي  	

الداكن/الحجري 

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

َّ
د من مواصفات المركبة قبل القيام بشرائها. المركبات غير المجه

ّ
ي للتأك

ّ
المحل

DENALI



2

AT4

زه يحاكي 
ّ
تمي

وجهاتك 

ُصمم أكاديا AT4 لتفرض سيطرتك على الطريق 
بكل ثقة من خالل نظام دفع رباعي وتحكم 
نشط في عزم الدوران، باإلضافة إلى نظام 

خيار الدفع الذي يتيح لك التنقل بكل سرعة بين 
عدة وضعيات للقيادة بما فيها وضع الطرقات 
ز ديناميكيات القيادة والسيطرة 

ّ
الوعرة ما يعز

في ظروف القيادة غير المناسبة مثل الطرقات 
الموحلة أو على الحصى.



3

AT4

فاخر وجريء 	

عجالت من الكروم الداكن بلون أسود المع قياس 17 إنش 	

باب خلفي قابل للبرمجة بدون استخدام اليدين 	

ع في المقاعد 	
ّ

تنو

التحكم المتطور في درجات الحرارة 	

تتوفر فتحة سقف SKYSCAPE المزدوجة 	

محرك V6 سعة 3.6 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ9 سرعات 	

نظام الدفع الرباعي المتقدم مع مقبض فاصل ثنائي 	

نظام خيار الدفع 	

نظام المساعدة على نزول المنحدرات 	

نظام المساعدة على صعود المرتفعات 	

نظام دليل القطر مع شاشة القطر 	

الجيل الجديد من نظام المعلومات والترفيه مع شاشة قياس 8 إنش  	

ويتوفر نظام مالحة

يتوفر نظام BOSE® الصوتي الفاخر مع 8 مكبرات صوت 	

	  ANDROID AUTOTM توافق مع نظام

	  APPLE CARPLAYTM توافق مع نظام

ميزات أمان متطورة

نظام تنبيه السيارات العابرة من الخلف 	

نظام اإلنذار الخلفي للمساعدة على ركن المركبة 	

نظام الفرملة التلقائية في الطوارئ 	

يتوفر نظام التنبيه عند تغيير المسار مع التنبيه عند مغادرة المسار 	

يتوفر نظام تنبيه أمامي لحماية المشاة 	

يتوفر نظام التنبيه من االصطدام األمامي 	

تتوفر مصابيح INTELLIBEAM األمامية 	

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

ً
بطريقة سليمة وآمنة. على السائق أن يبقى متنبها

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

ّ
الطريق أو وضوح الرؤية. للمزيد من المعلومات المهمة والمزايا المتوف

دليل المالك.

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 ام 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 SIRI. APPLE 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 
الخاصة بها، وتتطلب شاشة السيارة تطبيق ANDROID AUTO APP المتوفر على 

 ANDROID AUTO .طبق أسعار باقات البيانات
ُ
. ت

ً
 متطابقا

ً
 ذكيا

ً
GOOGLE PLAY وهاتفا

.GOOGLE هي عالمة تجارية لشركة

الميزات
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6 المواصفات الداخلية
يأتيك أكاديا AT4 بأرقى مستويات الراحة 

التي تنشدها في جميع وجهاتك. إلى ذلك 
ر لمسات حصرية وحجيرات ذكية للتخزين. 

ّ
تتوف

اختر ما يناسبك من عدد المقاعد لرفاق رحالتك 
وأمتعتهم إذ ُيمكنك اختيار مقاعد تتسع 

لستة أو لسبعة أشخاص.

قماش باللون األسود/األسود 	

مساحات من الجلد باللون األسود 	

مساحات من الجلد باللون كاالهاري/األسود 	

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

َّ
د من مواصفات المركبة قبل القيام بشرائها. المركبات غير المجه

ّ
ي للتأك

ّ
المحل

AT4



2 يستقبلك 
بكل ترحيب 

SLT

ارتِق بتجربة قيادتك كل يوم مع أكاديا SLT الذي 
يضّم كل ما تطمح إليه في مركبة SUV متوسطة 

 من التصميم الرائع والفخامة الراقية 
ً
الحجم بدءا

 إلى السيطرة والثقة. 
ً
والقدرة العالية، وصوال

يأتيك أكاديا SLT بمحرك V6 سعة 3.6 لتر فائق 
الفعالية. كما يتميز الشكل الخارجي بمصابيح 

LED أمامية وخلفية وشبك أمامي مدمج.



