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أناقة الفتة لألنظار.
قوة تتسارع لها القلوب .وتصميم يستوقفك!
تفاجئك برحابتها.
تذهلك بتصميمها.
تلبيك بقوتها.
 XT6األولى على اإلطالق.
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مـا ال ُيـصــدق..
يـتـحـقــق.
يتم تصميم كل سيارة كاديالك لتلفت األنظار وتستحوذ على االهتمام.
وكاديالك  XT6هي تأكيد على ذلك .كروس أوفر فخمة فيها ثالثة صفوف
مقاعد تفاجئك برحابتها ،تذهلك بتصميمها وتلبيك بقوتها .خطوطها الجريئة
تعبر عن ثقة مطلقة ويعزز تصميمها أداءها األيروديناميكي وكفاءتها العامة.
كاديالك  XT6الجديدة كلياً ،المركبة التي تستبق أحالمك.

 XT6فئة الفخامة المميزة بلون بني داكن  Mochaمعدني .تظهر بالتجهيزات المتوفرة.

الـتـصـمـيـم الــداخـلــي
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جاهز لتنطلق
مع رفقتك؟
اجمع رفقتك وانطلقوا في رحلة جديدة على متن  XT6الجديدة كلياً .بفضل
مقاعدها الرحبة الموزعة على ثالثة صفوف ،فإنها تتسع لجميع أفراد العائلة
واألصدقاء والمزيد إن كنت تريد .متوفرة بتصميم على شكل مقاعد منفصلة
لتوفّ ر هذه الكروس أوفر األولى من نوعها أقصى درجات الراحة أثناء الرحلة،
باإلضافة إلى كونها تجمع بين األناقة والرحابة.
لعل أكثر ما يميز  XT6هو االهتمام الفائق الذي توليه ألدق التفاصيل .بدءاُ
بما تضمه من الخشب الفاخر واأللياف الكربونية ووصوال ُ إلى الخامات الجلدية
والتقليمات المعدنية ،إن المواد الفخمة التي تم استخدامها تؤكد أن XT6
تنتمي إلى فئة خاصة بها.
اجعل من مقصورتك مالذاً لراحتك ومتعة لناظريك عبر اختيار اللون الذي تحبه
من بين األسود  Jet Blackأو العنابي  Cirrusأو العسلي Maple Sugar
والتي تكملها لمسات وتقليمات من الخشب أو األلياف الكربونية.

مقاعد بـ ـ

 3صفوف
نظام تجربة
مستخدم
كاديالك
أعلى اليمين :عجلة القيادة .أعلى اليسار :نظام تجربة مستخدم كاديالك .األسفل :مقاعد بثالثة صفوف

الـشــكــل الـخــارجـي
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الـقـيـادة
بمتعـة عارمـة
دعك من خيارات المساومة ،وال َ
ترض باالعتيادي والمألوف ،اختر اإلبداع
َ
صممة خصيصاً لك .إنّها كروس أوفر تجمع بتناغم مثالي
المطلقُ XT6 .م ّ
ُ

ما بين األداء الرفيع والتصميم البديع .الخطوط الخارجية المتدفقة ،والشبك

األمامي الفريد ،والمصابيح العمودية ولمسات الكروم هي بعض المزايا
التي تجعل من  XT6سيارة جديرة باالحترام أينما حلّت.
اختر ما بين الفئة الرياضية وفئة الفخامة لكي تصبح  XT6أيقونة تالئم
شخصيتك .يتوفّ ر الشبك األمامي في  XT6باللون األسود الفائق اللمعان
مع لمسة  ،Galvanoويمكن مالئمته مع مجموعة حصرية من العجالت
والتجهيزات المتوفّ رة بلمسات مختلفة لتناسب ذوقك الخاص.

نظام إنارة كاشف مع

 3مصابيح LED
 20إنش
قياس العجالت المتوفّ رة
ب ـ ـ 12قضيبا ً معدنيا ً

6

مصابيح يتم التحكم بها كل على حدة

األعلى :مصابيح أمامية  LEDبالكامل .األسفل :عجالت قياس 20إنش بـ  6قضبان معدنية منفصلة بلمسة مصقولة/آندرويد.

