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األولى من نوعها.

برحابتها  تفاجئك 

بتصميمها  تذهلك 

وتلبيك بقوتها.

مصممة بحرفية جذابة من كل زاوية.

اكتشف XT6 األولى على اإلطالق.

2021  X T6
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ما ال يُصدق.. 
يتحقق أمامك

استمتع بتصميم فريد يمنحك إطاللة تمّيزك عن اآلخرين. خطوط جريئة 

وقوية تفيض بالثقة وتعكس إصرارك على الوصول إلى غايتك. 

ويعزز تصميمها أداءها األيروديناميكي وكفاءتها العامة.. إنها كروس 

أوفر فخمة بثالثة صفوف من المقاعد، تعبر بحق عما يحمله اسم 

كاديالك من أناقة وابتكار وتفّرد.

XT6 الفئة الرياضية بلون رمادي Satin Steel معدني. تظهر بالتجهيزات المتوفرة.
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إطاللة شاملة بال حدود، بإمكانك االستمتاع بأشعة الشمس أثناء القيادة مع فتحة السقف ®UltraView التي تتيح لراكب المقعد األمامي وركاب المقاعد 

الخلفية االستمتاع بالمناظر الخالبة. علماً بأن فتحة السقف مظّللة للحماية من األشعة فوق البنفسجية، وُتفتح وتغلق بلمسة زر واحدة.

كاميرا مرآة الرؤية الخلفية تتوفر مع حزمة التكنولوجيا والرؤية المعززة في 

فئة الفخامة المميزة والفئة الرياضية. XT6 مجّهزة بمرآة كاديالك المبتكرة 

مع كاميرا للرؤية الخلفية والتي يمكن بث فيديو من خاللها. قم بالتبديل 

إلى هذا الوضع واستمتع بمجال رؤية أوسع بنسبة %300. قم بالتبديل 

والعودة إلى الوضع القياس، كل ذلك بمجّرد لمسة زر التبديل.

الرؤية الليلية تتوفر مع حزمة بالتينوم في فئة الفخامة المميزة والفئة 

الرياضية. تقوم أجهزة استشعار األشعة تحت الحمراء في XT6 بتحديد 

 الموقع وإبالغك بالمخاطر المحتملة أمامك لتتمكن من القيادة بثقة

أكبر في الظالم.

إّن مّيزات السالمة 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.
أعلى اليمين: فتحة سقف ®UltraView كهربائية. أعلى اليسار: الرؤية الليلية. األسفل: كاميرا مرآة الرؤية الخلفية.قد يؤثر سوء الرؤية وترّدي األحوال الجوية، وأحوال الطرقات على أداء مّيزات السالمة. يرجى قراءة دليل المالك للحصول على المعلومات الهامة المتعّلقة بالسالمة.
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لمقاعد الخلفية متوفرة بتصميم على شكل مقاعد منفصلة تستوعب 6 ركاب XT6 بالتينوم. تظهر مع التجهيزات المتوّفرة.

اجمع رفقتك
انطلقوا في رحلة جديدة على متن XT6 الجديدة كلياً. بفضل مقاعدها الرحبة الموزعة على ثالثة 

صفوف، فإنها تتسع لجميع أفراد العائلة واألصدقاء والمزيد إن كنت تريد. متوفرة بتصميم على 

شكل مقاعد منفصلة لتوّفر هذه الكروس أوفر األولى من نوعها أقصى درجات الراحة أثناء الرحلة، 

باإلضافة إلى كونها تجمع بين األناقة والرحابة.
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قياس شاشة نظام تجربة
مستخدم كاديالك

استرخ في 
أجواء من 

الراحة التامة
لعل أكثر ما يميز XT6 هو االهتمام الفائق الذي توليه ألدق التفاصيل. بدءاُ 

بما تضمه من الخشب الفاخر واأللياف الكربونية ووصوالُ إلى الخامات الجلدية

 XT6 والتقليمات المعدنية، إن المواد الفخمة التي تم استخدامها تؤكد أن

تنتمي إلى فئة خاصة بها.

اجعل من مقصورتك مالذاً لراحتك ومتعة لناظريك عبر اختيار اللون الذي تحبه 

 Maple Sugar أو العسلي Cirrus أو الرمادي Jet Black من بين األسود

والتي تكملها لمسات وتقليمات من الخشب أو األلياف الكربونية.

