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تيرين
 في كل 

ً
 كبيرة... فروقا

ً
التفاصيل الصغيرة تحدث فروقا

باوند–قدم من العزم، وفي كل مليمتر من المساحة، 

إلى  دفعنا  ما  وهذا  الهدوء،  من  ديسيبل  كل  وفي 

بالثناء  جديرة  قيادة  تجربة  وإبداع  الحلول  ر 
ّ

تصو إعادة 

دائم  الفخامة  إرث  الجديد   2016 تيرين  من  جاعلين 

االستمرار.

مظهر  إلى  أضفناها  التحسينات  من  والمزيد  العديد 

تيرين ومحتواه ليتربع على كرسي الريادة في فئته 

رت 
ّ
خ

ُ
من حيث التصميم والهندسة. إبتكارات كثيرة س

في كل إنش من تيرين لتمنحك الكفاءة ذاتها التي 

في مركبات الكروس أوفر بالحجم الكامل.
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شبك دينالي المميز 

مصابيح أمامية كاشفة 

تصميم جديد للمواصفات 
الخارجية

باب يفتح إلى األعلى 
 قابل للبرمجة 

ً
كهربائيا

3

تيرين دينالي باللون األسود المعدني
معروض بالتجهيزات المتوفرة.

تيرين.  في  القصوى  الفئة  أنه  ستدرك   2016 دينالي  تيرين  على  نظرك  يقع  حالما 

بشبكه المميز، وإطاللته الجديدة، ومقابض أبوابه المصنوعة من الكروم، وأغطية 

مراياە، وشرائحه الجانبية، وعجالته الحصرية الجديدة في طراز دينالي يسمو تيرين 

بمعايير سيارات الكروس أوفر الفاخرة إلى أفق جديد بالكامل.

تيرين دينالي: 
رقّي االرتقاء 
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ل 
ّ
شبك أمامي فريد معد

ن 
ّ

ومظهر أنيق محس
SLT في

عزل ثالثي الطبقات 
لألبواب 

مجموعة عجالت أنيقة

مصابيح LED لإلضاءة 
خالل النهار
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من  أكثر  ما هو  يحمل في طياته  أن  يجب  الراقي  التصميم  بأن  يؤمن مهندسونا 

الهيكل،  خطوط  كافة  إلى   
ً
وصوال األمامي  الزجاج  انحناء  من  إبتداًء  مظهر.  مجرد 

 إلى إيجاد تصميم قادر 
ً
جميعها ارتكزت هندستها على مبادئ االنسيابية سعيا

م تيرين SLT العديد من 
ّ
على اختراق الهواء بسالسة وتوفير بيئة قيادة هادئة. يقد

االمتيازات اإلضافية التي ستحوز على انتباهك وتأسر قلبك.

 :SLT تيرين 
إطاللته الفريدة بداية الحكاية 

تيرين SLT باللون الفضي المعدني 
معروض بالتجهيزات المتوفرة.
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التطوير يبدأ من أصغر التفاصيل

الكروس  مركبة  من  متطلباتك  الحسبان  في  أخذنا  تيرين  أبدعنا  عندما 

إلى  وأصغرها  التفاصيل  بأدق  الجديد  تيرين  تصميم  يرتقي  حيث  أوفر، 

أبعاد جريئة وجديدة بالكامل في عالم سيارات الكروس أوفر.

مصابيح أمامية كاشفة يؤّمن تيرين إنارة عالية ومركزة لتعزيز الرؤية عبر 

المصابيح األمامية المتكاملة عالية األداء.

 قابل للبرمجة يفتح ويغلق بلمسة زر لغاية 
ً
باب يفتح إلى األعلى كهربائيا

.
ً
ارتفاع مبرمج مسبقا

تيرين  يوفر  النهار  خالل  مثالية  لرؤية  النهار  خالل  لإلضاءة   LED مصابيح 

مصابيح LED لإلضاءة خالل النهار لترى اآلخرين ويروك رؤية أوضح.

زجاج مغلف بطبقة بالستيكية تّمت هندسة الزجاج األمامي باستخدام 

زجاج مغلف بطبقة بالستيكية للحجب بين صخب الطريق وهدوء مركبتك.

األربعة بطبقات عزل ُمحكمة  األبواب  دت 
ّ

و
ُ
ز لألبواب  الطبقات  عزل ثالثي 

ب الهواء إلضفاء المزيد 
ّ
 من تسر

ّ
 عن الحد

ً
تمنع دخول صخب الطريق فضال

من الهدوء على المحيط الداخلي.

فوق  شرائح  فيها  بما  الكروم  من  لمسات  الكروم  من  جانبية  شرائح 

تيرين  في  المنكبين  عريض  المنحوت  الهيكل  مع  تتناغم  التي  اإلطار 

دينالي.

شبك تيرين دينالي شبك كروم مع إطار المع يمنح المركبة إطاللة فريدة.

من  إنش   19 عجالت  دينالي  تيرين  طرازات  توفر  األلومنيوم  من  عجالت 

.V-6 مع طراز المحرك 
ً
اق المشغول آليا

ّ
األلومنيوم البر

إلى  الكروم  العادم  أطراف  ضاف 
ُ
ت الكروم  من  أطراف  مع  فريد  عادم 

اللمسات الجمالية الخلفية لتيرين دينالي.
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لتعزيز  العميق فيك.  اإلبداعي  التفكير  نتاج  إلى  ف 
ّ
وتعر دينالي  تيرين  أبواب  إفتح 

مستوى راحتك وتحسين تجربة قيادتك حرص مصممو جي ام سي على االرتقاء 

زة بدقة متناهية، ومظهر راٍق ال 
ّ
 سواء. درزات فاخرة مطر

ّ
بالمظهر واألداء على حد

م أرقى ما يمكن لحواسك 
ّ
يبهت مع مرور الزمن. لقد صممنا دينالي بأسلوب يقد

 .
ً
، وسمعا

ً
، ونظرا

ً
لمسا

فخامة في كل إنش وراحة في كل كيلومتر 

مقاعد دينالي المميزة

مقاعد أمامية قابلة 
للتدفئة والتعديل في 

ثماني وضعيات 

ز واسع للقدمين في 
ّ
حي

صف المقاعد الثاني

فتحة سقف قابلة للفتح 
 )متوفرة( 

ً
كهربائيا تختلف الميزات بحسب المنطقة.

