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رمز الهيبة يتجدد، لينطلق على الطرقات برشاقة وأناقة.

اكتشف رؤية جديدة، يقودها التفاؤل واالبتكار واإللهام. 

جميع األنظار عليك.

إسكاليد الجديدة كلياً تمهد لك كل الدروب

وتمنحك حضوراُ حصرياً.

إسكاليد 2021
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رمز أُعيد ابتكاره
تفرش لك سجادة حمراء استعداداً لما تجتذبه من أنظار.

تنفرد إسكاليد الجديدة كلياً بما تحتويه من هندسة مبتكرة وتصميم بال مثيل هو 

امتداد لتراث عريق، ما يلفت االنتباه إليها ويسرق األبصار كلما حللت، أينما كنت. 

ُصمم كل تفصيل ليعزز بعدها الحصري، بدءاً من فخامة المقصورة المتقنة وصوالً 

إلى تصميمها الخارجي الفريد. وقد ُجهزت سيارة إسكاليد ببرنامج OnStar®1، لتنعم 

براحة البال والراحة عبر معايير وخدمات للتواصل.

وتجتمع فيها تكنولوجيا هي األولى من نوعها وأداء ال ُيقارن.

إسكاليد فئة بالتينوم أبيض كريستال 3 طبقات. تظهر مع التجهيزات المتوفرة.

1.  تختلف OnStar والخدمات المتصلة باختالف طراز المركبة وتتطلب خطة خدمة نشطة ونظاماً كهربائياً فعاالً واستقباالً خلوياً وإشارة نظام تحديد المواقع العالمي. 
راجع mycadillacarabia.com لمعرفة التفاصيل والقيود



2 0 2 1 كــاديــالك إســكـالــيـــد مساحة تخزين ومصابيح خلفية LED حصرية 

الفخامة بخواص عملية. استمتع بالتعليق الخلفي المستقل الجديد في إسكاليد الجديدة كلياُ، والذي يتيح المجال لتوفير رحابة تفوق ما سبق عالوة 

على راحة أكثر وحيز أكبر للقدمين1.

تشّق العتمة. مصابيح خلفية جذابة بتصميمها تضمن لك حضوراً مختلفاً.

1. األمتعة وقدرة التحميل يحددها الوزن وطريقة توزيعها. احصل على المزيد من المساحة عند طي الصفين الثاني والثالث.
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في الطليعة دائماً
اختبر شاشة العرض OLED المنحنية المبتكرة التي تعمل باللمس. هذه التكنولوجيا المتميزة 

الجديدة تتضمن خاصية الواقع المعّزز، وخاصية االستشعار، توصيل األجهزة اإللكترونية دون 

أسالك بلمسة واحدة وأكثر بكثير. تمتاز هذه الشاشة السّباقة بمساحة عرض كاملة تبلغ 38 

إنش مع صور واضحة عالية التباين. كما تتيح لك التواصل عبر نقطة اتصال Wi-Fi المدمجة1، 

خدمات تطبيق المركبة مثل Spotify وحتى التواصل مع تطبيق myCadillac على شاشة 

اإلعدادات. فتوفر تجربة مستخدم كاديالك األكثر تطوراً إلى اآلن مع لوحة تحكم وعرض 

للعدادات وشاشة للمعلومات والترفيه.

إسكاليد فئة الفخامة المميزة بلون Gideon whisper beige مع تقليمات من خشب Linear Marquetry. تظهر مع التجهيزات المتوفرة.

1. يتطلب استخدام ميزة Wi-Fi وخدمات التطبيقات باقة اشتراك لدى ®OnStar، كما تتطلب ميزة Wi-Fi باقة بيانات.
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2 0 2 1 كــاديــالك إســكـالــيـــد نـظــام صـوتــي مـحـيــط

موسيقى تطرب لها اآلذان. اجعل من كل رحلة حفلة موسيقية. صوت غامر يلفك بإحاطة 

صوتية 360 درجة بفضل نظام AKG الصوتي الجديد1. مجّهز بتحكم صوتي للراكب األمامي 

وتعزيز للمحادثة لمنح تجربة صوتية لم تختبرها من قبل. استكشف AKG Studio مع 19 مكبراً 

للصوت ومضخمين للصوت وعلبة جهير على إسكاليد 2021 لفئة الفخامة وفئة الفخامة 

المميزة والفئة الرياضية. بينما تجد على فئة بالتينوم الرياضية، وبالتينوم الفخامة المميزة 

نظام AKG Studio Reference مع 36 مكبراً للصوت و3 مضّخمات للصوت باإلضافة إلى 

علبة جهير في األمام والخلف.

1. يرجى قراءة دليل المالك للحصول على المعلومات الهامة المتعّلقة بالسالمة.

مكبراً للصوت

مضّخمات للصوت

3



3 

2 0 2 1 كــاديــالك إســكـالــيـــد الـتـصـمـيـم الـخـارجــي

أعلن عن 
حضورك 

قبل 
وصولك

إسكاليد الشهيرة والجديدة كلياً هي تحفة فنية متحركة. أظهر تفّردك وافرض 

هيبتك عبر خطوطها الجريئة والشرسة التي تفيض ثقة وقوة والتي تجذب انتباه 

 LED الجميع. عجالت ألمنيوم مصقولة مقاس 22 إنش فريدة، مصابيح أمامية أفقية

أعيد تصميمها، عادم مزدوج نشط و3 تصاميم قوية للشبك. إسكاليد الجديدة كلياً، 

للجمال. تجسيد 

تصاميم قوية للشبك

عجالت ألمنيوم مصقولة مقاس

22 إنش 
أعلى اليمين: شبك في فئة الفخامة المميزة بالتينوم. األعلى: إسكاليد فئة بالتينوم بلون Black Raven مع عادم بأطراف كروم.
األسفل: إسكاليد فئة بالتينوم الفخامة المميزة بلون بنيDark Mocha معدني مع عجالت ألمنيوم مصقول مقاس 22 إنش. تظهر مع التجهيزات المتوفرة.
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2 0 2 1 كــاديــالك إســكـالــيـــد مـقـصــورة مـريـحـة وعـمـلـيــة

راحــة تـلـف
الـسـائـق

تم تصميم المقصورة لتلبي ذوقك الرفيع. ستذهلك التفاصيل الداخلية في هذه المركبة 

SUV التي تم إعادة ابتداعها. فباإلضافة إلى فتحة السقف البانورامية الرائعة، تم تزويد 

إسكاليد الجديدة بالكامل بمجموعة من المزايا تتضمن خاصية اإلغالق الهادئ لألبواب، 

إضاءة وألوان داخلية مهدئة. اجلس واسترخ في مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائياً في 

16 وضعية مع ميزة التحكم بالتدليك. تتميز المقصورة بمقاعد أمامية وفي الصف الثاني 

 قابلة للتدفئة وبمساحة إضافية لألمتعة وبحّيز أرجل تم تحسينه وراء الصفين الثاني والثالث. 