3

SLT

تصميم مميز 	

مواصفات خارجية فاخرة 	

مصابيح اإلضاءة LED المميزة من جي ام سي  	

	 
ً
مرايا قابلة للتدفئة والتعديل كهربائيا

ميزة الفتح والتشغيل بدون مفتاح 	

ع في المقاعد 	
ّ

تنو

التحكم المتطور في درجات الحرارة 	

حلول تخزين ذكية 	

محرك V6 سعة 3.6 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ9 سرعات 	

نظام خيار الدفع 	

تتوفر شاشة علوية ملونة قياس 6 إنش 	

	 USB خمسة منافذ شحن

نظام المعلومات والترفيه مع شاشة قياس 8 إنش ويتوفر نظام  	

مالحة

	  ANDROID AUTOTM توافق مع نظام

	  APPLE CARPLAYTM توافق مع نظام

ميزات أمان متطورة

نظام تنبيه السيارات العابرة من الخلف 	

كاميرا رؤية خلفية عالية الدقة 	

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

ً
بطريقة سليمة وآمنة. على السائق أن يبقى متنبها

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

ّ
الطريق أو وضوح الرؤية. للمزيد من المعلومات المهمة والمزايا المتوف

دليل المالك.

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 ام 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 SIRI. APPLE 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 
الخاصة بها، وتتطلب شاشة السيارة تطبيق ANDROID AUTO APP المتوفر على 

 ANDROID AUTO .طبق أسعار باقات البيانات
ُ
. ت

ً
 متطابقا

ً
 ذكيا

ً
GOOGLE PLAY وهاتفا

.GOOGLE هي عالمة تجارية لشركة

الميزات
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6 المواصفات الداخلية
 مع 

ً
 ومضمونا

ً
انعم بأعلى درجات الراحة شكال

أكاديا SLT الذي يأتيك بمواد فاخرة تشمل مقاعد 
 عن عجلة قيادة مكسوة 

ً
الصف األول والثاني فضال

بالجلد ولمسات من األلومنيوم األصلي.

مساحات من الجلد المخرم باللون األسود 	

مساحات من الجلد المخرم باللون البني/الرمادي الفاتح 	

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

َّ
د من مواصفات المركبة قبل القيام بشرائها. المركبات غير المجه

ّ
ي للتأك

ّ
المحل

SLT



2 يستقبلك 
بكل ترحيب 

SLE

ارتِق بتجربة قيادتك كل يوم مع أكاديا SLE الذي 
يضّم كل ما تطمح إليه في مركبة SUV متوسطة 

 من التصميم الرائع والفخامة الراقية 
ً
الحجم بدءا

 إلى السيطرة والثقة.
ً
 والقدرة العالية، وصوال

قوة األداء تنطلق مع محرك قوي بكفاءة عالية 
وناقل حركة أوتوماتيكي بـ9 سرعات، ما يوفر 
لك العزم الذي تحتاجه مع توفير كبير للوقود. 

كما يتميز الشكل الخارجي بمصابيح LED أمامية 
وخلفية وشبك أمامي مدمج.



3

SLE

الميزات
فاخر وجريء 	

عجالت من الكروم الداكن بلون أسود المع قياس 17 إنش 	

باب خلفي قابل للبرمجة بدون استخدام اليدين 	

ع في المقاعد 	
ّ

تنو

التحكم المتطور في درجات الحرارة 	

تتوفر فتحة سقف SKYSCAPE المزدوجة 	

محرك V6 سعة 3.6 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ9 سرعات 	

نظام الدفع الرباعي المتقدم مع مقبض فاصل ثنائي 	

نظام خيار الدفع 	

نظام المساعدة على نزول المنحدرات 	

نظام المساعدة على صعود المرتفعات 	

نظام دليل القطر مع شاشة القطر 	

الجيل الجديد من نظام المعلومات والترفيه مع شاشة قياس 8 إنش  	

ويتوفر نظام مالحة

يتوفر نظام BOSE® الصوتي الفاخر مع 8 مكبرات صوت 	

	  ANDROID AUTOTM توافق مع نظام

	  APPLE CARPLAYTM توافق مع نظام

ميزات أمان متطورة

نظام تنبيه السيارات العابرة من الخلف 	

نظام اإلنذار الخلفي للمساعدة على ركن المركبة 	

نظام الفرملة التلقائية في الطوارئ 	

يتوفر نظام التنبيه عند تغيير المسار مع التنبيه عند مغادرة المسار 	

يتوفر نظام تنبيه أمامي لحماية المشاة 	

يتوفر نظام التنبيه من االصطدام األمامي 	

تتوفر مصابيح INTELLIBEAM األمامية 	

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

ً
بطريقة سليمة وآمنة. على السائق أن يبقى متنبها

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

ّ
الطريق أو وضوح الرؤية. للمزيد من المعلومات المهمة والمزايا المتوف

دليل المالك

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 ام 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 
الخاصة بها، وتتطلب شاشة السيارة تطبيق ANDROID AUTO APP المتوفر على 