مقصورة تيرين دينالي باللون األسود
معروضة بالتجهيزات المتوفرة.
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أجواء  ضمن  حولك  بما   
ً
تماما  

ً
ملّما اتصال،  على   

ً
دوما تبقيك  تكنولوجيا  ك 

ّ
تمل

موسيقية فاخرة، كل هذا وأكثر بفضل مجموعة من التفاصيل التحسينية مثل العزل 

الصوتي  النظام  مثل  االختيارية  المزايا  من  العديد  يتوفر  لألبواب.  الطبقات  ثالثي 

صة ونظام مالحة ليرشدك إلى 
ّ

مع IntelliLink والذي يوفر لك بيئة ترفيهية مخص

لكي  يفوتنا   
ً
شيئا ندع  ال  فإننا  بالعزل  األمر  يتعلق  وحين  بخطوة.  خطوة  وجهتك 

إلى  SLT في  الرائعة  المزايا  الئحة  تكتمل  شائبة.  كل  من  استماعك  تجربة  تخلو 

يسار الصفحة.

بط لتستمتع بما تسمع
ُ

ض

تختلف الميزات بحسب المنطقة.
مقصورة تيرين SLT باللون الفضي الفاتح 

معروضة بالتجهيزات المتوفرة.

كنسولة مضاءة مع 
م

ّ
مجموعة مفاتيح تحك

كاميرا للرؤية الخلفية 

م في الراديو 
ّ
أزرار تحك

مدمجة في عجلة القيادة

إلغاء الضجيج
.USB قد تتطلب بعض األجهزة منفذ .

ً
 ذكيا

ً
يتطلب التشغيل الكامل تقنية بلوتوث السلكية متوافقة وهاتفا
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بمجرد إمساك عجلة قيادة تيرين ستكون على اتصال كامل بكافة مزاياه. كل ما 

الترفيه  نظام  تفاعل  ميزة  عن   
ً
فضال أصابعك  بمتناول  سيكون  إليه  الوصول  تريد 

المزايا وفرناها لك لتصب كامل  المتوفرة مع األوامر الصوتية. كل هذه  والمالحة 

تركيزك على الطريق.

كي تزيد متعة القيادة متعة

تختلف الميزات بحسب المنطقة.

نظام صوتي مع شاشة 
ملونة تعمل باللمس

تشغيل السيارة باستخدام 
م عن بعد

ّ
جهاز التحك

ربط سلس مع األجهزة الذكية 
عبر تقنية بلوتوث1

1يتطلب التشغيل الكامل تقنية 

بلوتوث السلكية متوافقة 
. قد تتطلب بعض 

ً
 ذكيا

ً
وهاتفا

  .USB األجهزة منفذ
my.gmc.com/ تفضل بزيارة
ف إلى مجموعة 

ّ
learn لتتعر

األجهزة المتوافقة مع مركبتك.  مقصورة تيرين دينالي باللون األسود
معروضة بالتجهيزات المتوفرة.
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تكنولوجيا رهن إشارتك

فائقة  إنش   7 قياس  باللمس  تعمل  ملونة  شاشة  مع  صوتي  نظام 

تخصيص   
ً
أيضا يمكنك  كما  المعلومات.  إيجاد  عليك  ل 

ّ
تسه الوضوح 

لكابل  إضافي  ومأخذ   1USB بمنفذ  النظام  هذا  د 
ّ

و
ُ
ز الرئيسية.  الصفحة 

.MP3 ل
ّ

الصوت لتشغيل الموسيقى من أي مشغ

دك 
ّ

زو
ُ
نظام INTELLILINK قياسي في طرازات SLE، وSLT، ودينالي. ي

خالل  من  م 
ّ
والتحك المحمول  هاتفك  وصل  بإمكانية   INTELLILINK

األوامر الصوتية في مجموعة االتصال والترفيه الخاصة بك.

نظام المالحة يتوفر مع INTELLILINK في طرازي SLE-2، وSLT ويكون 

 في دينالي كما تضاف إليه ميزة العرض المتعدد للخرائط.
ً
قياسيا

نظام كاميرا الرؤية الخلفية يعرض صورة حية مع خطوط مساعدة 

على الشاشة الملونة التي تعمل باللمس أثناء الرجوع لجعله أكثر 

.
ً
سهولة وأمانا

معروض مع نظام التنبيه من السيارات العابرة من الخلف.

نظام تشغيل المركبة عن بعد تؤّمن لك هذه الميزة إمكانية تشغيل 

 المركبة وتعديل 
ّ

 لتهيئة جو
ً
المركبة من مسافة تصل إلى 61 مترا

      ،SLE-2 يمكن في طرازات .
ً
حرارتها بحسب الدرجة المضبوطة مسبقا

وSLT ودينالي تدفئة أو تبريد الداخل حسب درجة الحرارة الخارجية كما 

يمكن تدفئة المقاعد وتشغيل مزيل الصقيع وتدفئة المرايا الجانبية.

م 
ّ
ل مشغل MP3 الخاص بك وتحك

ّ
التوصيل عبر منفذ USB وص

في المزايا عبر األزرار المدمجة في عجلة القيادة.

نظام صوتي فاخر PIONEER® تّمت هندسته ليمنحك تجربة استماع 

متميزة تنقل إليك موسيقاك المفضلة كما أرادها مبدعها. 

عة عبر استراتيجية ذكية ستحظى بصوت 
ّ
مع 8 مكبرات صوتية موز

نقي بقوة 250 واط.