8 إنش

اليمين: مقاعد بثالثة صفوف. أعلى: نظام تجربة مستخدم كاديالك، نظام التحكم بالمناخ لثالث مناطق. األسفل: تصميم داخلي فاخر.

الـتـصـمـيـم الــداخـلــي
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القيادة متعة 
كل مرة

 LED 3 مصابيح
نظام إنارة كاشف مع

 قياس العجالت المتوّفرة 
بــ ـ12 قضيباً معدنياً

مصابيح يتم التحكم بها كل على حدة

20 إنش 

 6

األعلى: مصابيح أمامية LED بالكامل. األسفل: عجالت قياس20  إنش بـ 6 قضبان معدنية منفصلة بلمسة مصقولة/آندرويد.

دعَك من خيارات المساومة، وال ترَض باالعتيادي والمألوف، اختر اإلبداع 

 الُمطلق. XT6 ُمصّممة خصيصاً لك. إّنها كروس أوفر تجمع بتناغم مثالي 

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

األمامي الفريد، والمصابيح العمودية ولمسات الكروم هي بعض المزايا 

التي تجعل من XT6 سيارة جديرة باالحترام أينما حّلت.   

اختر ما بين فئة الفخامة والفئة الرياضية وفئة الفخامة المميزة لكي تصبح 

XT6 أيقونة تالئم شخصيتك. يتوّفر الشبك األمامي في XT6 باللون األسود 

الفائق اللمعان مع لمسة Galvano، ويمكن مالئمته مع مجموعة حصرية من 

العجالت والتجهيزات المتوّفرة بلمسات مختلفة لتناسب ذوقك الخاص. 

الـشــكــل الـخــارجـي
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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

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. مع باقة اشتراك تجريبية لدى OnStar® Protect and Connect لمدة شهرين وباقة بيانات Wi-Fi 3GB/90 يوم. احصل على شهر إضافي عند اشتراكك 

قبل انتهاء الفترة التجريبية.

باقات متوفرة

كاديالك 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 T A 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

تبقيك نقطة االتصال ® Wi-Fi المدمجة* 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.

*تتطلب مركبة مجهزة وخطة OnStar نشطة وخطة بيانات Wi-Fi مع شركة الجّوال. ال تتوفر خطط OnStar وخطط بيانات Wi-Fi في جميع البلدان. راجع onstararabia.com لمعرفة المركبات المجهزة وتوفر الخدمة وقيود النظام. 
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Bose® Studio Surround السلكيًا. األسفل: نظام Android™ Auto ونظام Apple CarPlay™ األعلى:  شحن السلكي للهواتف، نظام

الـعنـان  أطلـق 
للقـوة كلمـا 

إليهـا تحتـاج 
هل ترغب بالفخامة، وتقنيات االتصال، والراحة، واألناقة، والتصميم المذهل 

والتكنولوجيا المستقبلية؟ إليك كل هذا مع XT6 المبتكرة بدقة شديدة بحيث 

يكون كل ما تحتاجه في متناول يديك. سواء كان ذلك من خالل تقنية الشحن 

الالسلكي1، وحدة التحكم الدوارة، نظام المالحة المتوفر أو كاميرا مرآة الرؤية 

الخلفية المتوفرة.

ولنعبر أكثر عن الحرفية الدقيقة المعتمدة، تتجلى داخل المقصورة تكنولوجيا 

مبتكرة تتناغم مع ميزات الراحة والفعالية. يقدم نظام تجربة مستخدم كاديالك 

في XT6 نظام Bose® Premium  الصوتي بـ 8 مكبرات للصوت قياسي ونظام 

 Apple CarPlayTM2 بـ 14 مكبراً للصوت متوفر، كالهما متوافقان مع نظام 

ونظام Android AutoTM3 السلكياً ما يتيح لك الوصول إلى هاتفك وموسيقاك 

باإلضافة إلى شحن هاتفك السلكيا1ً واالستمتاع بالعديد من المزايا األخرى 

التي يمكنك تفعيلها بلمسة.