كما أنها تفيض بتفاصيل ومواصفات أخرى تزيد من فخامة المقصورة لتكون إسكاليد 

الجديدة كلياً مالذك الجديد.

 وضعية للمقاعد األمامية 
للتعديل كهربائياً القابلة 

خيارات فخمة للتقليمات الداخلية 

أعلى اليمين: إسكاليد فئة بالتينوم الفخامة المميزة بتقليمات من خشب Linear Marquetry.  أسفل اليمين: شاشة عرض نظام المعلومات والترفيه. أسفل يسار: تقليمات استثنائية. األعلى: تصاميم بتفاصيل فخمة. 
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الصفحة المقابلة: مقصورة فخمة. هذه الصفحة، إلى اليمين: تقليمات حصرية. أعلى اليسار: مقاعد بمساحات perforated قابلة للتدفئة. األسفل: نظام تحكم بالمناخ في ثالث مناطق.

مـقـصــورة مـريـحـة وعـمـلـيــة
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تشخيص المركبة

تنبيهات التشخيص

تذكير الصيانة من الوكيل

السائق الذكي

مفتاح التحكم عن ُبعد

حالة المركبة

تحديد موقع المركبة

إرسال اتجاهات السير

التشخيص حسب الطلب

المالحة المتصلة

تحميل الوجهة

االستجابة التلقائية لحوادث االصطدام

خدمات الطوارئ

خدمة المساعدة في إيجاد المركبة المسروق

المساعدة على الطريق

اإلبالغ عن حادث

4G LTE Wi-Fi

باقة االتصال
األساسي

باقة بيانات Wi-Fiالحماية والتواصلباقة الحمايةباقة االتصال

البياناتالباقةMyCadillacOnStarاختبار المصنع

مشمولة ضمن الباقةمشمولة مع شراء المركبة

C O N N E C T E D  B Y سيارتك كاديالك – 
متصلة ومحمية

استمتع بكامل اإلمكانات التي توفرها سيارتك. تقدم جميع سيارات كاديالك 10 سنوات من االتصال األساسي مع ميزات تشخيص المركبة والتنبيهات والسائق 
الذكي. تم تجهيز إسكاليد باشتراك لدى OnStar® Protect and Connect لمدة 12 شهراً مع باقة اشتراك تمنحك راحة البال وإمكانية التواصل أينما كنت.

OnStar باقات
متوفرة

االتصال والتواصل، الراحة والخدمات الترفيهية
تم تصميم هذه الخدمات لتشكّل جسر تواصل سلس بين مركبتك وجوانب حياتك المتصلة األخرى. استمتع بكامل اإلمكانات التي توفرها سيارتك، عبر الوصول إلى األوامر عن بعد، عبر نقطة اتصال Wi-Fi وأدوات التشخيص.

OnStar، راحة البال
خدمات لألمن والسالمة تمنحك أنت والراكبين معك راحة البال على الطريق. حيث تجد استشارين تم تدريبهم خصيصاً لكي يكونوا مستعدين لمساعدتك على مدار الساعة طوال أيام األسبوع.

O N S TA R الـتـكـنـولـوجـيــا: 

االستجابة التلقائية لحوادث االصطدام

إن اللحظات التي تلي حادث اصطدام هي في 
غاية األهمية. تنّبه الحساسات المدمجة استشاري 
OnStar تلقائياً في حالة وقوع حادث خطير وتصله 

بمركبتك، حتى إن كنت غير قادر على االتصال 
لطلب المساعدة. وسيقوم بإرسال المساعدة إلى 

موقعك بالضبط والبقاء معك حتى وصولها.

مفتاح التحكم عن ُبعد

 myCadillac حافظ على توافق مركبتك مع تطبيق
على هاتفك. أرسل أوامر عن بعد واحجز موعداً 

 لصيانة سيارتك والمزيد. متوفر للتحميل لدى كل 
Google Play™ و App Store من

اإلبالغ عن حادث

 يمكنك استخدام OnStar لمساعدة اآلخرين 
عند الحاجة.

خدمات الطوارئ

يمكنك الحصول على المساعدة في حاالت 
الطوارئ بضغطة زر. إن كانت حالة طبية أو أي 

طارئ آخر، ستجد استشاريي OnStar رهن إشارتك 
على مدار الساعة طوال أيام األسبوع.

نقطة اتصال 4G LTE متوفرة

تبقيك نقطة االتصال ®4G LTE Wi-Fi  المدمجة1 
والمتوفرة في سيارتك على اتصال خالل رحلتك. 

يمكنك أن تصل 7 أجهزة ذكية بتغطية تشمل 
مسافة تصل إلى 15 متراً.

خدمة المساعدة في العثور على 
المسروقة المركبة 

درجات متعددة من الحماية تساعد على جعل سرقة 
سيارتك أكثر صعوبة. كما يستطيع استشاريي 

OnStar التعاون مع السلطات المحلية الستعادة 
سيارتك بسرعة وأمان.

المتصلة المالحة 

عندما تحتاج الذهاب إلى مكان ما فإنك تريد 
الوصول دون أي تأخير أو عائق. يمكنك اآلن تحقيق 

ذلك بفضل تقنية التواصل مع نظام cloud للوصول 
إلى األماكن التي تهمك والبحث عن المواقع 

وحركة المرور في الوقت الحقيق. 

المساعدة على الطريق

في حال تعرض أحد إطاراتك للثقب أو نفد الوقود 
أو وجدت نفسك عالقاً في مكان ناٍء، يستطيع 

االستشارين مساعدتك في الحصول على 
المساعدة التي تحتاج إليها.

تحميل الوجهة

استمتع بمساعدة استشاري OnStar للعثور على 
المكان الذي تريد الذهاب إليه وإرسال الوجهة إلى 

سيارتك، بينما تبقي عينيك على الطريق.

1. يتطلب استخدام ميزة Wi-Fi وخدمات التطبيقات باقة اشتراك لدى ®OnStar، وباقة بيانات. راجع my.cadillacarabia.com للحصول على التفاصيل.



2 0 2 1 كــاديــالك إســكـالــيـــد الـتـكـنـولـوجـيــا: الـســالمـة

 ابـتـكـارات للـسـالمــة 
تـقـودك قـدمـاً

نظام الفرملة األوتوماتيكية الخلفية
يساعد نظام الفرملة األوتوماتيكية الخلفية المتوفر في محاولة 
تفادي حادث محتمل عبر تفعيل الفرامل تلقائياً في حال لم يقم 

السائق بذلك.