ل المحطة، 
ّ
م في الراديو بد

ّ
األزرار المدمجة في عجلة القيادة للتحك

ل الصوت وابحث عن الموسيقى في نظامك الصوتي بأطراف 
ّ
وعد

أصابعك وبدون أن تترك عجلة القيادة.

م 
ّ
توصيل البلوتوث مع هاتفك1 أبِق عينيك على الطريق وتحك

في هاتفك الذكي أو الجهاز المتوافق عبر األوامر الصوتية. تعمل هذه 

م المدمجة في عجلة القيادة.
ّ
التقنية من خالل أزرار التحك

. قد تتطلب بعض األجهزة منفذ USB. تفضل بزيارة my.gmc.com/learn لتتعرف إلى مجموعة األجهزة المتوافقة مع مركبتك. 
ً
 ذكيا

ً
1يتطلب التشغيل الكامل تقنية بلوتوث السلكية متوافقة وهاتفا

المواصفات الداخلية | االتصال والمعلومات 
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تختلف الميزات بحسب المنطقة.
مقصورة تيرين دينالي الداخلية باللون األسود 

معروضة بالتجهيزات المتوفرة.
1 تتوقف سعة األمتعة والحمولة على الوزن والتوزيع.

كما   Multi-Flex تقنية  مع  السحب  سهلة  فسيحة  خلفية  مقاعد  تيرين  يمنحك 

ز األمتعة 
ّ
يمكنك فصل مسند المقعد الخلفي بنسبة 60/40 لجعل الوصول إلى حي

نك تصميم المقاعد من سحب صف المقاعد الثاني لمسافة 203 ملم، 
ّ
أسهل. يمك

ز خلفي لألقدام 39.9 إنش. يمكن طي صف المقاعد الثاني نحو األسفل 
ّ
والنتيجة حي

ز التخزين1 
ّ
أو نحو الجانبين )أو باالتجاهين( لمساحة تخزين أكبر – مع 1809.5 ليتر من حي

سيمنحك تيرين المزيد من مزايا الراحة. 

ألن االحتياجات المتغيرة تتطلب مساحة مرنة

شرائح مدمجة في األبواب 
           

ً
توفر مستوى منخفضا

للصعود وللتحميل

صندوق تخزين كبير تجاە 
الراكب األمامي وكنسولة 

مركزية الستيعاب 
الكمبيوتر المحمول

 
ً
باب يفتح إلى األعلى كهربائيا

قابل للبرمجة )متوفر(

أربعة منافذ كهربائية 12 فولت
المنافذ: 2 في األمام، و1 في 

صف المقاعد الثاني، و1 في 
ز األمتعة

ّ
حي
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بما  لتخصيصه  عديدة  ومزايا  فسيحة  مساحة  تيرين  يمنحك 

يحقق راحتك ويالئم احتياجات أسلوب حياتك.

م
ّ
مرونة في التحك

الموسيقى وإخماد الضجيج تّمت هندسة انحناء الزجاج األمامي، والمرايا 

 من صوت هبوب الرياح. 
ّ
ق الهواء والحد

ّ
م في تدف

ّ
وشكل الهيكل للتحك

وإلضفاء المزيد من الهدوء على المقصورة تّم تزويد أبواب تيرين بعزل 

بين  للفصل  بطبقة بالستيكية  األمامي  الزجاج  الطبقات وتغليف  ثالثي 

صخب الطريق وهدوء مركبتك.

ل 
ّ

ارتفاع يسه التحميل على  للتحميل تّم وضع عتبة  مستوى منخفض 

عليك رفع األمتعة الكبيرة والثقيلة إلى تيرين أو منه، ومع طي صف 

ز تحميل يصل حتى 1809.5 ليتر2.
ّ
المقاعد الثاني يمنحك تيرين حي

 SLT في 8 وضعيات قياسية في طرازي 
ً
مقاعد قابلة للتعديل كهربائيا

ن هذە الميزة السائق والراكب األمامي من رفع مستوى 
ّ
ودينالي،  تمك

 في 8 وضعيات مع مسنديهما.
ً
الراحة عبر تعديل مقعديهما كهربائيا

شحن  إمكانية  لك  يتيح   1USB ومنفذ  فولت   12 منافذ  أربعة  التوصيل 

مع  بك  الخاص   MP3 ل 
ّ

مشغ وتوصيل  المتوافقة  اإللكترونية  أجهزتك 

النظام الصوتي.

ز التخزين توفر لك المساحة الداخلية صندوق تخزين تجاه الراكب األمامي 
ّ
حي

وكنسولة مركزية الستيعاب الكمبيوتر المحمول أو الجهاز اللوحي. كما 

تخزين أسفل مسند  الراديو، ووحدة  تخزين أسفل  رف  الجديد  الطراز  يوفر 

الذراع الوسطي ومساحة تخزين من طبقتين في ألواح األبواب.

1غير متوافق مع جميع األجهزة.2تتوقف سعة األمتعة والحمولة على الوزن والتوزيع.

 
ً
 واضحا

ً
عتبر العتبات من األلومنيوم المصقول دليال

ُ
عتبات قابلة لإلضاءة ت

على فخامة مواد التصنيع في دينالي وتحسيناته.

درزات  مع  م 
ّ
المخر الجلد  من  بمساحات  مقاعد  المميزة  دينالي  مقاعد 

متباينة وشعار دينالي المحفور على المقاعد األمامية.

مقاعد أمامية قابلة للتدفئة لتوفير تدفئة سريعة لك في تيرين يمكنك 

تدفئة المقاعد األمامية المتوفرة عند تشغيل السيارة باستخدام جهاز 

م عن بعد المتوفر. تّم توزيع عناصر الحرارة في المقعد ومسنده 
ّ
التحك

بشكل متكافئ لتعزيز راحتك.