األداء

كــاديــالك X T 6

2020

أطلـق الـعنـان
للقـوة كلمـا
تحتـاج إليهـا
وراء مالمحها الجميلة ،تخبئ  XT6قوة مزمجرة .فقد تم تصميم هذه الكروس
أوفر الفخمة بمحرك  V6متطور قوي ،وتوقيت متفاوت لصمامات العادم ونظام
إدارة استهالك الوقود النشط ،1لتمنحك تجربة قيادة تغمرك باإلثارة .وبفضل ناقل
الحركة األوتوماتيكي بـ  9سرعات الذي تم تعزيزه لمزيد من الكفاءة وعزم أفضل،
أنت من يتحكم بالطريق دائماً.
امنح قيادتك المزيد من التجاوب واالنطالقة من خالل نظام التعليق رفيع
المستوى في فئة الفخامة المميزة .أو بإمكانك االنتقال إلى مستوى سرعة
عال مع نظام التحكم الرياضي بالدفع الرباعي الذي يوفّ ر تقنية فريدة من
ٍ

نوعها مع تعليق نشط وتوجيه أسرع .وإن كنت ترغب بالمزيد ،فاستمتع بأنماط
القيادة المختلفة التي تقدمها لك  XT6والتي تستجيب لظروف الطريق

المتغ ّيرة ،فتدعم طريقتك الخاصة في القيادة كل مرة ،وذلك بمجرد ضغطة زر.

محرك  V6سعة

 3.6لتر
قوة  310أحصنة
بـ ـ  6600دورة في الدقيقة

 367نيوتن متر
عزم الدوران بـ ـ  5000دورة في الدقيقة

 15.1 .1لتر  100 /كلم في المدينة دفع ثنائي .استهالك وقود تقديري حسب التجارب المبدئية التي قامت بها شركة  .GMقد يختلف استهالك مركبتك للوقود.

 XT6الفئة الرياضية بلون أحمر  Horizonبطبقتين .تظهر بالتجهيزات المتوفرة.

الــســـالمـــة
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متفوقة
ابتــكارات
ّ
تحيطــك باألمان

نظام الفرملة األمامي األوتوماتيكي
نظام تثبيت السرعة
المتطور
التفاعلي -
ّ
نظام التنبيه من االصطدامات األمامية

على متن السالمة
السالمة أوال ً ،ثانياً ،ثالثاً ،رابعاً وخامساً .تم هندسة
كاديالك  CT6بحيث تتضمن مواصفات سالمة مثل
الرؤية الليلية ،نظام التنبيه من االصطدامات األمامية،
الفرملة األمامية األوتوماتيكية عند السرعات
المنخفضة ،نظام التنبيه عند االنحراف عن المسار
مع نظام التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء ونظام
التنبيه إلى المشاة في الخلف والمزيد .وللحفاظ
على سالمتك أياً كان الطريق الذي تسلكه ستجد أن
 XT6مجهزة بما ينبهك إلى المخاطر المحتملة أمامك
كنظام الفرملة األمامي األوتوماتيكي ،المقعد المنبه
للسالمة والنظام المساعد على الركن األمامي
والخلفي وميزات أخرى تريح بالك لتستطيع االستمتاع
تماماً برحلتك

نظام الفرملة األمامي لمنع
االصطدام بالمشاة
نظام المساعدة على المحافظة

على المسار مع نظام التنبيه عند
االنحراف عن المسار

نظام الفرملة األمامي لمنع االصطدام بالمشاة
يقوم نظام الفرملة األمامي لمنع االصطدام بالمشاة
بتحذيرك عبر تنبيه نابض من خالل مقعدك وتفعيل
الفرامل تلقائياً أو تعزيز فرملة السائق لتخفيف شدة
االصطدام أو حتى منع اصطدام وشيك مع المشاة.

نظام التنبيه للمنطقة
الجانبية العمياء

الرؤية الليلية
مع تقنية الرؤية الليلية المتوفّ رة ،تقوم أجهزة
استشعار األشعة تحت الحمراء بتحديد الموقع وإبالغك
بالمخاطر المحتملة أمامك لتتمكن من القيادة بثقة
أكبر في الظالم.

نظام التنبيه لألجسام
العابرة من الخلف

نظام المساعدة على المحافظة على المسار
يقوم نظام المساعدة على الحفاظ على المسار مع
نظام التنبيه عند االنحراف عن المسار بإدارة مقود
السيارة بلطف لتجنب مغادرة خط السير دون قصد.
نظام التنبيه عند تغيير المسار مع نظام التنبيه
للمنطقة الجانبية العمياء
يقوم نظام التنبيه عند تغيير المسار المتوفر باإلضافة
لنظام التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء ،بإطالق إشارات
تحذيرية على المرايا الجانبية لتحذيرك عند دخول سيارة
المنطقة الجانبية العمياء أو اقترابها بسرعة.
نظام التنبيه من االصطدامات األمامية
يقوم نظام التنبيه من االصطدامات األمامية بتحذيرك
عبر تنبيه نابض من خالل مقعدك عند استشعار احتمال
حصول تصادم مع سيارة أمامك .كما ينبهك من اقترابك
الشديد من السيارة أمامك إن كنت تالحقها.
نظام التنبيه لألجسام العابرة من الخلف
يقوم نظام التنبيه لألجسام العابرة من الخلف المتوفّ ر
بتحذيرك من السيارات القادمة خلفك من جهتي
السيارة اليمنى واليسرى عبر تنبيه نابض من خالل
مقعدك عند رجوعك.