نظام تثبيت السرعة التفاعلي المتطّور
نظام تثبيت السرعة التفاعلي إلسكاليد يتيح للسرعة التأقلم 

أوتوماتيكياً لتترك المسافة التي حددتها بينك وبين المركبة أمامك.

نظام محّسن للمساعدة على الركن األوتوماتيكي
يستخدم النظام حساسات فوق صوتية على طول مقدمة السيارة 

وخلفها وجوانبها الكتشاف مكان وقوف السيارات وتتبع موضع 
مركبتك ومساعدتك على الركن. سيقوم النظام بتحريك سيارتك 

تلقائياً إلى مكانها المخصص.

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 استشعار المشاة من األمام والخلف والفرملة
 يقوم نظام استشعار المشاة من األمام والخلف والفرملة 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 لالصطدامات األمامية
يقوم نظام التنبيه من االصطدام األمامي بتحذيرك عبر تنبيه نابض 
من خالل مقعدك عند احتمال حصول تصادم مع سيارة أمامك. كما 

ينبهك من اقترابك الشديد من السيارة أمامك إن كنت تالحقها.

نظام تنبيه عند تغيير المسار ونظام التنبيه من المنطقة 
العمياء الجانبية 

يقوم نظام التنبيه عند تغيير المسار باإلضافة لنظام التنبيه للمنطقة 
الجانبية العمياء، بإطالق إشارات تحذيرية لتحذيرك عند وجود سيارة 

في المنطقة الجانبية العمياء أو اقترابها بسرعة.

كاميرا الرؤية الخلفية عالية الدقة
تعمل مرآة الكاميرا الخلفية المتوفرة على بث فيديو لما يحدث 
خلف سيارتك أثناء القيادة، ويمكن توسيعها لتوفير مجال رؤية 

خلفي أكبر من المرآة التقليدية.

االستجابة التلقائية لحوادث االصطدام
 تنّبه الحساسات المدمجة OnStar®1 تلقائياً في حالة وقوع 

 حادث خطير، فيتم وصل مستشار أوتوماتيكياً مع المركبة 
للتواصل مع راكبيها.

خدمة المساعدة في العثور على المركبة المسروقة
بفضل خاصية Remote Ignition Block يتم إرسال إيعاز عن بعد 

 لمنع تشغيل السيارة، ما يعيق إمكانية إعادة تشغيل محرك 
السيارة بعد توقفه. 

 وما أن يؤكد أحد العاملين لدى السلطات المحلية أن الوضع
  أصبح آمناً، سيقوم أحد االستشاريين بتفعيل خاصية

 Stolen Vehicle Slowdown التي تبطئ حركة المركبة إلى 
درجة بطيئة للغاية دون أن تؤثر على التوجيه أو الفرامل.

إّن مّيزات األمان ال تعفي السائق من مسؤولية تشغيل وقيادة السيارة بطريقة آمنة. يجب على السائق البقاء منتبهاً للزحام وما يحيط به، باإلضافة ألحوال الطرقات في جميع األوقات. قد يؤثر سوء الرؤية وترّدي 
األحوال الجوية، وأحوال الطرقات في أداء مّيزات األمان. يرجى قراءة دليل المالك للمزيد من المعلومات الهامة المتعّلقة بالسالمة.

نظام الفرملة األمامي األوتوماتيكي

نظام تثبيت السرعة التفاعلي

نظام التنبيه من االصطدامات األمامية

نظام الفرملة األمامي لمنع 
االصطدام بالمشاة

نظام التنبيه للمنطقة 
الجانبية العمياء

 نظام التنبيه لألجسام
 العابرة من الخلف

نظام التنبيه عند تغيير المسار

نظام الفرملة األوتوماتيكي الخلفي

نظام المساعدة على المحافظة 
على المسار مع نظام التنبيه عند 
االنحراف عن المسار

1.  تتوفر خدمات باقة االتصال األساسي لمدة 10 سنوات. تختلف OnStar والخدمات المتصلة باختالف طراز المركبة وتتطلب خطة خدمة نشطة ونظاماً كهربائياً فعاالً واستقباالً خلوياً وإشارة نظام تحديد المواقع العالمي. راجع mycadillacarabia.com لمعرفة التفاصيل والقيود
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 تقنيات تضعك 
في مركز الصدارة

لطالما كانت إسكاليد السّباقة على مر العقود وتؤكد إسكاليد الجديدة كلياً هذا بما تحتويه من 

تكنولوجيا ذكية لتجعل تجربة قيادتك أكثر سالسة. تشمل مواصفات مثل نظام قطر بتكنولوجيا 

متطورة وباب خلفي يفتح دون استخدام اليدين مع خاصية برمجة لالرتفاع المرغوب لتعزيز راحتك. 

يتيح لك تطبيق MyCadillac المشّغل بواسطة OnStar قفل سيارتك وإلغاء قفلها بسهولة، وبدء 

التشغيل وإيقافه، إذا كانت السيارة مزودة بهذه الميزة، ويدّلك خطوة بخطوة. كما أضفنا شاشة 

تعرض المعلومات على الزجاج األمامي أكبر من ذي قبل باإلضافة إلى نظام مالحة بتقنية الواقع 

المعّزز لتصل إلى غايتك بأسهل طريقة كل مرة. واستمتع بانطالقة ال تضاهى على الطرقات بفضل 

خاصية االرتفاع النشط ضمن نظام التعليق الهوائي حيث تهبط بارتفاع السيارة بمقدار 19 ملم عند 

إسراعك لتجربة قيادة أيروديناميكية أكثر. تم تطوير إسكاليد الجديدة كلياً لتجمع بين تراثها العريق 

وتكنولوجيا الغد لكي تمهد طريق المستقبل.

1.  تختلف OnStar والخدمات المتصلة باختالف طراز المركبة وتتطلب خطة خدمة نشطة ونظاماً كهربائياً فعاالً واستقباالً خلوياً وإشارة نظام تحديد المواقع العالمي. 
راجع mycadillacarabia.com لمعرفة التفاصيل والقيود

رؤية محيطة

مقدار الهبوط النشط خالل القيادة

عالية الدقة
19 ملم

أعلى اليمين: شاشة عرض كبيرة على الزجاج األمامي. األعلى: المعلومات في متناول يدك. األسفل: رؤية علوية ثالثية األبعاد. 