المصابيح التزيينية تضاء الكنسولة المركزية بمصابيح تزيينية حمراء.
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ضمن ذكية  مالءمة  لك  تضمن  بمرونة  تعليقه  ونظام  تيرين  شاسي   يمتاز 

قياسي  I-4 محرك  للقوة:  خياران  تيرين  في  يتوفر  كما  وخارجها،  المدينة   شوارع 

الوقود استهالك  ر 
ّ
يقد األمامي  الدفع  لطرازات  وبالنسبة  ليتر،   2.4  سعة 

د 
ّ
ول

ُ
 محرك V-6 سعة 3.6 ليتر ي

ً
بـ 13.5 كلم/ليتر1 على الطريق السريع، ويتوفر أيضا

 في هذه 
ً
 ويتربع على رأس قائمة أبرز المحركات قوة وعزما

ً
قوة بمقدار 292 حصانا

الفئة مع استهالك 10.2 كلم/ليتر على الطريق السريع2.

عند المنحنيات أو على الطرق
مك سيفوق توقعاتك

ّ
السريعة، تحك

األداء

1 تقدير عدد الكيلومترات بالليتر، المدينة 9.35 / الطريق السريع 13.6 / ليتر بالنسبة إلى تيرين بالدفع األمامي مع محرك I-4 سعة 

2.4 ليتر. 2تقدير عدد الكيلومترات بالليتر، المدينة 7.23 / الطريق السريع 10.2 / ليتر بالنسبة إلى تيرين بالدفع األمامي مع محرك 
V-6 سعة 3.6 ليتر.

المحرك 

الحقن المباشر لضبط توزيع الوقود وتحقيق سرعة وكفاءة أعلى في 
حرق الوقود تتوفر تقنية الحقن المباشر في كال المحركين. من خالل 

حقن أكثر من 2000 باوند في اإلنش سيمتزج الوقود والهواء بشكل 

 لتحقيق احتراق كامل في صمام االختناق ومزيج بنسبة 
ً
أكثر اكتماال

 من الوقود لكفاءة أكثر عند تثبيت السرعة.
ّ

أقل

التوقيت المتفاوت للصمامات تّم تزويد كال المحركين بخاصية 
التوقيت المتفاوت للصمامات. توفر هذه الخاصية قوة األداء العالي 

للمحرك ضمن سرعة معتدلة لتلبية احتياجاتك في بعض المواقف مثل 

القطر أو صعود المنحدرات الصعبة.

وضع التوفير في استهالك الوقود ECO-MODE، لتحسين 
 الكفاءة في استهالك الوقود يتوفر في محرك I-4 سعة 2.4 ليتر

زر وضع التوفير في استهالك الوقود )Eco-Mode( والذي يسمح 

ل السرعات مدة أطول قبل الرفع للسرعة 
ّ
للمحرك بإبقاء ترس مبد

التالية مع إنقاص بسيط في التسارع. 

د مركز 
ّ

جهاز مراقبة مدى خدمة الزيت لعمر أطول وأداء أفضل زو
معلومات القيادة بجهاز مراقبة لحساب مدى خدمة الزيت المتبقية 

بحسب مسافة القيادة ونمطها.

ناقل الحركة 

 OVERDRIVE ناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات مع نظام
لتحقيق تسارع خاطف وتقليل عدد دورات المحرك على الطرق السريعة 

د ناقل السرعة المتقدم بنسب سرعات واسعة. تّم ضبط نسب 
ّ

زو

 السرعات من

1 إلى 6 على نحو مالئم لتسارع أفضل يناسب كافة السرعات.

نظام التعليق 

ّ من التسارع غير المرغوب 
 للحد

ً
تخفيض قوة المحرك أوتوماتيكيا

فيه والتقليل من الحاجة إلى الفرملة على المنحدرات يحتوي ناقل 

الحركة بـ 6 سرعات على خاصية ذكية تراقب الفرملة، والتسارع، 

وصمام االختناق وحتى وصل المقطورة. 

نظام التوجيه اإللكتروني بالمسنن يوفر هذا النظام في جميع 
طرازات تيرين المجهزة بمحرك سعة 2.4 ليتر مساعدة إلكترونية على 

التوجيه تغني عن مضخة التوجيه الهيدروليكي. يمنحك النظام قوة 

توجيه عالية عند حاجتك إليها أثناء ركن المركبة أو المناورات الصعبة، 

.
ً
 عندما ال تحتاج إليها على الطرق السريعة مثال

ّ
وقوة أقل

 من 
ً
م في انحراف المقطورة مع تيرين كن متأكدا

ّ
نظام التحك

 على المسار الصحيح بفضل 
ً
أنه ومقطورته سيبقيان أوتوماتيكيا

نظام مجسات StabiliTrak التي لها قدرة اكتشاف انحراف المقطورة 

وتعديل مسارها عبر الفرامل. 

نظام الفرملة المساعد على صعود المرتفعات يحول هذا النظام 
دون تراجعك أثناء صعود المرتفعات الصعبة. يعمل هذا النظام عند 

 من الوقت 
ً
االنتقال من وضع الفرملة إلى التسارع فيعطيك متسعا

ويجنبك التراجع.

م في الجر للحصول على أقوى دفع ممكن يقوم هذا النظام 
ّ
التحك

بتحسس العجالت عندما تبدأ عجلة أو أكثر باالنزالق ويتوقف الدفع 

(، ويقوم بتطبيق فرملة أحادية عليها 
ً
فيها )على األسطح الزلقة مثال

ويعيد توزيع القوة إلبطاء دوران العجلة وتعزيز الدفع.

 عالية 
ّ
الدفع الرباعي المتواصل نظام دفع ذكي يؤّمن قوة جر

 لحالة الطريق.
ً
وإمكانية التعديل وفقا

نظام صمام متطور ثنائي التدفق تؤّمن هذه الميزة في نظام 
م في شتى 

ّ
تعليق تيرين دينالي األمامي قيادة سلسة وتعزز التحك

ظروف القيادة.

تيرين SLT باللون الفضي المعدني 
معروض بالتجهيزات المتوفرة.
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تقنيات  تيرين  في  لك  وفرنا  يحيطك  ما  بكل  إدراكك  لتعزيز 

التنبيه  نظام  المتوفرة  الميزات  هذه  تشمل  فريدة مساعدة. 