نظام الفرملة األوتوماتيكي الخلفي

نظام التنبيه عند تغيير المسار

إن م ّيزات السالمة ال تعفي السائق من مسؤولية تشغيل وقيادة السيارة بطريقة آمنة .يجب على السائق البقاء منتبها ً للزحام وما يحيط به ،باإلضافة ألحوال الطرقات في جميع األوقات.
ّ

قد يؤثر سوء الرؤية وتر ّدي األحوال الجوية ،وأحوال الطرقات على أداء م ّيزات السالمة .يرجى قراءة دليل المالك للحصول على المعلومات الهامة المتعلّقة بالسالمة.

تظهر مواصفات مختارة للسالمة.

الــتــكــنــــولــوجــيـــا
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العالـم فـي
متنـاول
عجلـة قيادتـك
ما هي الفخامة الحقيقية برأيك؟ التواصل أو الراحة أو التصميم أم
الميزات التقنية المستقبلية؟ إننا نرى أن اجتماعها في مركبة واحدة
هي الفخامة بحق .تم تطوير  XT6بإتقان شديد لتضم كل ما تريده
وتستحقه ،واضعة كل ما تحتاج إليه في متناولك .سواء كان الشحن
الدوار أو نظام المالحة المتطور وكاميرا مرآة
الالسلكي 1أو زر التحكم
ّ
الرؤية الخلفية ،وميزات أخرى تزيد رحلتك متعة وراحة.
ولنعبر أكثر عن الحرفية الدقيقة المعتمدة ،تتجلى داخل المقصورة
تكنولوجيا مبتكرة تتناغم مع ميزات الراحة والفعالية .حيث يقدم لك
نظام  Bose Premiumالصوتي بـ  8مكبرات للصوت متوافق مع
™ 2 Apple CarPlayو ™ 3Android Autoما يتيح لك الوصول إلى
هاتفك وموسيقاك باإلضافة إلى شحن هاتفك السلكياً واالستمتاع
بالعديد من المزايا األخرى التي يمكنك تفعيلها بلمسة.

نظام BOSE PREMIUM

الصوتي
مع  8مكبرات للصوت

شحن السلكي

1

متوافق مع

™APPLE CARPLAY
3
و ™ANDROID AUTO

الالسلكي المدمجة ،بينما تتطلّب بعض الهواتف األخرى محوال ً خاصا ً/غالفا ً خلفيا ً خاصا ً .لمعرفة إذا كان الهاتف
 .1يقوم النظام السلكيا ً بشحن أحد هواتف  PMAأو  Qiالمتوافقة .تتم ّيز بعض الهواتف بتكنولوجيا الشحن
ّ
إن واجهة االستخدام في السيارة هي منتج تابع لشركة ® Appleوتسري الشروط واألحكام التابعة لها .يتطلّب وجود هاتف ®iPhone
أو الجهاز متوافقا ً يرجى مراجعة  my.cadillac.comأو استشارة شركة الهاتفّ .2 .
إن واجهة االستخدام
.3
أخرى.
وبلدان
المتحدة
الواليات
في
ومسجلة
،Apple
لشركة
ة
ي
تجار
عالمات
هي
وiTunes
متوافق وتنطبق رسوم باقات البيانات Apple CarPlay .هي عالمة تجارية لشركة  .Apple ،Siriو،iPhone
ّ
ّ
في السيارة هي منتج تابع لشركة  GoogleTMوتسري الشروط واألحكام التابعة لها .وهي تتطلّب تطبيق  Android Autoمن  Google Playوهواتف ™ Androidذكية متوافقة تعمل بنظام التشغيل Android 5.0 Lollipop
أو أعلى .تنطبق رسوم باقات البيانات Android Auto .هي عالمة تجارية لشركة Google

األعلى :مرآة الرؤية الخلفية .األسفل :مكبرات صوت Bose

2

الـمـيـــزات والـخـيـــارات
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ميــزات  2020 XT6فئــة الفخامــة المميــزة
القوة المحركة
مح ّرك  V6سعة  3.6لتر بقوة  310أحصنة وعزم دوران  367نيوتن متر
مع نظام حقن الوقود المباشر ونظام التحكم المتغاير بالصمامات
وتقنية التوقّ ف والتشغيل التلقائي
قوة المحركة دفع رباعي
ناقل حركة أوتوماتيكي بـ  9سرعات