2 0 2 1 كــاديــالك إســكـالــيـــد الـتـكـنـولـوجـيــا

خصص رحلتك على مزاجك. بدءاً من شاشة العرض OLED المنحنية بميزات تلبي السائق، 

وصوالً إلى نظام صوتي 360 درجة غامر يلفك بأجواء من الطرب. يحظى راكبو الصف الثاني 

بمواصفات من الدرجة األولى تتضمن نظام الترفية المتوفر في المقعد الذي يضم شاشات 

عرض عالية الدقة مائلة مقاس 12.6 إنش. وال تقتصر التكنولوجيا على الشاشات، بل توفر 

ببراد قياسي في الكونسول وشحن السلكي، نظام اإلغالق الهادئ لألبواب، ومؤّين للهواء 

برحلتك. لتستمتع تماماً 

1.  يقوم النظام بشحن أحد هواتف PMA أو Qi المتوافقة السلكياً. تتمّيز بعض الهواتف بتكنولوجيا الشحن الالسلكّي المدمجة، بينما تتطّلب بعض الهواتف األخرى محوالً/غالفاً خلفياً.
 ،OnStar® وخدمات التطبيقات باقة اشتراك لدى Wi-Fi أو استشارة شركة الهاتف.   2.  يتطلب استخدام ميزة my.cadillacarabia.com لمعرفة إذا كان الهاتف أو الجهاز متوافقاً يرجى مراجعة

كما تتطلب ميزة Wi-Fi باقة بيانات.

يمين: نظام ترفيه للمقاعد الخلفية بشاشة مقاس 12.6 إنش. يسار: شحن السلكي

من الصوت

مقاس شاشة العرض عالية الدقة

أجهزة رقمية يمكن ربطها مع خاصية التواصل
عبر نقطة اتصال Wi-Fi2 قوية وفعالة.

360 درجة

12.6 إنش

7
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سـيــد
الـطــرقــات

 V8 لقد عاد ملك الطرقات بأدائه األسطوري. إسكاليد الجديدة كلياً تأتي مزّودة بمحرك

سعة 6.2 لتر. وبفضل نظام إدارة الوقود الديناميكي، يستطيع هذا الوحش االنطالق 

على أي طريق بقوة 420 حصاناً عند 5600 دورة في الدقيقة. تتضمن تكنولوجيا تحسين 

األداء محركاً أكثر هدوءاً وسالسة وفعالية باإلضافة إلى عزم 624 نيوتن متر. ومع قوتها 

العظيمة يأتي تجاوباً أكبر، يمكن تحقيقه بفضل ناقل الحركة األوتوماتيكي بــ 10 سرعات، 

نظام التحكم المغناطيسي بالقيادة ونظام تعليق خلفي مستقل جديد يعزز الراحة بفضل 

حركة اإلطارات المستقلة.

V8 قوة األحصنة التي يولدها محرك

سرعات لدى ناقل الحركة األتوماتيكي

عزم الدوران

420

10

624 نيوتن متر

يمين: تصميم خارجي فريد. يسار: : فئة بالتينوم الفخامة المميزة بلون بني Dark Mocha معدني، فئة بالتينوم الفخامة الرياضية أبيض كريستال 3 طبقات.
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2021 ESV مزايا فئة الفخامة في إسكاليد وإسكاليد

القوة المحركة

محرك V8 سعة 6.2 ليتر بقوة 420 حصاناً وعزم دوران 624 نيوتن مترعند 
4100 دورة بالدقيقة، مع نظام إدارة استهالك الوقود النشط، ونظام

تشغيل/إيقاف أوتوماتيكي ونظام حقن الوقود المباشر، ونظام التبريد 
المتفاوت لصمامات العادم

ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات يمكن التحكم به إلكترونياً مع نظام 
overdrive ونمط السحب/القطر مع نقل حركة إلى أعلى/إلى أسفل

نظام دفع يتحكم به السائق، علبة تبديل السرعات النشط، سرعة واحدة، 
مفاتيح تحكم تعمل بالضغط، ال يشمل المحايد

ترس تفاضلي ميكانيكي محدود االنزالق

الشاسيه ونظام التعليق

 ،DuraLife الفرامل 4 أقراص على العجالت مع نظام مانع لالنغالق، دوّرات
النظام المساعد لالنطالق على المرتفعات والنظام المساعد عند صعود 

المنحدرات ونظام ثبات المركبة األوتوماتيكي 
نظام تعليق سالسة القيادة المتميز

توجيه وصلة الجر خط ديناميكي أحادي للمساعدة في ضبط توضع 
المقطورة للقطر

تجهيزات القطر1 للتشغيل الثقيل

المّيزات الخارجية

Bright Silver  العجالت ألمنيوم مقاس 22 إنش بـ 14 ضلعاً مع لمسة
Chevron شبك أسود المع مع كروم المع

Galvano لمسات خارجية
سكك مساعدة، عتبات جانبية 

زجاج أمامي عازل للصوت ومقاوم لوهج أشعة الشمس
نظام دخول السيارة دون مفتاح بنطاق واسع والتشغيل بكبسة زر 

Galvano مقابض األبواب ثابتة/مضاءة مع فتح كهربائي بلمسات
باب خلفي يعمل كهربائياً دون استخدام اليدين، مع ذاكرة للعلّو يمكن 

برمجتها، وإنارة مسّلطة تحمل شعار كاديالك
مصابيح أمامية LED مع نظام تحكم تلقائي في مستوى اإلنارة ونظام 

تشغيل/ إيقاف تلقائي
LED  مصابيح خلفية مع إضاءة

مصابيح Intellibeam مع نظام تشغيل/إيقاف الضوء العالي أوتوماتيكياً
حامل األمتعة، ُمثبَّت بالسقف بلمسة من الكروم

مرايا خارجية قابلة للتدفئة وللتعديل والطي كهربائياً، من لون الهيكل، 
مع مؤشرات التفاف مدمجة، والتعتيم التلقائي لجهة السائق والرؤية 

الخلفية، ومصابيح الطرق الموحلة
 ماسحات للزجاج األمامي Rainsense، ماسحات أمامية وخلفية 

بسرعات متفاوتة
فتحة وقود بدون غطاء

المقصورة الداخلية

نظام تشغيل السيارة عن ُبعد تفاعلي
 نظام شاشة عرض OLED يشمل شاشة لوحة تحكم مقاس 7.2 إنش، 

 شاشة عرض العدادات مقاس 14.2 إنش، شاشة عرض المعلومات 
 والترفيه مقاس 16.9 إنش، عرض والتحكم بنظام المالحة والموسيقا 

وجميع مزايا ووظائف المركبة

 ،AM/FM نظام تجربة مستخدم كاديالك2 مع نظام مالحة مدمج، ستيريو
تقنية التعرّف إلى الصوت )باللغة اإلنكليزية فقط(، تقنية دمج السلكي 
عبر Android Auto4 / Apple CarPlay3  للهواتف الذكية، تقنية توصيل 

الهواتف على المدى القريب )NFC( وبلوتوث®5
خاصية الواقع المعّزز، يستخدم مشاهد حقيقة مباشرة لما يحدث أمام 
المركبة ويعرضها على شاشة العدادات بمقاس 14.2 إنش. عند تحديد 

مسار مالحة نحو وجهة ما، يضع النظام تراكبات توجيهية على المشاهد 
الحقيقية المباشرة لتعزيز االتجاه خالل القيادة.