المسار،  مغادرة  عند  التنبيه  ونظام  األمامي،  االصطدام  من 

التنبيه  ونظام  العمياء،  الجانبية  المناطق  من  التنبيه  ونظام 

الخلفي للحركة المرورية. تتضافر هذه التقنيات وتعزز حمايتك 

الحوادث. تجنب  على  لمساعدتك  القيادة  ظروف  كافة  في 

لكي ال تحدث الحوادث

مواصفات األمان ال تغني عن مسؤولية السائق في تشغيل 
 إلى حركة 

ً
السيارة بطريقة سليمة وآمنة. يجب أن يبقى السائق متنبها

المرور، والمحيط، وكافة ظروف الطريق في كل األوقات. للمزيد من 

المعلومات المهمة حول السالمة يرجى االطالع على دليل المالك. 

وسادات هوائية أمامية تفتح على مرحلتين 1 لتقليل احتمال 
د تيرين بوسادتين هوائيتين 

ّ
و

ُ
إصابة السائق والراكب األمامي ز

أماميتين تفتحان على مرحلتين.

م في قيادتك حتى 
ّ
م في الثبات تحك

ّ
نظام STABILITRAK للتحك

على األسطح الزلقة، أو الثلجية، أو المبللة أو غير المستوية. يضبط 

نظام STABILITRAK مدى استجابة عجلة القيادة وأوامر الفرملة.

نظام إحكام تثبيت كرسي حماية األطفال مشابك منخفضة 
ت كرسي األطفال بأحزمة من السقف 

ّ
وأحزمة من األعلى لألطفال تثب

 من التحرك في حاالت الحوادث وتخفيض إمكانية حدوث اإلصابات.
ّ
للحد

نظام التنبيه من المناطق الجانبية العمياء، والسيارات العابرة 
اسات المتوفرة التي تعمل بالرادار على 

ّ
من الخلف تساعد الحس

ح 
ّ

كشف الزوايا الخفية على السائق )المناطق العمياء( كما هو موض

 من احتماالت حدوث اصطدام. 
ّ
أعالە، فهي تنبهك عبر تحذيرات للحد

 بما 
ً
يقوم نظام التنبيه من السيارات العابرة عند الرجوع بإحاطتك علما

يحيط بك ويرسل إشارات تحذيرية سمعية وبصرية لينبهك حول حركة 

المرور التي تقع خارج مدى رؤيتك.

نظام مراقبة ضغط اإلطارات 2 يعلمك بحال اإلطارات ومستوى 
ضغط الهواء فيها.

نظام التنبيه من االصطدام األمامي وعند مغادرة المسار 
ينبهك هذا النظام عبر إشارات سمعية وبصرية عند اقترابك من مركبة 

أخرى وحدوث خطر وقوع حادث في حين يقوم نظام التنبيه عند مغادرة 

المسار بتحذيرك عند االنحراف عن مسارك بدون إشارة التفاف.

وسادات جانبية علوية )ستائر( 1 تفتح هذه الوسادات الهوائية 
 من سكك السقف مثل ستارة واقية لتحمي ركاب األطراف، 

ً
انطالقا

اسات تعمل عند حوادث االنقالب أو عند حصول 
ّ

ويتم تفعيلها عبر حس

االصطدامات الجانبية.

وسادات هوائية للحماية من الصدمات الجانبية 1 للمساعدة على 
حماية مناطق الصدر والحوض في حال وقوع اصطدام جانبي تّم تثبيت 

هذه الوسادات في مقعدي السائق والراكب األمامي.

ى تّم تصميم إطار الهيكل 
ّ

مقصورة ببنية آمنة من الفوالذ المقو
 الصلب بأسلوب متكامل لحماية الركاب من خطر حدوث أي إصابات

عند االصطدام.

 أحزمة األمان وكرسي حماية األطفال المناسب لعمر طفلك وحجمه. حتى في السيارات 
ً
 في مقعده. لمزيد من المعلومات عن السالمة، راجع دليل المالك. إستخدم دائما

ً
1 قد يتسبب انتفاخ الوسادة الهوائية في حدوث إصابات خطيرة أو حتى الموت ألي شخص قريب منها. يرجى التأكد من أن كل شخص مثبت تماما

المجهزة بنظام استشعار وجود الراكب، يكون األطفال في أمان أكثر عند تثبيتهم بالشكل الصحيح في المقعد الخلفي في كرسي حماية األطفال، أو الصغار، أو في الكرسي الرافع. يرجى عدم تثبيت أي كرسي أطفال مواجه للخلف في مقعد أمامي في سيارة مجهزة بوسادة هوائية أمامية شغالة. راجع دليل 
المالك وتعليمات كرسي حماية األطفال. 2 ال يشمل مراقبة ضغط اإلطار االحتياطي.    
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تمتع بثقة في القيادة مع الصيانة المجدولة والحماية المطلقة للسيارة.

ضمان 3 سنوات/100,000 كلم

حماية تفرض هيبتها
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اللمسات

العجالت األلوان الخارجية

ألوان المقصورة الداخلية 
وفرش المقاعد

قماش فاخر أسود/ أسود1قماش فاخر أسود/ فضي فاتحلمسات من خشب الماهوغاني الداكنفضي معدني رفيع

متوفر       — غير متوفر الرمز       ●	قياسي       

أسود3أحمر قرمزي بطبقتين2 أسود معدني2

فضي

أبيض

أزرق داكن معدني3أبيض ثلجي بثالث طبقات1,2

إيريديوم معدني

أزرق أردوازي معدني3

كافة األلوان تسبقها طبقة طالء
أساسية من أجل لمعان وثبات أكثر
في اللون. لمزيد من التفاصيل، راجع

الوكيل.
.SLE1 1 غير متوفر مع طراز

2 بكلفة إضافية.