الشاسيه ونظام التعليق
فرامل قرصية مانعة لالنغالق على العجالت األربع ،أقراص مهواة على
العجالت األربع مع نظام التحكم النشط
فرامل إلكترونية لركن السيارة
نظام قيادة آلية ( )EPSتعمل بنظام التوجيه اإللكتروني ،عمود مقود
تلسكوبي قابل لإلمالة والتمدد كهربائيا ً ،تحكم بقفل عجلة القيادة
نظام تعليق قيادة ومناورة
أنماط القيادة خيارات لنمط القيادة ،عند الطلبTour, Sport and Snow/Ice :

التصميم الخارجي
لمسات خارجية  Bright Galvanoالالمعة (الشبك األمامي ،سكك السطح،
محيط النوافذ ،مقابض األبواب)
مصراع هوائي ديناميكي علوي
نظام تعبئة الوقود بدون غطاء
مصابيح  LEDتعمل في النهار
مقابض أبواب ،مضاءة
للعلو
باب خلفي يفتح إلى األعلى ويغلق دون استخدام اليدين ،مع ذاكرة
ّ
يمكن برمجتها ،وإنارة مسلّطة عليها شعار كاديالك
مصابيح أمامية  LEDبتقنية اإلنارة واإلطفاء األوتوماتيكية
باب وقود قابل لإلقفال
مرايا مرايا خارجية مدفأة قابلة للتعديل والطي كهربائيا ً ،مع خاصية التعتيم
التلقائي من ناحية السائق ،وبمؤشرات انعطاف مدمجة
جناح خلفي
إطار احتياطي مدمج يتضمن شبكة تخزين إضافية
إطارات صيفية  ،P235/55R20فئة  ،Wبلون أسود
عجلة احتياطية ،قياس  18إنش فوالذي
عجالت قياس  20إنش بـ  6قضبان معدنية بلمسة
مصقولة /آندرويد
زجاج أمامي مانع للضوضاء ،للزجاج األمامي وزجاج الباب األمامي
ماسحة زجاج خلفية بسرعات متفاوتة مع تقنية رش المياه
ماسحاتان للزجاج األمامي بسرعات متفاوتة ،Rainsense ،تستشعر الرطوبة

الفئــة الرياضية
المقصورة الداخلية
نظام تشغيل تفاعلي عن ُبعد
نظام تنقية الهواء ،في المقصورة ،معالجة الجسيمات
النظام الصوتي نظام  Boseالمميز مع  8مكبرات للصوت
نظام تجربة مستخدم كاديالك ،مع ستيريو  ،AM/FMوشاشة ملونة مائلة
نظام تجربة مستخدم كاديالك 1للمعلومات والترفيه والتحكم بالوسائط
المتعددة .مع ستيريو  ،AM/FMوشاشة ملونة مائلة مقاس  8إنش
عالية الدقة تعمل باللمس ،تقنية التع ّرف إلى الصوتApple CarPlay™1 ،
و ،Android Auto™2تقنية  NFCللتوصيل على المدى القريب.
نظام التحكم بالمناخ لثالث مناطق ،مع تعديل مستقل للسائق والراكب
األمامي والركاب في الخلف (بما في ذلك فتحات التهوية)
نظام تثبيت سرعة إلكتروني ،مع تثبيت واستئناف السرعة
تقنية إزالة الضباب كهربائيا ً عن الزجاج الخلفي باإلضافة إلى مخارج للزجاج
األمامي والنوافذ الجانبية لكل من السائق والراكب األمامي
أقفال كهربائية لألبواب والمزالج قابلة للبرمجة مع منع اإلقفال في حال كان
المفتاح في منفذ تشغيل السيارة ،وتقنية تأخير اإلقفال باإلضافة إلى اإلقفال
التام لحماية األطفال
سجادات أرضية للمقصورة األمامية والخلفية ،لجميع الصفوف الثالثة
صندوق تخزين أمامي قابل لإلقفال
كاميرا  HDللرؤية الخلفية
لمسات إضاءة على األبواب
حزمة الذاكرة تحفظ إعدادات سائقين اثنين ،مع إعادة ضبط لوضعية مقعد
السائق للخروج من السيارة ،المرايا الخارجية وعمود المقود الكهربائي
والخيارات الشخصية للسائق
مرآة داخلية للرؤية الخلفية مع خاصية التعتيم التلقائي
دوارة مع خاصية التحريك
وحدة تحكّم ّ
المقاعد
تتسع ل ـ  7ركاب ،مقاعد أمامية حاضنة قابلة للتدفئة والتعديل بـ  8وضعيات
لكل من السائق والراكب األمامي باإلضافة إلى تعديل  8وضعيات لمسند
ظهر السائق وضعيتين لمسند الظهر لكل من السائق والراكب األمامي
مقاعد الصف الثالث قابلة للطي كهربائيا ً
مقاعد بأسطح جلدية
حاجب حماية األمتعة
حساس ،درجة رطوبة المقصورة ،نظام استشعار الميالن والحركة في
المقصورة
حزمة المدخنين
عجلة القيادة مغلفة بالجلد ،قابلة للتدفئة ،أوتوماتيكية
فتحة سقف  UltraViewكهربائية ،فتحة سقف زجاجية بمساحة مزدوجة
قابلة للفتح فوق الصف األول ،وقابلة لإلمالة واالنزالق بلمسة زر مع حاجب
كهربائي ألشعة الشمس.
يتضمن ميزة فتح باب المرآب ،مع  3قنوات يمكن
نظام التحكّم عن ُبعد،
ّ
برمجتها
نوافذ كهربائ ّية مع ميزة اإلغالق والفتح السريع في األمام ،ميزة الفتح السريع
في الخلف
3
نظام الشحن الالسلكي