أداة تحكّم متعددة الوظائف مع خاصية التحريك
النظام الصوتي نظام AKG Studio بـ 19 مكبراً للصوت

خاصية تحسين صوت المحادثة )من األمام إلى الخلف(
 كونسول مبرد، بنمط ثالجة، فسحة تخزين مغطاة، حاويات تخزين 

كبيرة وصغيرة، وحاملتي أكواب، أزرار في الصف الثاني للتحكّم بالمناخ 
 USB A/C للطاقة، منافذ auxiliary وتدفئة المقاعد إلكترونياً. منفذ

ومأخذ 230 واط
عجلة قيادة قابلة للتدفئة ومغلفة بالجلد ومزودة بأزرار تحكم مدمجة 
للتحكم في الصوت والهاتف وتثبيت السرعة وتعزيز المحادثة والحفاظ 

على المسافة اآلمنة
نظام تثبيت سرعة إلكتروني، مع تثبيت واستئناف السرعة 

أقفال لألبواب، كهربائية قابلة للبرمجة مع منع اإلقفال في حال كان 
المفتاح في منفذ تشغيل السيارة، وتقنية تأخير اإلقفال باإلضافة إلى 

اإلقفال التام لحماية األطفال
سجادات أرضية، للصفين األول والثاني بألوان متوافقة يمكن إزالتها

إضاءة داخلية، خيارات للون الضوء ودرجة اإلنارة
شحن السلكي للهواتف6

فلتر هواء، باستطاعة عالية
فرامل إلكترونية لركن السيارة

  (USB-C 6) نظام التحكم بالمناخ لثالث مناطق أوتوماتيكي 8 مآخذ
USB

نظام تنبيه نفخ اإلطار، يعطي تنبيهات مرئية ومسموعة خارج المركبة 
عند نفخ إطار ينقصه هواء ليعلن عن الوصول إلى الضغط الموصى به

نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات يتعلم تلقائياً، بما في ذلك 
نظام تنبيه نفخ اإلطار 

نظام التحكّم عن ُبعد، يتضّمن ميزة فتح باب المرآب يمكن برمجتها
التحكم بالنوافذ لجميع النوافذ مع فتح وإغالق سريعين، وفتح/ إغالق 

تلقائي سريع

المقاعد

المقاعد، أمامية حاضنة بالجلد المشّمع قابلة للتعديل كهربائياً في 
12 وضعية وتشمل 4 وضعيات قابلة للتعديل كهربائياً مقاعد الصف 

األمامي ومقاعد الصف الثاني الجانبية قابلة للتدفئة
 مقاعد الصف الثاني بتحرير كهربائي ومقاعد الصف الثالث قابلية 

الطي كهربائياً
إعدادات الذاكرة، تحفظ إعدادات سائقين اثنين، مع إعادة ضبط وضعية 

المرايا الخارجية و تحكم كهربائي بتداخل وانحناء عمود المقود.
مؤشر للمقاعد الخلفية

 عمود عجلة قيادة تلسكوبي قابل لإلمالة والتمدد كهربائياً 
مغلف بالجلد

مؤشر حزام األمان، للصفين الثاني والثالث، مع نظام الشد األتوماتيكي 
لحزام األمان في المقاعد األمامية

السالمة واألمان

 وسادة هوائية7 أمامية ومدمجة في المقعد للحماية من الصدمات 
 الجانبية للسائق والراكب األمامي، ووسادة للسائق مدمجة في مسند 
 الذراع الوسطي للحماية من الصدمات الجانبية، ووسائد هوائية ستارية 

مع نظام استشعار لحماية رؤوس الركبين األماميين.
نظام التنبيه من االصطدامات األمامية8

رؤية محيطية عالية الدقة8
نظام التنبيه للمشاة من الخلف8

المقعد المنبه للسالمة7
نظام المساعدة على الركن8، أمامي وخلفي

نظام المساعدة على الفرملة8
مؤشر لتعرض بطانة الفرامل للتلف

نظام الفرملة الطارئة األوتوماتيكية8
نظام الفرملة األمامي لمنع االصطدام بالمشاة8

 نظام Stabilitrak للتحكم اإللكتروني في الثبات مع التحكم في 
االنقالب وجعله أقل خطورة

 نظام لمنع السرقة يعمل تلقائياً، عند الدخول غير المسموح، مع 
تعطيل المحرك

 OnStar®9، 10  سنوات من االتصال األساسي مجاناً مع ميزات 

 تشخيص المركبة والتنبيهات والسائق الذكي. مع اشتراك مجاني 
لدى OnStar® Protect and Connect لمدة 12 شهراً.

 مّيزات متوفرة

مقاعد الصف الثاني متصلة ويمكن تحريكها كهربائياً

استمتع بميزات فئة الفخامة باإلضافة إلى:

مفاضل، إلكتروني محدود االنزالق
نظام تعليق، نظام التحكّم المغناطيسي بالقيادة

العجالت، ألمنيوم مقاس 22 إنش بـ 14 ضلعاً مع لمسة لمعان
فتحة سقف بانورامية

 .Perforation مع مساحات Mulan المقاعد، مقاعد بمساحات جلدية
مقاعد أمامية للسائق والراكب قابلة للتدفئة والتهوئة.

شاشة عرض منعكسة على الزجاج األمامي، ملّونة، قابلة للتخصيص 
)مع خيارات عرض: السرعة، الصوت/الهاتف، المالحة واألداء(

مؤّين للهواء
كاميرا الرؤية الخلفية 

تطبيق للقطر خاص بالمركبة، يتضمن قائمة مراجعة، تذكير بصيانة 
المقطورة، تنبيهات سالمة خاصة بالقطر، أميال القطر، تذكير بالقطر 
والسحب، تشخيص إلكتروني للمقطورة، نظام مراقبة ضغط إطارات 

المقطورة 
نظام التحكم بالمقطورة المدمج

نظام المساعدة األوتوماتيكية على الركن8
 نظام المساعدة على الحفاظ على المسار مع نظام التنبيه 

عند االنحراف عن المسار8
 نظام التنبيه عند تغيير المسار مع نظام التنبيه للمنطقة 

الجانبية العمياء8
نظام التنبيه لألجسام العابرة من الخلف8

نظام إنذار لمنع السرقة
نظام استشعار ميالن السيارة، نظام استشعار الحركة في المقصورة 

وكسر الزجاج

 مّيزات متوفرة

الحزمة المساعدة للسائق والتكنولوجيا تتضمن نظام تعليق متكّيف 
هوائي ديناميكي مع أنماط قيادة، نظام الشد األتوماتيكي لحزام 