1. المتوفر قياسياً في فئة الفخامة المميزة والفئة الرياضية. يقوم النظام السلكياً بشحن أحد هواتف PMA أو Qi المتوافقة. تتمّيز بعض الهواتف بتكنولوجيا الشحن الالسلكّي المدمجة، بينما تتطّلب بعض الهواتف األخرى محوالً خاصاً / غالفاً خلفياً خاصاً. 
 iPhone® وتسري الشروط واألحكام التابعة لها. يتطّلب وجود هاتف Apple® أو استشارة شركة الهاتف.     2. إّن واجهة االستخدام في السيارة هي منتج تابع لشركة my.cadillac.com/learn لمعرفة إذا كان الهاتف أو الجهاز متوافقاً يرجى مراجعة

 متوافق وتنطبق رسوم باقات البيانات. Apple CarPlay هي عالمة تجارية لشركة .Siri Apple, Inc، وiPhone، وiTunes هي عالمات تجاريّة لشركة .Apple, Inc، ومسجلة في الواليات المتحدة وبلدان أخرى.     3. إّن واجهة االستخدام في السيارة هي
Google LLC. هي عالمة تجارية لشركة Android Auto ذكية متوافقة  Android™ وهواتف  Google Play من Android™ Auto وتسري الشروط واألحكام التابعة لها. وهي تتطّلب تطبيق GoogleTM منتج تابع لشركة

 Bose® مكّبراً للصوت ضمن نظام
Studio Surround المتوّفر

14
USB منافذ

 6

شحن السلكي 
للهواتف1

األداء
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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

ابتــكارات متفّوقة 
تحيطــك باألمان

على متن السالمة
تتضمن XT6 مواصفات سالمة مثل نظام الرؤية 

الليلية المتوفر، 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 المتوفر والمزيد. وللحفاظ 
على سالمتك أياً كان الطريق الذي تسلكه ستجد أن 
XT6 مجهزة بما ينبهك إلى المخاطر المحتملة أمامك 
كنظام الفرملة الطارئة األوتوماتيكية، المقعد المنبه 

للسالمة والنظام المساعد على الركن األمامي
والخلفي وميزات أخرى تريح بالك لتستطيع االستمتاع

تماماً برحلتك

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.

الرؤية الليلية
مع تقنية الرؤية الليلية المتوّفرة، تقوم أجهزة 

استشعار األشعة تحت الحمراء بتحديد الموقع وإبالغك 
بالمخاطر المحتملة أمامك لتتمكن من القيادة بثقة 

أكبر في الظالم.

نظام المساعدة على المحافظة على المسار 
يقوم نظام المساعدة على الحفاظ على المسار

مع نظام التنبيه عند االنحراف عن المسار المتوفر 
قياسياً، 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 مع نظام التنبيه
للمنطقة الجانبية العمياء المتوفر قياسياً في فئة 

الفخامة المميزة والفئة الرياضية، بإطالق إشارات
تحذيرية على المرايا الجانبية لتحذيرك عند دخول

سيارة المنطقة الجانبية العمياء أو اقترابها بسرعة.

نظام التنبيه لألجسام العابرة من الخلف
يقوم هذا النظام القياسي في فئة الفخامة

المميزة والفئة الرياضية، بتحذيرك من السيارات
القادمة خلفك من جهتي السيارة اليمنى واليسرى 

عبر تنبيه نابض من خالل مقعدك، عند الرجوع. 

نظام التنبيه من االصطدام األمامي  
يراقب نظام التنبيه من االصطدامات األمامية الحركة 

المرورية أمامك لينبهك من خطر تصادم أمامي محتمل، 
بينما يعرض لك مؤشر المسافة األمامية الفاصلة على 

شاشة مركز معلومات السائق (DIC)، الوقت الفاصل 
بينك وبين السيارة التي تم رصدها أمامك (بالثواني).

نظام الفرملة الخلفية األوتوماتيكية
يستطيع نظام الفرملة األوتوماتيكية الخلفية المتوّفر، 

حتى سرعات معّينة، استشعار حدوث اصطدام وشيك، 
وتفعيل الفرامل أوتوماتيكياً، فيساعدك على تخفيف 

شدة االصطدام. كما يمكن للنظام المساعدة على
تجّنب االصطدام أثناء السرعات البطيئة.

االستجابة التلقائية لحوادث االصطدام*
تنّبه الحساسات المدمجة OnStar تلقائياً في حالة وقوع 
حادث خطير، فيتم وصل مستشار أوتوماتيكياً مع المركبة 

للتواصل مع راكبيها.