السالمة واألمان
تتضمن عمود مقود قابل لإلقفال ،أقفال حماية
حزمة مزايا األمان المتطورة
ّ
لألبواب والمزالج ،نظام إنذار لمنع السرقة يعمل تلقائيا ً ،نظام استشعار ميالن
السيارة ،نظام استشعار الحركة في المقصورة وعجالت مع أقفال
وسائد هوائية 4بنظام استشعار وجود الراكب7 ،
مؤشر المسافة الفاصلة
نظام التنبيه لالصطدامات األمامية
نظام التنبيه عند تغيير المسار مع نظام التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء
نظام المحافظة على المسار ونظام التنبيه عند االنحراف عن المسار
نظام التنبيه لألجسام العابرة من الخلف
نظام المقعد المن ّبه للسالمة
نظام إنذار لمنع السرقة يعمل تلقائيا ً
نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات
المتطور على المدى الكامل ،مع ّدل
نظام التحكّم بالسحب -
ّ
قوة المح ّرك والفرامل

المزايا المتوفرة
نظام تجربة مستخدم كاديالك مع نظام مالحة مدمج ونظام صوت
 Bose Performance Seriesمحيطي مع  14مكبرا ً للصوت
حزمة الراحة وتنقية الهواء مقاعد الصف الثاني قابلة للتدفئة مؤ ّين للهواء
داخل المركبة ،مقاعد أمامية قابلة للتهوية
حزمة دعم السائق نظام تثبيت السرعة التفاعلي ،نظام ش ّد حزام األمان
أوتوماتيكيا ً ،الفرملة األوتوماتيكية األمامية والخلفية
الرؤية الليلية
حزمة بالتينوم لفئة الفخامة المميزة عتبات أبواب أمامية فريدة
لوحة معلومات مغلفة بالجلد ،تقليمات من الجلد على الكونسول واألبواب،
بطانة سقف من القماش الجلدي المدبوغ ،مقاعد جلدية  Semi-Anilineفاخرة
سجادات فاخرة لألرضية ،تصاميم داخلية فريدة لفئة الفخامة المميزة تتضمن
أيضا ً :نظام  Bose® Performance Seriesالصوتي ،حزمة الراحة وتنقية الهواء،
مقابض أبواب مضيئة ،نظام مالحة ،حزمة الرؤية والسالمة
حزمة الرؤية والسالمة نظام المساعدة األوتوماتيكية على الركن مع الفرملة
مطورة ،شاشة عرض منعكسة على الزجاج األمامي ،كاميرا مرآة
لوحة عدادات
ّ
الرؤية الخلفية ،نظام التنبيه لألجسام العابرة من الخلف ،رؤية محيطية بتقنية HD
المقاعد تتسع لـ  6ركاب (مقاعد منفصلة مميزة في الصف الثاني)