األمان، نظام الفرملة الطارئة األوتوماتيكية المعزز، نظام تثبيت السرعة 
التفاعلي، نظام اإلغالق الهادئ لألبواب، عتبات أبواب مضيئة، نظام 

الفرملة األوتوماتيكية الخلفية
سكك مساعدة تتراجع كهربائياً

نظام صوتي AKG Studio Reference بـ 36 مكبراً للصوت
نظام الرؤية الليلية

مقاعد الصف الثاني متصلة ويمكن تحريكها كهربائياً
نظام الترفيه في المقاعد الخلفية، بشاشتين مائلتين قياس 12.6 

إنش لعرض المعلومات والترفيه 
علبة النقل النشط بسرعتين وبتحكم إلكتروني 

نظام تبريد بسعة إضافية

استمتع بميزات فئة الفخامة المميزة باإلضافة إلى:

عجالت ألمنيوم مصقول قياس 22 إنش بـ 12 ضلعاً ولمسات
Dark Android

شبك، رياضي أسود المع 
لمسات خارجية باللون األسود الالمع، للواجهات األمامية وسكك 

للسطح ومحيط للنوافذ والجوانب وسكك جانبية ومحيط الباب 
الخلفي وإطار العادم. 

مقابض األبواب من لون الهيكل

 مّيزات متوفرة

الحزمة المساعدة للسائق والتكنولوجيا تتضمن نظام تعليق متكّيف 
هوائي ديناميكي مع أنماط قيادة، نظام الشد األتوماتيكي لحزام 

األمان، نظام الفرملة الطارئة األوتوماتيكية المعزز، نظام تثبيت السرعة 
التفاعلي، نظام اإلغالق الهادئ لألبواب، عتبات أبواب مضيئة، نظام 

الفرملة األوتوماتيكية الخلفية
سكك مساعدة تتراجع كهربائياً

نظام صوتي AKG Studio Reference بـ 36 مكبراً للصوت
نظام الرؤية الليلية

مقاعد الصف الثاني متصلة ويمكن تحريكها كهربائياً
نظام الترفيه في المقاعد الخلفية، بشاشتين مائلتين قياس 12.6 

إنش لعرض المعلومات والترفيه 
علبة النقل النشط بسرعتين وبتحكم إلكتروني 

نظام تبريد بسعة إضافية

فئة الفخامة المميزة بالتينومالفئة الرياضيةفئة الفخامة المميزة

استمتع بميزات فئة الفخامة المميزة باإلضافة إلى:

 Dark Android عجالت ألمنيوم مصقول قياس 22 إنش بـ 10 أضالع ولمسات
وحفر بالليزر

شبك Galvano فريد خاص لفئة بالتينوم
Galvano لمسات خارجية

تقليمات مقصورة فئة بالتينوم، لوحة عدادات مغلفة بالجلد، مع الكونسول 
وجزء الباب العلوي، أقمشة جلدية مدبوغة لبطانة السقف ودعائم األبواب

Semi Aniline مقاعد جلدية
مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائياً إلى 16 وضعية مختلفة مع ميزة التهوية 

والتدفئة والتدليك مع تدليك أسفل الظهر
الحزمة المساعدة للسائق والتكنولوجيا تتضمن نظام تعليق متكّيف هوائي 

ديناميكي مع أنماط قيادة، نظام الشد األتوماتيكي لحزام األمان، نظام الفرملة 
الطارئة األوتوماتيكية المعزز، نظام تثبيت السرعة التفاعلي، نظام اإلغالق 
الهادئ لألبواب، عتبات أبواب مضيئة، نظام الفرملة األوتوماتيكية الخلفية

سكك مساعدة تتراجع كهربائياً
نظام صوتي AKG Studio Reference بـ 36 مكبراً للصوت

نظام الترفيه في المقاعد الخلفية، بشاشتين مائلتين قياس 12.6 إنش لعرض 
المعلومات والترفيه

مّيزات متوفرة

نظام الرؤية الليلية
مقاعد الصف الثاني متصلة ويمكن تحريكها كهربائياً

علبة النقل النشط بسرعتين وبتحكم إلكتروني
نظام تبريد بسعة إضافية

الفئة الرياضية بالتينوم

استمتع بميزات فئة الفخامة المميزة بالتينوم باإلضافة إلى:

Android Dark عجالت ألمنيوم مصقول قياس 22 إنش بـ 12 ضلعاً ولمسات
شبك، رياضي أسود المع 

لمسات خارجية باللون األسود الالمع، للواجهات األمامية وسكك للسطح 
ومحيط للنوافذ والجوانب وسكك جانبية ومحيط الباب الخلفي وإطار العادم. 

مقابض األبواب من لون الهيكل

مّيزات متوفرة

نظام الرؤية الليلية
مقاعد الصف الثاني متصلة ويمكن تحريكها كهربائياً

علبة النقل النشط بسرعتين وبتحكم إلكتروني
نظام تبريد بسعة إضافية

1. قبل شراء سيارة أو استخدامها للقطر، قم بمراجعة دقيقة لقسم القطر في دليل المالك. قد يقّلل وزن الركاب والحمولة والخيارات أو األكسسوارات من الوزن الذي يمكن قطره..     2. قد تختلف الوظائف بحسب الطراز. يتطّلب تشغيل الوظائف الكاملة أجهزة بلوتوث متوافقة وهواتف ذكية متوافقة، 
وبعض األجهزة تتطلب وصلة USB.     3. إّن واجهة االستخدام في السيارة هي منتج تابع لشركة ®Apple وتسري الشروط واألحكام التابعة لها. يتطّلب وجود هاتف ®iPhone متوافق وتنطبق رسوم باقات البيانات. Apple CarPlay هي عالمة تجارية لشركة Siri .Apple ، و iPhone ، و iTunes هي 

عالمات تجاريّة لشركة Apple ، ومسجلة في الواليات المتحدة وبلدان أخرى     4. إّن واجهة االستخدام في السيارة هي منتج تابع لشركة GoogleTM وتسري الشروط واألحكام التابعة لها. وهي تتطّلب تطبيق Android Auto من Google Play وهواتف ™Android ذكية متوافقة. Android Auto هي 
عالمة تجارية لشركة Google.     5. راجع موقع my.cadillac.com لتتعرف على الهواتف المتوافقة مع السيارة

6. يقوم النظام بشحن أحد هواتف PMA أو Qi المتوافقة السلكياً. تتمّيز بعض الهواتف بتكنولوجيا الشحن الالسلكّي المدمجة، بينما تتطّلب بعض الهواتف األخرى محوالً خاصاً/غالفاً خلفياً خاصاً. لمعرفة إذا كان الهاتف أو الجهاز متوافقاً يرجى مراجعة my.cadillac.com/learn أو استشارة شركة الهاتف.     
7. مالحظة حول سالمة األطفال: يجب دائماً استخدام أحزمة األمان والمساند الخاصة باألطفال المالئمة لعمر طفلك وحجمه، حتى مع الوسادات الهوائّية، حتى في المركبات المجّهزة بنظام استشعار وجود الراكب، يكون األطفال في أمان أكبر عندما يتّم تثبيتهم في المقعد الخلفّي ضمن كرسي أمان األطفال 