خدمة المساعدة في العثور على المركبة المسروقة*
بالعمل مع السلطات المحلية، يتم إرسال إيعاز عن بعد عبر

خاصية Remote Ignition Block لمنع تشغيل السيارة،
مما 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 السالمة 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 على أداء مّيزات السالمة. يرجى قراءة دليل المالك للحصول على المعلومات الهامة المتعّلقة بالسالمة.

تظهر مواصفات مختارة للسالمة.

*. 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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القوة
تحت طلبك

وراء مالمحها الجميلة، تخبئ XT6 قوة مزمجرة. فقد تم تصميم هذه الكروس 

أوفر الفخمة بمحرك V6 متطور قوي، وتوقيت متفاوت لصمامات العادم ونظام 

إدارة استهالك الوقود النشط1، لتمنحك تجربة قيادة تغمرك باإلثارة. وبفضل ناقل 

الحركة األوتوماتيكي بـ 9 سرعات 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. أو بإمكانك االنتقال إلى مستوى سرعة عاٍل مع نظام التحكم 

الرياضي بالدفع الرباعي الذي يوّفر تقنية فريدة من نوعها مع تعليق نشط 

وتوجيه أسرع. وإن كنت ترغب بالمزيد، فاستمتع بأنماط القيادة المختلفة التي 

تقدمها لك XT6 والتي تستجيب لظروف الطريق المتغّيرة، فتدعم طريقتك 

الخاصة في القيادة كل مرة، وذلك بمجرد ضغطة زر.

3.6 لتر
محرك V6 سعة 

بـــ 6600 دورة في الدقيقة

عزم الدوران بـــ 5000 دورة في الدقيقة

قوة 310 حصان

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

XT6 الفئة الرياضية بلون أحمر Horizon بطبقتين. تظهر بالتجهيزات المتوفرة.

الــتــكــنــــولــوجــيـــا
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وابتكارات  مزايا 
البالتينوم حزمة 

تمّهد حزمة البالتينوم من كاديالك الطريق نحو عالم من الرفاهية االستثنائية. استمتع 

بمزايا فاخرة مع التحسينات الداخلية والخارجية، واألداء ، ومزايا  التكنولوجيا واألمان 

المصممة جميعاً لالرتقاء إلى مستوى جديد في القيادة. اختبر ذروة الفخامة المتطورة 

بأسلوب كاديالك النموذجي مع حزمة البالتينوم.

حزمة البالتينوم
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القوة المحركة

محّرك تيربو سعة 2.0 لتر، 4 أسطوانات، SIDI مع تقنية التوقف/التشغيل 
األوتوماتيكي )قوة 237 حصاناً عند 5000 دورة في الدقيقة، عزم 350 

نيوتن متر عند 4000-1500 دورة في الدقيقة(
نظام الدفع الرباعي مع نظام اختيار نمط القيادة

ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 9 سرعات
نظام إلكتروني لتغيير السرعة عالي الدقة

الشاسيه ونظام التعليق

الفرامل فرملة نشطة، قرصية مهواة مانعة لالنغالق على العجالت 
األربع )ABS(، أمامية وخلفية كهربائية مع نظام الفرامل المتجددة

نظام التوجيه عجلة قيادة إلكترونية معززة آلياً
نظام تعليق قيادة ومناورة

التصميم الخارجي

مقابض أبواب بلون الهيكل مع شريط من الكروم
نظام تعبئة الوقود بدون غطاء

زجاج مقاوم لوهج أشعة الشمس
مصابيح LED أمامية مع تقنية اإلنارة واإلطفاء األوتوماتيكية ومصابيح 

LED تعمل في النهار
 مصابيح LED أمامية، مصابيح خلفية جانبية، مصابيح للركن

األمامي واالنعطاف
 باب خلفي يفتح إلى األعلى ويغلق كهربائياً مع ذاكرة

للعلّو يمكن برمجتها
مرايا بلون الهيكل، خارجية قابلة للتدفئة واإلغالق كهربائياً وتنطوي 

يدوياً مع مؤشرات انعطاف مدمجة
Galvano سكك للسقف

جناح خلفي
حزمة القطر ُمجهزة من المصنع

زجاج أمامي وزجاج النافذتين األماميتين مانع للضوضاء
ماسحات للزجاج خلفية متفاوتة مع تقنية رش المياه