إن واجهة االستخدام في السيارة هي منتج تابع لشركة ® Appleوتسري الشروط واألحكام التابعة لها .يتطلّب وجود هاتف ® iPhoneمتوافق وتنطبق رسوم باقات البيانات Apple CarPlay .هي عالمة تجارية لشركة  .Apple ،Siriو ،iPhoneو iTunesهي عالمات تجار ّية لشركة  ،Appleومسجلة
ّ .1
إن واجهة االستخدام في السيارة هي منتج تابع لشركة  GoogleTMوتسري الشروط واألحكام التابعة لها .وهي تتطلّب تطبيق  Android Autoمن  Google Playوهواتف ™ Androidذكية متوافقة تعمل بنظام التشغيل  Android 5.0 Lollipopأو أعلى.
في الواليات المتحدة وبلدان أخرىّ .2 .
الالسلكي المدمجة ،بينما تتطلّب بعض الهواتف األخرى محوال ً خاصا ً/غالفا ً خلفيا ً خاصا ً .لمعرفة إذا كان
الشحن
بتكنولوجيا
الهواتف
بعض
ز
ي
تتم
المتوافقة.
Qi
أو
PMA
هواتف
أحد
بشحن
ً
ا
السلكي
النظام
يقوم
.3
.Google
لشركة
تجارية
عالمة
هي
Android
Auto
البيانات.
باقات
رسوم
تنطبق
ّ
ّ
المجهزة بنظام استشعار وجود
الهاتف أو الجهاز متوافقا ً يرجى مراجعة  my.cadillac.comأو استشارة شركة الهاتف .4 .مالحظة حول سالمة األطفال :يجب دائما ً استخدام أحزمة األمان والمساند الخاصة باألطفال المالئمة لعمر طفلك وحجمه ،حتى مع الوسادات الهوائ ّية .حتى في المركبات
ّ
مجهزة بوسادة أمام ّية نشطة .يرجى مراجعة دليل
مركبة
ألي
األمامي
المقعد
في
للخلف
المواجه
األطفال
أمان
كرسي
وضع
عن
ً
ا
دائم
االمتناع
الخلفي ضمن كرسي أمان األطفال المالئم أو مقعد األمان الداعم لألطفال .يجب
يتم تثبيتهم في المقعد
ّ
الراكب ،يكون األطفال في أمان أكبر عندما ّ
ّ
ّ
ّ
المالك الخاص بمركبتك وتعليمات كرسي أمان األطفال للمزيد من المعلومات عن السالمة.

اســتمتع بميــزات فئــة الفخامــة المميــزة
باإلضافــة إلــى هــذه التعديالت:
لمسات خارجية باللون األسود الفائق اللمعان (الشبك األمامي،
سكك السطح ،محيط النوافذ)
محور قابض مزدوج رياضي
الشاسيه نظام التحكم الدائم بتخميد التعليق
مقابض األبواب بلون الهيكل
نظام تعليق عالي األداء ،اختيار نمط القيادة
دواسات رياضية ورافعات تغيير سرعة مغلّفة بالجلد
عجالت قياس  20إنش بـ  12قضيبا ً معدنيا ً بلمسة Pearl Nickel
محور ،نظام  Positractionاإللكتروني ،قابض مزدوج ،دفع رباعي
تحكم رياضي

مزايا متوفرة
نظام تجربة مستخدم كاديالك مع نظام مالحة مدمج
ونظام صوت  Bose Performance Seriesمحيطي
مع  14مكبرا ً للصوت
حزمة الراحة وتنقية الهواء مقاعد الصف الثاني قابلة للتدفئة
مؤ ّين للهواء داخل المركبة ،مقاعد أمامية قابلة للتهوية
حزمة دعم السائق نظام تثبيت السرعة التفاعلي،
نظام ش ّد حزام األمان أوتوماتيكيا ً ،الفرملة األوتوماتيكية
األمامية والخلفية
الرؤية الليلية
حزمة بالتينوم عتبات أبواب أمامية وخلفية فريدة
لوحة معلومات مغلفة بالجلد ،تقليمات من الجلد على الكونسول
واألبواب ،بطانة سقف من القماش الجلدي المدبوغ ،مقاعد جلدية
 Semi-Anilineفاخرة سجادات فاخرة لألرضية ،تصاميم داخلية فريدة
للفئة الرياضية تتضمن أيضا ً :نظام Bose® Performance Series
الصوتي ،حزمة الراحة وتنقية الهواء ،حزمة دعم السائق ،نظام مالحة
حزمة الرؤية والسالمة نظام المساعدة األوتوماتيكية على الركن
مطورة ،شاشة عرض منعكسة على الزجاج
مع الفرملة ،لوحة عدادات
ّ
األمامي ،كاميرا مرآة الرؤية الخلفية ،نظام التنبيه لألجسام العابرة من
الخلف ،رؤية محيطية بتقنية HD
المقاعد تتسع لـ  6ركاب (مقاعد منفصلة مميزة في الصف الثاني)
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م ــزايـ ــا الـمــال ــك
إن مالكي سياراتنا يستحقون منا األفضل .لهذا السبب تأتي جميع موديالت  2020مجهزة بمجموعة شاملة من الميزات للمالك.
ّ
لمعرفة المزيد ،يرجى زيارة cadillacarabia.com/ae-ar/owner-resources

مالحظة هامة حول التعديالت والضمانات

المعلومات حول سحب المقطورات والقيادة على الطرقات الوعرة

يغطيها الضمان
عمليات التركيب أو التعديالت على تجهيزات المركبة األصل ّية (أو الشاسيه) كما توزّعها جنرال موتورز ال
ّ
المتخصصة بتركيب
المتخصصة بالتجميع،
المتخصصة بتعديل الهياكل،
المحدود للمركبات الجديدة التابع لجنرال موتورز .الشركة
ّ
ّ
ّ
أي تعديالت
التجهيزات أو
ّ
المتخصصة بتعديل السيارات هي المسؤولة الوحيدة عن الضمانات على الهيكل أو التجهيزات أو ّ
المكونات ،أو األنظمة ،أو المجموعات التي قامت جنرال موتورز
أي من القطع ،أو
ّ
أي تأثيرات لهذه التعديالت) على ّ
(أو ّ
ألي تعديالت
بتركيبها .جنرال موتورز غير مسؤولة عن سالمة أو جودة التصميم ،أو الميزات ،أو المواد ،أو المهارة الحرف ّية
ّ
يجريها هؤالء المستخدمون.