المالئم أو مقعد األمان الداعم لألطفال. االمتناع تماماً عن وضع كرسي أمان األطفال المواجه للخلف في المقعد األمامّي ألّي مركبة مجّهزة بوسادة أمامّية نشطة. يرجى مراجعة دليل المالك الخاص بمركبتك وتعليمات كرسي أمان األطفال للمزيد من المعلومات عن السالمة.     8. يرجى قراءة دليل المالك 
للحصول على المعلومات الهامة المتعّلقة بالسالمة.     9. تختلف OnStar والخدمات المتصلة باختالف طراز المركبة وتتطلب خطة خدمة نشطة ونظاماً كهربائياً فعاالً واستقباالً خلوياً وإشارة نظام تحديد المواقع العالمي. راجع mycadillacarabia.com لمعرفة التفاصيل والقيود
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مـــزايــــا الـمــالـــك

إّن مالكي سياراتنا يستحقون منا األفضل. لهذا السبب تأتي جميع موديالت 2021 مجهزة بمجموعة شاملة من الميزات للمالك. 
cadillacarabia.com/ae-ar/owner-resources لمعرفة المزيد، يرجى زيارة

 مالحظة هامة حول التعديالت والضمانات

عمليات التركيب أو التعديالت على تجهيزات المركبة األصلّية )أو الشاسيه( كما توّزعها جنرال موتورز ال يغّطيها الضمان 
المحدود للمركبات الجديدة التابع لجنرال موتورز. الشركة المتخّصصة بتعديل الهياكل، المتخّصصة بالتجميع، المتخّصصة بتركيب 

 التجهيزات أو المتخّصصة بتعديل السيارات هي المسؤولة الوحيدة عن الضمانات على الهيكل أو التجهيزات أو أّي تعديالت 
)أو أّي تأثيرات لهذه التعديالت( على أّي من القطع، أو المكّونات، أو األنظمة، أو المجموعات التي قامت جنرال موتورز 
 بتركيبها. جنرال موتورز غير مسؤولة عن سالمة أو جودة التصميم، أو الميزات، أو المواد، أو المهارة الحرفّية ألّي تعديالت 

يجريها هؤالء المستخدمون.

 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 أيضاً 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 أصالً. 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.

مالحظة حول سالمة الطفل 

يجب دائماً استخدام أحزمة األمان والمساند الخاصة باألطفال المالئمة لعمر طفلك وحجمه، حتى مع وجود الوسادات الهوائّية. 
حتى في المركبات المجّهزة بنظام استشعار وجود الراكب، يكون األطفال في أمان أكبر عندما يتّم تثبيتهم في المقعد 

الخلفّي ضمن كرسي أمان األطفال المالئم أو مقعد األمان الداعم لألطفال. عدم بأي حال من األحوال وضع كرسي أمان 
األطفال المواجه للخلف في المقعد األمامّي ألّي مركبة مجّهزة بوسادة أمامّية نشطة. يرجى مراجعة دليل المالك وتعليمات 

كرسي أمان األطفال للمزيد من المعلومات عن السالمة.

المعلومات حول سحب المقطورات والقيادة على الطرقات الوعرة

يرجى زيارة موقع cadillac.com ومراجعة دليل المالك بدّقة لمعرفة معلومات السالمة المهّمة حول سحب المقطورات 
والقيادة على الطرقات الوعرة على متن مركبتك.

معلومات هامة حول هذا الكتّيب 

لقد بذلنا ما في وسعنا لجعل هذا الكتّيب شامالً قدر اإلمكان. لكّن الشركة تحتفظ بحقها بإدخال أي تعديل في أي وقت ومن 
دون سابق إنذار في ما خص األسعار أو األلوان أو المواد أو التجهيزات أو المواصفات أو الطرازات وتوّفرها. جميع المواصفات 
واألبعاد والقياسات والنسب واألرقام األخرى المذكورة في هذا الكتّيب، أو أي كتّيب 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 الكتّيب 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 مّيزات المركبات منفعتها مع مرور الوقت نتيجة التقادم بسبب التغييرات التكنولوجّية. ما لم يتم ذكر خالف ذلك، 
تستند كّل المزاعم إلى فئة السيارات الرياضية المتعّددة االستخدامات الصغيرة الفخمة لدى جنرال موتورز وإلى المعلومات 

التنافسّية الحديثة المتوّفرة. باستثناء كّل مركبات جنرال موتورز األخرى.. 

طلبّيات األساطيل

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

 2020© جنرال موتورز. جميع الحقوق محفوظة. إّن العالمات الظاهرة في الكتّيب هي ماركة مسجلة لشركة جنرال موتورز، فروعها والشركات التابعة لها أو المرخصين من قبلها. Apple، iPhone ِوApple CarPlay هي عالمات تجارية لشركة Apple Inc.، ومسجلة في الواليات المتحدة األميركية 
Wi-Fi Alliance هي عالمة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fiو .Google LLC هي عالمة تجارية لشركة Android .وبلدان أخرى

امـتـيـازات 
امـتـالك 

كـاديــالك
السبب في اختيارك لكاديالك أنك تبحث عن تجربة استثنائية تتخطى المألوف. لذلك تأتيك كاديالك بأعلى معايير خدمات الصيانة وتغطية الضمان والمساعدة 
على الطرقات. ومن خالل مجموعة واسعة من المزايا المجانية لبرنامج Premium Care والمزايا اإلضافية عند شراء Premium Care Plus، نقدم لك وسيارتك 

كاديالك تجربة ال تضاهى.