3 غير متوفر مع طراز دينالي.

RTN 17 إنش من األلومنيوم
المطلي 

 SLE-2و ,SLE-1 قياسية في

REY 18 إنش من األلومنيوم 
ًالمطلي

والمشغول آليا
SLT قياسية في

 SLE-2 متوفرة في

RBMً 19 إنش من األلومنيوم
ولمسات من الكروم مصقولة آليا

 V-6 مع محرك SLE متوفرة مع

RGB 19 إنش من األلومنيوم 
 ،

ً
المطلي البّراق والمشغول آليا

V-6 قياسية في دينالي مع محرك

الطرازات

SLE1

SLE2

دينالي

SLT

27

مساحات من الجلد المخّرم أسود/ 
فضي فاتح 

مساحات من الجلد المخّرم أسود/أسود مساحات من الجلد المخّرم أسود/أسودمساحات من الجلد المخّرم أسود/بنيمساحات من الجلد المخّرم أسود/بني 
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باع أكسسوارات جي ام سي منفردة أو كجزء من فئة، وتعد أفضل ما يمكن أن 
ُ
ت

تخصصه بها وتضفي عليه لمساتك الشخصية.

تحسينات من كل جانب

 على رف سطح تيرين.
ً
سكتا رف سطح السيارة تضفيان إلى جانب صبغتهما العملية رونقا

يتّم تثبيتهما عليه وتساعدان على تحميل حمولته بكافة أنواعها.

ز األمتعة مع الغطاء القابل للطي.
ّ
غطاء األمتعة وفر الحماية ألمتعتك في حي

غطاء المرايا الخارجية أضف المزيد من البريق إلى تيرين الخاص بك مع أغطية للمرايا من الكروم.

فئة تجهيزات القطر تشمل هذە اإلضافات الهيكلية وصلة قطر فوالذية مع القط 1.25 إنش قياسي يناسب 
معظم كرات القطر المدمجة بما فيها وصالت القطر.

 يليق بذوقك 
ً
مقابض أبواب من الكروم تحل محل مقابض اإلنتاج العادي لتمنح تيرين الخاص بك مظهرا

ويعكس شخصيتك.

ز وراء العجالت. يمكن رؤية شعار جي ام سي 
ّ
ات للحماية من الوحول مخصصة بحيث تناسب الحي

ّ
مرد

ات الخلفية. 
ّ
في المرد

 مع هذا األكسسوار.
ً
 مميزا

ً
غطاء خزان الوقود من الكروم إمنح تيرين جانبا

حامل الجهاز اللوحي يتيح لركاب الصف الثاني االستمتاع باستخدام الجهاز اللوحي براحة مطلقة. يحمل 
الجهاز اللوحي بشكل طولي أو عرضي. يمكن تثبيت الحامل بدعامات مسند الرأس لمقعد السائق أو الراكب 

األمامي. يتوفر باللونين الرمادي والبيج.

سجادات أرضية فاخرة لكل الفصول تضم تضليعات عميقة سهلة التنظيف تجمع آثار المطر، والوحول، 
والثلوج، واألتربة، وغيرها. أما األسنان فتساعد على تثبيتها في مكانها. متوفرة باللون األسود مع شعار

جي ام سي محفور على السجادات األمامية فقط.

شبك األمتعة يمكن وصل هذا الملحق بسهولة لحفظ المستلزمات الصغيرة خالل الرحالت.

منظم األمتعة يتمتع هذا المنظم المتين، والمرن، والقابل للطي بأقسام متعددة تتيح حفظ المستلزمات 
الصغيرة من مختلف األحجام. يمكن طيه بسهولة كما يمكن إزالته.

ز التخزين إستمتع بمساحة تخزين مسطحة بدون الحاجة إلى تعديل وضعية المقاعد الخلفية. تكمن 
ّ
رف حي

ز التخزين ومساند صف المقاعد الخلفية.
ّ
فائدة رف التخزين في إيجاد مساحة تخزين بين أرضية حي

 )VQG( فئة الحماية
• سجادات أرضية لكافة الفصول

ات لحماية العجالت بتصميم مخصص
ّ
• مرد

 )VQR( فئة حفظ األمتعة
• منظم األمتعة
• غطاء األمتعة
• شبك األمتعة
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المواصفات الميكانيكية

●●●●أنظمة التيار المتناوب 120 أمبير

—155 أمبير. مع المحرك V-6 سعة 3.6 ليتر وتقنية التحكم المتفاوت بالصمامات )VVT( والحقن المباشر للوقود

●●●●البطارية 525 أمبير بارد مع ميزة الحماية من النفاد. متضمنة مع المحرك I-4 VVT سعة 2.4 ليتر حقن مباشر

●●—660 أمبير بارد مع ميزة الحماية من النفاد. متضمنة مع المحرك V-6 VVT سعة 3.6 ليتر حقن مباشر

●●●●الفرامل قرصية مانعة لالنغالق على العجالت األربع

 )FWD( مجموعة الحركة دفع أمامي●●●—

 )AWD( دفع رباعي متواصل
، 172 باوند–قدم من العزم

ً
 بقوة 182 حصانا

ً
——●●المحركات I-4 VVT سعة 2.4 ليتر حقن مباشر بأربع أسطوانات و 16 صماما

، 272 باوند–قدم من العزم
ً
●●—VVT V-6 سعة 3.6 ليتر حقن مباشر، 292 حصانا

●●●●العادم مفرد

●●—مزدوج مع أغطية فاخرة. مع محركV-6 VVT سعة 3.6 ليتر حقن مباشر

م في ثبات السيارة مع نظام التحكم في انحراف المقطورة
ّ
●●●●StabiliTrak نظام تعزيز التحك