 Bright Silver عجالت قياس 18 إنش متعددة األضالع مع لمسة

المقصورة

نظام تشغيل تفاعلي عن ُبعد
نظام تنقية الهواء في المقصورة
هوائي مثّبت على سطح السيارة

نظام الصوت نظام ®Bose الفائق مع 8 مكّبرات للصوت
منافذ USB عدد 6، منفذ نموذج A ومنفذ نموذج C )في الكونسول 
األمامي(، منفذ نموذج A ومنفذ نموذج C للشحن فقط )في الصف 

الثاني(، منفذان نموذج C )في الصف الثالث(
نظام تجربة مستخدم كاديالك3 ستيريو AM/FM  وشاشة ملونة مائلة 
لعرض المعلومات مقاس 8 إنش، إعدادات مخّصصة لكل سائق، تقنية 

التعرف على الصوت )باللغة اإلنكليزية فقط(، تقنية الهاتف المدمج 

 Android Auto™2 ونظام  Apple CarPlay™1 المتوافق مع نظام
السلكياً، تقنية NFC لتوصيل الهواتف على المدى القريب وقراءة 

والتطبيقات المتصلة )غير متوفر في ُعمان و الكويت(
نظام التحكم األوتوماتيكي بالمناخ لثالث مناطق مع تعديل مستقل 

للسائق والراكب األمامي والركاب في الخلف
نظام التدفئة، كهربائي تدفئة/ مزيل الصقيع

 فتحة سقفUltraview  كهربائية بمساحة مزدوجة قابلة للفتح
 فوق الصف األول، وقابلة لإلمالة واالنزالق بلمسة زر مع حاجب

كهربائي ألشعة الشمس.
نظام تثبيت سرعة إلكتروني مع تثبيت واستئناف السرعة

تقنية إزالة الضباب كهربائياً عن الزجاج الخلفي باإلضافة إلى مخارج للزجاج 
األمامي والنوافذ الجانبية لكل من السائق والراكب األمامي

أقفال أبواب 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 للمقصورة األمامية والخلفية، للصفوف الثالثة

لوحة عدادات شاشة ملّونة مزدوجة لمعلومات القيادة، يمكن تعديلها 
من قبل السائق، تتضّمن رسائل تنبيه ومعلومات عن المركبة

صندوق تخزين قابل لإلقفال
كاميرا HD للرؤية الخلفية3

بوق مزدوج الصوت
نظام فتح السيارة بدون مفتاح ودخول دون مفتاخ 

مرآة داخلية للرؤية الخلفية مع خاصية التعتيم التلقائي
حساس درجة رطوبة المقصورة

 نظام التحكّم عن ُبعد يتضّمن ميزة فتح باب المرآب،
مع 3 قنوات يمكن برمجتها

 نوافذ كهربائّية مع ميزة اإلغالق والفتح السريع في األمام،
ميزة الفتح السريع في الخلف

المقاعد

مقاعد لـ 7 ركاب، مقاعد أمامية حاضنة قابلة للتعديل كهربائياً إلى 8 
وضعيات لمقعد السائق وإلى 6 وضعيات لمقعد الراكب األمامي 

مقاعد قابلة للتدفئة للسائق والراكب األمامي
مقاعد من الجلد المشّمع

عمود عجلة القيادة قابل لالنحناء والتداخل يدوياً
عجلة قيادة مغّلفة بالجلد 

 المزايا المتوفرة

وسائد هوائية4 نظام استشعار وجود الراكب، نظام تقييد أمان قابل 
للنفخ، نظام استشعار وجود راكب/طفل في مقعد الراكب األمامي. 
وسائد هوائية أمامية ثنائية مراحل االنتفاخ، ووسائد هوائية مدمجة 

للحماية من الصدمات الجانبية للسائق والراكب األمامي، وسادة هوائية 
لحماية ركبة السائق، ووسائد هوائية ستارية لحماية رؤوس الركاب في 

جميع المقاعد مع نظام حماية عند االنقالب. 
إطار احتياطي مدمج يتضمن شبكة تخزين جانبية