CADILLAC PREMIUM CARE
تغطية ضمان لمّدة 4 سنوات/ 100,000 كلم

خدمة وصيانة لمّدة 5 سنوات/ 100,000 كلم

خدمة المساعدة على الطرقات لمّدة 4 سنوات

األجزاء المغطاة
فلتر زيت المحرك

التناوب بين اإلطارات3

فلتر هواء مقصورة الركاب

جهاز تنقية/فلتر هواء المحرك
شمعات اإلشعال5

سائل المحور الخلفي5
سائل وفلتر ناقل الحركة5

CADILLAC PREMIUM CARE PLUS (متاحة للشراء3)
تغطية ضمان2 لمّدة 5 سنوات/ 100,000 كلم1

خدمة وصيانة لمّدة 5 سنوات/ 100,000 كلم1 (تشمل لبادات المكابح4 

وشفرات ماسحات الزجاج4)

خدمة المساعدة على الطرقات لمّدة 5 سنوات

األجزاء المغطاة
فلتر زيت المحرك

التناوب بين اإلطارات3

فلتر هواء مقصورة الركاب

جهاز تنقية/فلتر هواء المحرك
شمعات اإلشعال5

سائل المحور الخلفي5 

سائل وفلتر ناقل الحركة5 
تغيير لبادات المكابح األمامية والخلفية4

تغيير شفرات ماسحات الزجاج الخلفي (في حال وجودها)
دوارات الفرامل األمامية4

1.  أيهما أسبق.   2. لالطالع على الشروط واألحكام المفصلة، يرجى مراجعة كتيب الضمان و الخدمة و الصيانة للمركبات الجديدة. تطبق شروط و أحكام الضمان الخاصة بالشركة المصنعة و ال تشمل أي تعويض أو استرداد نقدي.   3. يرجى التواصل مع ممثل وكيلك المحلي.   
4. تطبق أحكام االستخدام المعتدل و سيتم استبدال )كحد أقصى( ثالث )3( شفرات لكل من الماسحات األمامية، شفرتين )2( للماسحات الخلفية، طقمي )2( بطانات للفرامل األمامية، طقم واحد )1( من لبادات الفرامل األمامية، طقم واحد )1( من بطانات الفرامل الخلفية.
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ألمنيــوم مقــاس 22 إنــش بـ 14 ضلعاً 
Bright Silver بلمســة

ألمنيــوم مقــاس 22 إنــش بـ 14 ضلعاً 
بلمســة مصقولة

ألمنيــوم مقــاس 22 إنــش بـ 10 أضالع 
بلمســة Dark Android وحفر بالليزر

ألمنيــوم مقــاس 22 إنــش بـ 12 ضلعاً 
Dark Android بلمســة

ألمنيــوم مقــاس 22 إنــش بـ 12 ضلعاً 
Dark Android بلمســة

ESV العجالت الظاهرة قياسية على كل من إسكاليد وإسكاليد

فئة الفخامة

فئة الفخامة المميزة

فئة الفخامة المميزة بالتينيوم

الفئة الرياضية

الفئة الرياضية بالتينيوم

1948 ملم

1730 ملم 1737 ملم

2060 ملم

3071 ملم

3406 ملم

5382 ملم

5766 ملم

مقاسات المركبة

أبعاد وسعات مختارة إسكاليد وإسكاليد ESV. جميع المقاسات بالمليمترات.

3071 قاعدة العجالت 
5382 الطول اإلجمالي 
2060 العرض اإلجمالي 

3406 قاعدة العجالت 
5766 الطول اإلجمالي 
2060 العرض اإلجمالي 

دفع رباعي السعات 
747 الحمولة القصوى )كغ( 1 
3629 وزن المقطورة األقصى )كغ( 2 

دفع رباعي السعات 
702 الحمولة القصوى )كغ( 1 
3583 وزن المقطورة األقصى )كغ( 2 

1948 االرتفاع اإلجمالي 
1737 عرض المحور األمامي 
1730 عرض المحور الخلفي 

1941 االرتفاع اإلجمالي 
1737 عرض المحور األمامي 
1730 عرض المحور الخلفي 

حجم الحمولة (ليتر) 3
3427 الحمولة القصوى 
2065 خلف الصف الثاني 
722 خلف الصف الثالث 
91 الوقود (ليتر، تقريباً) 

حجم الحمولة (ليتر) 3
4044 الحمولة القصوى 
2665 خلف الصف الثاني 
1175 خلف الصف الثالث 
107 الوقود (ليتر، تقريباً) 

أبعاد إسكاليد الخارجية

أبعاد إسكاليد ESV الخارجية

سعات إسكاليد

ESV سعات إسكاليد

1. هــذه األوزان القصــوى للحمولــة هــي بهــدف المقارنــة فقــط. قبــل شــراء مركبــة أو اســتعمالها لتقــّل األشــخاص أو تحّمــل 
حمولــة، راجــع بتــأّن قســم تحميــل المركبــة فــي دليــل المالــك وتأكـّـد مــن قــدرة التحميــل الخاصــة بمركبتــك علــى الملصــق داخــل 

عضــادة بــاب الســائق.
2. قبــل شــراء ســيارة أو اســتخدامها للقطــر، قــم بمراجعــة دقيقــة لقســم القطــر فــي دليــل المالــك. قــد يقّلــل وزن الــركاب 

والحمولــة والخيــارات أو األكسســوارات مــن الــوزن الــذي يمكــن قطــره.
3. األمتعــة وقــدرة التحميــل يحدهــا الــوزن وطريقة توزيعه.



2 0 2 1 كــاديــالك إســكـالــيـــد الـتـولـيـفـات الـداخـلـيـة

JET BL ACK مســاحات

JET BL ACK مســاحات

لون
JET BL ACK /

WHISPER BEIGE

فئة الفخامة

الفئة الرياضية

LINEAR TIGER خشب 

ZEBRA خشب 

ZEBRA خشب 

أســطح جلدية مشّمعة
JET BL ACK

مقاعد مع
PRECISION PERFORATED

مقاعد مع
PRECISION PERFORATED

فئة الفخامة المميزة

فئة الفخامة المميزة بالتينيوم والفئة الرياضية بالتينيوم

فئة الفخامة المميزة والفئة الرياضية

LINEAR TIGER خشب 

PARCHMENT TAMO ASH خشــب

BITTER L ACE خشب 

LINEAR MARQUETRY خشب 

NATURAL FIGURED ASH خشــب

FINE L INE BRANDY خشــب

JET BL ACK مســاحات

لون
JET BL ACK /

PARCHMENT

لون
JET BL ACK /

DARK AUBURN

لون
GIDEON /

WHISPER BEIGE

JET BL ACK مســاحات

DARK BRANDY لون 1

مقاعد مع
PRECISION PERFORATED

مقاعد مع
MINI  CHEVRON

PERFORATED

مقاعد مع
MONDRIAN QUILTED

مقاعد مع
MINI  CHEVRON

PERFORATED

مقاعد مع
MONDRIAN QUILTED

مقاعد مع
FACETED QUILTED

1. متوّفــر بتكلفــة إضافية. 



2 0 2 1 كــاديــالك إســكـالــيـــد األلــوان الـخـارجـيـــة

BLبيــج SANDSTONE معدني1 ACK RAVEN أسود 

رمــادي SATIN STEEL معدني2

رمــادّي SHADOW معدني2

أحمــر INFRARED بطبقتين1 أبيــض كريســتال بثالث طبقات1

أزرق DARK MOON معدنــي2

بنــي DARK MOCHA معدني2

1. متوّفــر بتكلفــة إضافيــة.     2. متوّفــر بتكلفــة إضافيــة. ال كلفــة إضافيــة علــى فئــة بالتينــوم.