●●●●نظام التوجيه كهربائي مع دعم إلكتروني متغير

●●—كهربائي مع دعم هيدروليكي مشمول مع محرك V-6 VVT سعة 3.6 ليتر حقن مباشر

●●●●نظام التعليق السلس أمامي مستقل مع قوائم انضغاط ونوابض لولبية

●●●●خلفي مستقل مع ذراع قطر وثالث وصالت جانبية ونوابض لولبية

م أفضل وقيادة معززة مع المخّمدات األمامية ثنائية التدفق
ّ
●———تحك

م في الدفع 
ّ
●●●●نظام التحك

●●●●ناقل الحركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات

المقاعد 

——●●المقاعد قماش فاخر

—●——مكسوة بمساحات من الجلد الناعم المخّرم

●———مكسوة بمساحات من الجلد الناعم المخّرم، تحمل شعار جي ام سي على المقاعد األمامية

●●●●مقاعد أمامية حاضنة

مقعد خلفي متصل وقابل لالنفصال بنسبة 60/40، يستوعب 3 ركاب مع تقنية MultiFlex التي تسمح بسحب المقعد 
إلى األمام والخلف وميزة طي مساند المقعد الخلفية

●●●●

SLT-2 مقاعد قابلة للتدفئة للسائق والراكب األمامي. تتطلب فئة المالءمة في—●●

 إلى األمام/الخلف مع مسند كهربائي، وتعديل كهربائي بوضعيتين )أعلى/أسفل( 
ً
مقعد السائق قابل للسحب يدويا

الرتفاع المقعد

●———

 في 8 وضعيات مع تعديل كهربائي لمسند الظهر 
ً
●●—مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيا

فئة الذاكرة لضبط إعدادات المقاعد لمقعد السائق والمرايا الخارجية تتضمن مقعد الراكب األمامي القابل للتعديل 
 في طرازي SLT ودينالي

ً
كهربائيا

——●●

 في 8 وضعيات مع تعديل كهربائي لمسند الظهر في SLT ودينالي 
ً
مقعد الراكب األمامي قابل للتعديل كهربائيا
وفقط مع فئة الذاكرة لضبط إعدادات المقاعد

——●●

لوحة العدادات ومفاتيح التحكم

●●●●تثبيت السرعة

لوحة العدادات تشمل عّداد السرعة، وعّداد مسافة الرحلة، ومؤشر مستوى الوقود، ومؤشر درجة الحرارة، وعّداد 
SL سرعة دوران المحرك، ومركز معلومات القيادة مع عرض البوصلة، غير متوفر في طراز

●●●●

نظام كاميرا الرؤية الخلفية مدمج في شاشة النظام الصوتي. يتضمن خطوط الشبكة الديناميكية
●●●●

م في النظام الصوتي ونظام 
ّ
عجلة القيادة مكسوة بالفينيل من أجل التمسك بشكل مريح مع أزرار مدمجة للتحك

تثبيت السرعة

●———

م في نظام تثبيت السرعة والنظام الصوتي
ّ
—●●—مكسوة بالجلد مع أزرار مدمجة للتحك

م في نظام تثبيت السرعة والنظام 
ّ
مكسوة بالجلد مع لمسات من خشب الماهوغاني الداكن وأزرار مدمجة للتحك

الصوتي
———●

ً
 وأفقيا

ً
●●●●عمود عجلة قيادة قابل للتعديل عموديا

المواصفات الداخلية

●●●●مقابض مساعدة للراكب األمامي والراكبين في جانبي المقعد الخلفي

●●●●مآخذ كهربائية إضافية 4 بقوة 12 فولت مع أغطية

م في المناخ
ّ
م في المناخ تكييف هواء يدوي بمنطقة واحدة مع تحك

ّ
———●التحك

م في المناخ
ّ
●●●—تكييف هواء أوتوماتيكي في منطقة واحدة مع تحك

●●●●الكنسولة أمامية مركزية مع مسند ذراع وحّيز تخزين مخفي

●●●●حامالت أكواب 4 أمامية، 4 خلفية، تشمل اثنتين في مسند الذراع الوسطي

●●●●مزيل للضباب كهربائي في الزجاج الخلفي

SL سجادات أرضية في األمام والخلف. السجادات الخلفية غير متوفرة في طراز●●●●

●●●●اإلضاءة منتشرة وخافتة مع مصباح مركزي كبير، وإضاءة في حّيز األمتعة الخلفي، ومصابيح أمامية مزدوجة لقراءة الخرائط

إضاءة في الكنسولة المركزية في طرازي SLT ودينالي، تشمل األضاءة مقابض األبواب، وحول حامالت األكواب، وباب 
حّيز األمتعة الخلفي

●●●●

●●●●المرايا داخلية عاكسة مع ميزة الخفوت التلقائي

●———عتبات األبواب من األلومنيوم المصقول مع إضاءة للعتبات األمامية

 مع ميزة النقرة السريعة للفتح وحاجب لصد الهواء، في طراز SLT متضمنة 
ً
فتحة السقف قابلة للرفع واالنزالق كهربائيا

في فئة الطرقات المفتوحة
—●●

●	●	●●أحجبة الشمس للسائق والراكب األمامي مع مرايا مضاءة للزينة

●	●	●●النوافذ كهربائية مع ميزة النقرة السريعة للفتح لجهة السائق والراكب األمامي

الترفيه/االتصال/المالحة

نظام صوتي مع شاشة ملونة تعمل باللمس AM/FM ستيريو، وشاشة ملونة تعمل باللمس مقاس 7 إنش مع 
واجهات عرض، ومنفذ USB1 ، وميزة تشغيل MP3، ونظام معلومات الراديو )RDS(2، ونظام تعويض الصوت عند السرعة، 

ومنفذ إضافي لكابل الصوت، وعرض درجة الحرارة الخارجية

●●●—

نظام مالحة3 مع شاشة ملونة تعمل باللمس وAM/FM 3INTELLILINK ستيريو، وشاشة ملونة تعمل باللمس 
مقاس 7 إنش مع واجهات عرض،ونظام المالحة GBS ومنفذ USB1 ، وميزة تشغيل MP3، ونظام معلومات الراديو 