المهمة حول سحب المقطورات
يرجى زيارة موقع  cadillac.comومراجعة دليل المالك بدقّ ة لمعرفة معلومات السالمة
ّ
والقيادة على الطرقات الوعرة على متن مركبتك.

المحركات
لقد تم تجهيز منتجات كاديالك بمحركات من إنتاج شركة جنرال موتورز أو بواسطة موردين آخرين لشركة جنرال موتورز حول
العالم .قد يتم استخدام محركات منتجات كاديالك أيضا ً في النماذج والطرازات والموديالت األخرى التي تصنعها جنرال موتورز.

التجميع
مركبات كاديالك ومكوناتها يتم تجميعها أو تصنيعها من قبل وحدات تشغيل شركة جنرال موتورز ،الشركات التابعة لها أو
الموردين لشركة جنرال موتورز في جميع أنحاء العالم .في بعض األحيان يكون من الضروري إنتاج سيارات كاديالك مع مكونات
مختلفة أو من مصادر مختلفة عن المقررة أصال ً .قد تكون بعض الخيارات غير متوفرة عندما يتم تجميع مركبتك ،لذا نقترح عليك
التحقق من أن سيارتك تشمل المعدات التي طلبتها أو ،إذا كان هناك تغييرات ،أنك تقبل بها.

معلومات هامة حول هذا الكت ّيب
لكن الشركة تحتفظ بحقها بإدخال أي تعديل في أي وقت ومن
لقد بذلنا ما في وسعنا لجعل هذا الكت ّيب شامال ً قدر اإلمكان.
ّ
دون سابق إنذار في ما خص األسعار أو األلوان أو المواد أو التجهيزات أو المواصفات أو الطرازات وتوفّ رها .جميع المواصفات
واألبعاد والقياسات والنسب واألرقام األخرى المذكورة في هذا الكت ّيب ،أو أي كت ّيب آخر يتوفر في معرض الوكيل أو ُمرفق
بالسيارة ،هي أرقام وبيانات تقريبية مصادرها مخططات التصميم والهندسة والنماذج األولية للسيارات واالختبارات .وقد
تختلف مواصفات سيارتك عما هو مذكور وذلك لتعدد مصادر التصنيع ونوعية التجهيزات .قد يطرأ على المعلومات المذكورة
في هذا الكت ّيب بعض التعديل منذ تاريخ طبعه ،لذا ُيرجى مراجعة وكيل كاديالك للحصول على كامل التفاصيل .تحتفظ
كاديالك ،بحقها في تحديد مدة سنة الطراز ألي منتج وألي سبب كان ،أو في بدء سنوات الطراز وإنهائها في أوقات مختلفة.
قد تخسر بعض م ّيزات المركبات منفعتها مع مرور الوقت نتيجة التقادم بسبب التغييرات التكنولوج ّية .ما لم يتم ذكر خالف ذلك،
كل المزاعم إلى فئة السيارات الرياضية المتع ّددة االستخدامات الصغيرة الفخمة لدى جنرال موتورز وإلى المعلومات
تستند ّ
كل مركبات جنرال موتورز األخرى..
التنافس ّية الحديثة المتوفّ رة .باستثناء ّ

طلب ّيات األساطيل
قد يتم إلغاء بعض المواصفات القياسية من طلبات األساطيل .يرجى مراجعة الوكيل للتفاصيل.

مالحظة حول سالمة الطفل
يجب دائما ً استخدام أحزمة األمان والمساند الخاصة باألطفال المالئمة لعمر طفلك وحجمه ،حتى مع وجود الوسادات الهوائ ّية.
يتم تثبيتهم في المقعد
حتى في المركبات
ّ
المجهزة بنظام استشعار وجود الراكب ،يكون األطفال في أمان أكبر عندما ّ
الخلفي ضمن كرسي أمان األطفال المالئم أو مقعد األمان الداعم لألطفال .عدم بأي حال من األحوال وضع كرسي أمان
ّ
مجهزة بوسادة أمام ّية نشطة .يرجى مراجعة دليل المالك وتعليمات
ألي مركبة
األمامي
األطفال المواجه للخلف في المقعد
ّ
ّ
ّ
كرسي أمان األطفال للمزيد من المعلومات عن السالمة.