نظام StabiliTrak اإللكتروني للتحكّم بالثبات
حزمة نفخ اإلطارات

نظام مراقبة ضغط الهواء 
 نظام التحكّم بالسحب على المدى الكامل، معّدل قوة

المحّرك والفرامل
Drivesense زر نظام

مؤشر المسافة الفاصلة 
نظام التنبيه لالصطدامات األمامية

نظام الفرملة األمامي لمنع االصطدام بالمشاة
نظام المقعد المنّبه للسالمة

مصراع هوائي ديناميكي علوي  
علبة أدوات للطوارئ على الطريق

فرامل إلكترونية لركن السيارة
نظام المساعدة على الركن األمامي والخلفي 

الفرملة الطارئة األوتوماتيكية
نظام المحافظة على المسار ونظام التنبيه عند االنحراف عن المسار

المواصفات المتوفرة
المقاعد 6 ركاب

 iTunesو ،iPhoneو ،Siri .Apple هي عالمة تجارية لشركة Apple CarPlay .متوافق وتنطبق رسوم باقات البيانات iPhone® وتسري الشروط واألحكام التابعة لها. يتطّلب وجود هاتف Apple® 1. إّن واجهة االستخدام في السيارة هي منتج تابع لشركة
 Google Play من Android Auto وتسري الشروط واألحكام التابعة لها. وهي تتطّلب تطبيق GoogleTM ومسجلة في الواليات المتحدة وبلدان أخرى.     2. إّن واجهة االستخدام في السيارة هي منتج تابع لشركة ،Apple هي عالمات تجاريّة لشركة

وهواتف ™Android ذكية متوافقة. Android Auto هي عالمة تجارية لشركة Google.     3. يرجى قراءة دليل المالك للحصول على المعلومات الهامة المتعّلقة بالسالمة.     4. 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.     5. 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.

SPORTميــزات XT6 2021 فئــة الفخامــة حزمــة البالتينومالفئــة الرياضية فئــة الفخامــة الممّيزة

محرك V6 سعة 3.6 لتر، DI، VVT، مع تقنية التوقف/التشغيل 
 األوتوماتيكي )بقّوة 310 حصان @ 6600 دورة في الدقيقة،
وعزم دوران يبلغ 366 نيوتن متر @ 5000 دورة في الدقيقة(

المحور نسبة نقل الحركة النهائية 3.49، نظام positraction اإللكترونية، 
قابض مزدوج، نظام التحكم الرياضي بالدفع الرباعي

شاسيه مع نظام تعليق مع تخميد بالوقت الحقيقي
مقابض لألبواب بلون الهيكل

سكك للسقف باللون األسود الالمع
نظام تعليق عالي األداء مع ميزة اختيار نمط القيادة

 عجالت ألمنيوم Diamond Cut قياس 20 إنش مع 12 ضلعاً بجيوب 
Dark Android Satin

المواصفات المتوفرة

المقاعد 6 ركاب
 عجالت ألمنيوم قياس 21 إنش مع 12 ضلعاً بلمسة 

Diamond Cut/Android

حزمة الرؤية والتكنولوجيا المعّززة
حزمة مساعدة السائق

 تقليمات جلدية بدرزة فرنسية تلف سطح البوق/غطاء
الوسادة الهوائية

حزمة الراحة وتنقية الهواء
المقاعد خامات من جلد Semi-Aniline للمقاعد

 لوحة معلومات مغلفة بالجلد تقليمات من الجلد على
الكونسول واألبواب

بطانة سقف من القماش الجلدي المدبوغ
سجادات فاخرة لألرضية في األمام والخلف

نظام اإلنارة األمامية المتمّيز
نظام تجربة مستخدم كاديالك مع نظام مالحة مدمج

شاسيه مع نظام تعليق مع تخميد بالوقت الحقيقي
نظام تعليق عالي األداء

 اســتمتع بميــزات فئــة الرياضيــة باإلضافــة إلــى هذه 
التعديالت: 

حزمة الرؤية والتكنولوجيا المعّززة
حزمة مساعدة السائق  

 تقليمات جلدية بدرزة فرنسية تلف سطح البوق/غطاء
الوسادة الهوائية

حزمة الراحة وتنقية الهواء
 Semi-Aniline المقاعد خامات من جلد

 لوحة معلومات مغلفة بالجلد تقليمات من الجلد على
الكونسول واألبواب

بطانة سقف من القماش الجلدي المدبوغ 
سجادات فاخرة لألرضية في األمام والخلف 

نظام اإلنارة األمامية المتمّيز
نظام تجربة مستخدم كاديالك مع نظام مالحة مدمج

محرك V6 سعة 3.6 لتر، DI، VVT ، مع تقنية التوقف/التشغيل األوتوماتيكي 
)بقّوة 310 حصان @ 6600 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يبلغ 366 نيوتن 