 ANDROID AUTO .طبق أسعار باقات البيانات
ُ
. ت

ً
 متطابقا

ً
 ذكيا

ً
GOOGLE PLAY وهاتفا

.GOOGLE هي عالمة تجارية لشركة
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عجالت قياسية قياس 18 إنش من األلومنيوم
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6 المواصفات الداخلية
ِعش الحياة كما يجب واستمتع بها إلى 

أقصى مدى مع أكاديا الذي يتسع لما يصل 
إلى سبعة مقاعد تؤمن لك الراحة والرحابة 
والتمّيز. يأتيك أكاديا بمقاعد الصف الثاني 
ل لك 

ّ
القابلة لالنزالق Smart Slide ما يسه

الوصول إلى مقاعد الصف الثالث باستخدام يد 
واحدة فقط.

قماش فاخر باللون األسود 	

قماش باللون البني/الرمادي الفاتح 	

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

َّ
د من مواصفات المركبة قبل القيام بشرائها. المركبات غير المجه

ّ
ي للتأك

ّ
المحل

SLE



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 والحماية من 

( مع إمكانية 
ً
 )أيهما يأتي أوال

ً
أونستار + 3 جيجا لمدة 90 يوما

 onstararabia.com تفعيل تجربة بيانات الواي فاي. راجع
للحصول على التفاصيل.

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

ً
وآمنة. على السائق أن يبقى منتبها

كل األوقات. للمزيد من المعلومات المهمة عن مواصفات األمان، يرجى االطالع على دليل 
المالك.

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 ام سي« المحلي للتأكد من مواصفات المركبة قبل القيام بشرائها. المركبات غير 
زة بتقنية اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي ستكون أقل كفاءة باستهالك الوقود.

ّ
المجه

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

للحصول على التفاصيل.

**  مساعد جوجل هي خدمة خاصة بشركة GOOGLE LLC. وخاضعة ألحكام الشركة. 
 لمجموعة من اللغات وفي بلدان محددة. قم بزيارة 

ً
بعض المميزات غير متوفرة حاليا

الرابط g.co/assistant/carlanguage لالطالع على 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 
.G.CO/ANDROIDAUTO/REQUIREMENTS الذكية المتوافقة عبر زيارة

واجهة المستخدم الخاصة بالمركبة هي من منتجات شركة GOOGLE وتخضع لشروط 
 ANDROID AUTO تتطلب تطبيق .GOOGLE وأحكام بيانات الخصوصية الخاص بشركة

على متجر جوجل بالي وهاتف ذكي متوافق مع نظام أندرويد 5.0 أو أعلى وسيتم تطبيق 
.GOOGLE LLC هي عالمة تجارية لشركة ANDROID AUTO .رسوم البيانات

واجهة المستخدم الخاصة بالمركبة هي من منتجات شركة APPLE وتطبق شروطها 
 وسيتم تطبيق رسوم 

ً
وبيانات الخصوصية الخاصة بها. تتطلب جهاز IPHONE متوافقا

البيانات. تعتبر APPLE CARPLAY وIPHONE وSIRI وAPPLE MUSIC عالمات تجارية 
مملوكة لشركة APPLE INC ومسجلة في الواليات المتحدة وبلدان أخرى.

7
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تظهر في الصورة جي ام سي أكاديا. 

كة
تر

ش
م

ت 
فا

ص
وا

االتصالم
الحماية

السالمة واألمان مع أونستار
شعرك أونستار بالثقة أثناء 

ُ
راحة البال ال تقدر بثمن. لذا ت

القيادة، لمعرفتك بأن مستشاري أونستار جاهزون للمساعدة 
 في كل ما قد تتعرض له في طريقك.

ً
دائما

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

، ليتمكن من إرسال 
ً
المركبة بتنبيه مستشار أونستار تلقائيا

المساعدة 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 

 
ً
 في مكان ما، فإن مستشارنا سيكون جاهزا

ً
نفسك عالقا

إلرسال المساعدة المناسبة لتتمكن من العودة إلى طريقك.

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

ً
إذا رأيت حادثا

على زر الطوارئ األحمر لتقدم لهم المساعدة.

*  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 
 إلى حركة المرور، والمحيط، وكافة ظروف الطريق في 

ً
وآمنة. على السائق أن يبقى منتبها

كل األوقات. للمزيد من المعلومات المهمة عن مواصفات األمان، يرجى االطالع على دليل 
المالك.



فخامة التصميم وقوة األداء