أبعاد وسعات مختارة XT6

جميع المقاسات بالمليمتر

المقاسات الخارجية
2863
5042
1963
1775
1687
1681

قاعدة العجالت
الطول اإلجمال 
ي
العرض اإلجمالي
االرتفاع اإلجمالي
عرض المحور األمامي
عرض المحور الخلفي

ح ّيز األرجل
ح ّيز الرأس
ح ّيز الجلوس

 1687ملم

 1681ملم
 1963ملم

المقاسات الداخلية
الصف األمامي
10 4 6
101 1
1273

 1775ملم

الصف الثاني
9 9 3
9 9 3
1 415

الصف الثالث
74 9
945
10 0 3

السعة وقدرة التحميل في XT6
سعات الدفع الرباعي

إن العالمات الظاهرة في الكت ّيب هي ماركة مسجلة لشركة جنرال موتورز ،فروعها والشركات التابعة لها أو المرخصين من قبلهاِ Apple، iPhone .و Apple CarPlayهي عالمات تجارية لشركة  ،.Apple Incومسجلة في الواليات المتحدة األميركية
 ©2018جنرال موتورز .جميع الحقوق محفوظةّ .
وبلدان أخرى Android .هي عالمة تجارية لشركة  .Google LLCو Bremboهي عالمة تجارية مسجلة لشركة  .Bremboو Boseو Centerpointو AudioPilotهي عالمات تجارية لشركة  Boseفي الواليات المتحدة والبلدان األخرى SiriusXM Satellite Radio .هي عالمة تجارية مسجلة
لشركة  .SiriusXM Radio Incو Wi-Fiهي عالمة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance

سعة الحمولة( 1لتر)
الحمولة القصوى
خلف الصف الثاني
خلف الصف الثالث
الوقود (لتر ،تقريباً)

 .1األمتعــة وقــدرة التحميــل يحدهــا الــوزن وطريقة توزيعه.

2228
1221
357
83

 2863ملم
 5042ملم

الـعـجــالت
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عجــات قيــاس  20إنــش مــع  12قضيباً معدنياً
بلمســة PEARL NICKEL

عجــات قيــاس  20إنــش مــع  6قضبان معدنية
منفصلــة بلمســة مصقولة/آندرويد

قياســية فــي الفئة الرياضية

قياســية فــي فئــة الفخامة المميزة

األلــــوان الــــداخـلــيــة
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مقاعد بمســاحات جلدية مع مســاحات
MINI - P E R F O R AT E D

مساحات
JET BL AC K

تقليمات خشــبية
MISTY MATRIX

مقاعد بمســاحات جلدية مع مســاحات
MINI - P E R F O R AT E D

مساحات
JET BL AC K

تقليمــات مــن ألياف كربونية
TWENTY-TWO
مع لمســات OMBRE

مقاعد بمســاحات جلدية مع مســاحات
MINI - P E R F O R AT E D

مساحات
JET BL AC K

تقليمات خشــبية
BLACK OLIVE ASH
مع لمســات OMBRE

مقاعد جلدية  S E M I -A N I L I N Eمع مســاحات
C H E V R O N P E R F O R AT E D

مساحات
JET BL AC K

تقليمــات ألياف
كربونية BRONZE
مع لمســات OMBRE

مقاعد جلدية  S E M I -A N I L I N Eمع مســاحات
C H E V R O N P E R F O R AT E D

مساحات
JET BL AC K

تقليمات خشــبية
FINELINE CALICO

مقاعد بمســاحات جلدية مع مســاحات
MINI - P E R F O R AT E D

مقاعد
DA R K T ITANIUM

تقليمات خشــبية
LINEAR GALAXY

مقاعد بمســاحات جلدية مع مســاحات
MINI - P E R F O R AT E D

مقاعد
DA R K T ITANIUM

تقليمــات مــن ألياف كربونية
TWENTY-TWO
مع لمســات OMBRE

J E T B L ACK

J E T B L ACK

DAR K AUB UR N

J E T B L ACK

MAPLE SUGAR

CI R R US

CI R R US

 .1متوفّ ــر بتكلفــة إضافية.
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فضــي  RADIANTمعدني

أبيض كريســتالي  3طبقات

األلـــوان الــخــارجــيــة

أحمــر  HORIZONبطبقتين

أسود  STELLARمعدني

1

بني داكن  MOCHAمعدني

رمادي  SHADOWمعدني

1

رمادي  SATIN STEELمعدني

1

عنابــي  GARNETمعدني

1

أســود  MANHATTAN NOIRمعدني

1

1

 .1متوفّ ــر بتكلفــة إضافية.
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