متر @ 5000 دورة في الدقيقة(
لمسات إضاءة على األبواب وإضاءة عملية

مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائياً إلى وضعيتين لمسند الظهر لكل من 
السائق والراكب األمامي

حزمة الذاكرة تحفظ إعدادات سائقين اثنين للمقعد الكهربائي، المرايا 
الخارجية وعمود المقود الكهربائي والخيارات الشخصية للسائق

شحن السلكي للهواتف5
عجلة القيادة قابلة للتدفئة، أوتوماتيكية

عمود عجلة القيادة تحكم باإلقفال، قابل لإلمالة والتداخل كهربائياً
فتحة خزان الوقود مع نظام اإلغالق

مقابض أبواب مضاءة
مرايا خارجية مدفأة قابلة للتعديل والطي كهربائياً، مع خاصية التعتيم 

التلقائي من ناحية السائق، ومؤشرات انعطاف مدمجة
ماسحات للزجاج Rainsense، أمامية بسرعات متفاوتة، وخلفية بسرعات 

متفاوتة مع تقنية رش المياه، واستشعار الرطوبة
غطاء منطقة األمتعة

باب خلفي يعمل دون استخدام اليدين يُفتح إلى أعلى، مع ذاكرة للعلّو 
يمكن برمجتها، وإنارة مسّلطة عليها شعار كاديالك

حزمة األمان المتطورة تتضّمن عمود عجلة قيادة قابل لإلقفال، أقفال 
حماية لألبواب والمزالج، نظام إنذار لمنع السرقة يعمل تلقائياً، نظام استشعار 

ميالن السيارة، نظام استشعار الحركة في المقصورة وعجالت مع أقفال
حزمة المدخنين

نظام التنبيه عند تغيير المسار مع نظام التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء
نظام التنبيه لألجسام العابرة من الخلف

نظام القطر الذكي يشتمل على وصلة قطر كروية ونظام تبريد شديد 
التحّمل وغطاء لوصلة القطر و7 أسالك للقطر والسحب

النظام المساعد على القطر مع خطوط توجيه
 Polished/Android عجالت ألمنيوم قياس 20 إنش مع 6 قضبان بلمسة

المواصفات المتوفرة

المقاعد 6 ركاب
 نظام صوتي نظام Bose Performance Series بـ 14 مكبر للصوت،

تتميز بتصميم كاديالك
نظام الرؤية الليلية

نظام تجربة مستخدم كاديالك مع نظام مالحة مدمج
نظام اإلنارة األمامية المتمّيز

حزمة الراحة وتنقية الهواء تتضمن مؤيناً للهواء، ومقاعد أمامية قابلة 
للتهوية، ومقاعد خلفية جانبية قابلة للتدفئة

حزمة دعم السائق تتضّمن نظام تثبيت السرعة التفاعلي المتطّور ونظام 
شّد حزام األمان أوتوماتيكياً ونظام الفرملة الخلفية األوتوماتيكية ونظام 

الفرملة الطارئة األوتوماتيكية معززة
حزمة الرؤية والتكنولوجيا المعّززة تشمل شاشة لوحة عدادات قياس 8 
إنش مع شاشة عرض منعكسة على الزجاج األمامي، كاميرا مرآة الرؤية 

الخلفية، رؤية محيطية بتقنية HD، نظام التنبيه لألجسام العابرة من الخلف، 
نظام المساعدة على الركن مع الفرملة، منظف لكاميرا مرآة الرؤية الخلفية

 اســتمتع بميــزات فئــة الفخامــة المميــزة باإلضافــة إلــى اســتمتع بمزايــا فئــة الفخامــة الممّيــزة باإلضافــة إلــى:
هــذه التعديالت:

اســتمتع بمزايــا فئــة الفخامــة باإلضافــة إلى:

الـمـيـــزات والـخـيـــارات
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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.

2021© 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 وبلدان أخرى. Android هي عالمة تجارية لشركة Google LLC. وBrembo هي عالمة تجارية مسجلة لشركة Brembo . وBose وCenterpoint وAudioPilot هي عالمات 

.Wi-Fi Alliance® هي عالمة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fiفي الواليات المتحدة والبلدان األخرى. و Bose تجارية لشركة
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1775 ملم

1681 ملم 1687 ملم
1963 ملم

2863 ملم
5042 ملم

1. األمتعــة وقــدرة التحميــل يحدهــا الــوزن وطريقة توزيعه.

XT6 أبعاد وسعات مختارة
جميع المقاسات بالمليمتر

2863 قاعدة العجالت 
5042 الطول اإلجمالي 
1963 العرض اإلجمالي 
1775 االرتفاع اإلجمالي 
1687 عرض المحور األمامي 
1681 عرض المحور الخلفي 

المقاسات الخارجية

سعات الدفع الرباعي

XT6 السعة وقدرة التحميل في

الصف الثالث الصف الثاني  الصف األمامي 
749 993 1046 حّيز األرجل 
945 993 1011 حّيز الرأس 
1003 1415 1273 حّيز الجلوس 

المقاسات الداخلية

سعة الحمولة1 (لتر)
2229 الحمولة القصوى 
1221 خلف الصف الثاني 
357 خلف الصف الثالث 
83 الوقود (لتر، تقريباً) 

فـئـة الـفـخـامـة

فـئـة الـفـخـامـة الـمـمـيـزة

الـفـئـة الـريـاضـيـة

ألمنيــوم قيــاس 21 إنــش مع 12 ضلعاً بلمســة 
DIAMOND CUT/ANDROID1

ألمنيــوم متعــددة األضالع قياس 18 إنش بلمســة 
BRIGHT SILVER

ألمنيــوم قيــاس 20 إنــش مع 6 أضالع بلمســة 
POLISHED/ANDROID

ألمنيــوم DIAMOND CUT قيــاس 20 إنــش مــع 12 ضلعاً 
DARK ANDROID SATIN بجيوب مع لمســة

مقاسات المركبة والعجالت

1. متوّفــر بتكلفــة إضافية.
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مساحات
JET BL ACK

مساحات
JET BL ACK

مساحات
JET BL ACK

تقليمات خشــبية  
MISTY MATRIX

مساحات
JET BL ACK

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

JET BL ACK

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

JET BL ACK

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

DARK AUBURN

تقليمات خشــبية  
 BLACK OLIVE ASH

OMBRE مع لمســات

تقليمــات مــن ألياف كربونية 
 TWENTY-TWO 

OMBRE مع لمســات

تقليمــات مــن ألياف كربونية 
 TWENTY-TWO 

OMBRE مع لمســات

1. يتطلــب حزمــة البالتينية. 

فـئـة الـفـخـامـة

فـئـة الـفـخـامـة الـمـمـيـزة

الـفـئـة الـريـاضـيـة

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

CIRRUS

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

CIRRUS

مقاعد
DARK TITANIUM

تقليمات خشــبية
LINEAR GALAXY

مساحات
JET BL ACK

S مع مســاحات E M I -A N IL IN E مقاعد جلدية 
C H E V R O N  P E R F O R AT E D

JET BL ACK 1

 تقليمــات ألياف 
  BRONZE كربونية 

OMBRE مع لمســات

مساحات
JET BL ACK

S مع مســاحات E M I -A N IL IN E مقاعد جلدية 
C H E V R O N  P E R F O R AT E D

M A P L E  S U G A R 1

تقليمات خشــبية  
FINELINE CALICO

مساحات
JET BLACK

مقاعد بأســطح من الجلد المشــّمع
JET BL ACK

ألمنيوم
LUNAR BRUSHED

فئة الفخامة المميزة/ الفئة الرياضية

التوليفات الداخلية



1. متوّفــر بتكلفــة إضافية.

أحمــر INFRARED بطبقتين1

معدني1  STELLAR أسود

 SATIN STEEL معدني

 عنابــي GARNET معدني1

أزرق DARK MOON معدنــي1

أبيض كريســتالي 3 طبقات1

WILDER معدني1

 رمادي SHADOW معدني1

2األلـــوان الــخــارجــيــة 0 2 1 X T 6 كــاديــالك 