)RDS(2، ونظام تعويض الصوت عند السرعة، ومنفذ إضافي لكابل الصوت، وعرض درجة الحرارة الخارجية

—●

نظام 3INTELLILINK مع قدرة تشغيل ملفات الموسيقى عبر تقنية البلوتوث4، وتشغيلها مع مجموعة محددة 
م في الراديو وهاتفك الذكي عبر األوامر الصوتية

ّ
من الهواتف الذكية بدون استخدام اليدين، وإمكانية التحك

تختلف وظائف IntelliLink حسب الطراز

●●●●

———●نظام صوتي مع 6 مكبرات صوت 

●●●—نظام Pioneer الفاخر مع 8 مكبرات صوت مع مضخم صوت ومكبر صوت 

Human Machine Interface تقنية بلوتوث4 لتوصيل الجوال مع النظام الصوتي الخاص بالمركبة وواجهات المستخدم●●●●
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ميزات المالءمة
●●●●نظام فتح األبواب عن بعد

●●●—نظام تشغيل السيارة عن بعد يمتد لمدى أكبر عند فتح األبواب عن بعد في طراز SLE-2 يتطلب توفر فئة المالءمة 

—فئة ترتيب حيز األمتعة تشمل غطاء حّيز األمتعة الخلفي، وشبكة حصر األمتعة، وسكك السقف لتحميل األمتعة

لمسات خارجية أنيقة وميزات مفيدة
———●مقابض أبواب بلون الهيكل

●———من الكروم الالمع )من الكروم الراقي في دينالي(

—●●●مصدات أمامية وخلفية بلون الهيكل

●———بلون الهيكل مع صفائح خلفية ألسفل الهيكل

زجاج عاكس ألشعة الشمس بتعتيم خفيف لمقاومة أشعة الشمس في الزجاج األمامي وزجاج نوافذ السائق 
والراكب األمامي، وتعتيم داكن في النوافذ األخرى

●●●●

●●——الشبك باللون األسود مع إطار من الكروم

—●——باللون األسود مع إطار ولمسات من الكروم
●———بتصميم دينالي الخاص مع إطار من الكروم الراقي

●●●●المصابيح أمامية هالوجينية كاشفة

———●مصابيح تعمل خالل النهار
●●●—مصابيح LED تعمل خالل النهار

 مع زجاج مثبت
ً
——●●باب خلفي يفتح إلى األعلى يدويا

 مع برمجة لمدى ارتفاعه وزجاج مثبت, في SLT، مشمول ومتوفر فقط مع فئة تنبيه السائق1
ً
●●——يفتح كهربائيا

——●—تحميل األمتعة سكك، باللون األسود

●●——سكك، من الكروم )سكك، من الكروم الراقي في دينالي(

، بلون الهيكل
ً
 والطي يدويا

ً
——●●مرايا خارجية قابلة للتدفئة والتعديل كهربائيا

، من الكروم
ً
 والطي يدويا

ً
—●——قابلة للتدفئة والتعديل كهربائيا

، من الكروم الراقي
ً
 والطي يدويا

ً
●———قابلة للتدفئة والتعديل كهربائيا

●●●●إطار وعجلة احتياطيان

●●●●ماسحات زجاج أمامية وخلفية مع غاسالت وميزة الحركة المتناوبة

السالمة واألمان

وسادات هوائية3 أمامية تفتح على مرحلتين وجانبية للسائق والراكب األمامي مع نظام تحسس شغول المقعد، 
إضافة إلى وسادات هوائية جانبية وجانبية علوية )ستائر( مع ميزة الحماية عند االنقالب للركاب في األمام وجانبي 

المقعد الخلفي

●●●●

●●●●أقفال السالمة لمقاعد األطفال

●●●●نظام LATCH )مشابك منخفضة وأحزمة لألطفال(

●●●●أقفال كهربائية لألبواب قابلة للبرمجة مع إقفال خارجي لحماية األطفال

●●●●أحزمة أمان بثالث نقاط تثبيت، لكافة الركاب

 فئة تنبيه السائق 1 تشمل نظام التنبيه من المناطق الجانبية العمياء، والتنبيه من السيارات العابرة من الخلف، 
 إلى األعلى 

ً
والنظام فوق الصوتي للمساعدة على الركن. في SLT ودينالي، تشمل الباب الخلفي الذي يفتح كهربائيا

والقابل للبرمجة

—●

فئة تنبيه السائق 2 تشمل نظام التنبيه من االصطدام األمامي والتنبيه عند مغادرة المسار. في SLE-2 تتطلب فئة 
تنبيه السائق 1

—●

PASS-Key III نظام منع السرقة يشمل نظام●●●●

●●●●نظام مراقبة ضغط اإلطارات )ال يشمل مراقبة اإلطار االحتياطي(
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البيانات التقنية القياسية

سعة خزان الوقود 

(2.4 ليتر I-4 VVT حقن مباشر
ً
71.2 ليتر )تقريبيا

(3.6 ليتر I-4 VVT حقن مباشر
ً
79.1 ليتر )تقريبيا

)EPA( تقدير عدد األميال

9/ليتر & 14/ليتر2.4 ليتر I-4 VVT حقن مباشر
9/ليتر & 12/ليتر

7/ليتر & 10/ليتر3.6 ليتر V-6 حقن مباشر

7/ليتر & 10/ليتر

بيانات القطر 

ب محرك 2.4 ليتر I-4 VVT حقن مباشرالوزن األقصى للمقطورة4
ّ
680.4 كلغ، تتطل

ب محرك 3.6 ليتر V-6 VVT حقن مباشر
ّ
1587.6 كلغ، تتطل

األبعاد الخارجية )إنش(

66.3 بدون سكك السقفاالرتفاع اإلجمالي 
72.8العرض اإلجمالي 
185.5الطول اإلجمالي 

112.5قاعدة العجالت 

األبعاد الداخلية 

أمام 39.8/خلف 39.2 إنشحّيز الرأس
أمام 41.2/خلف )أقصى حّد( 39.9 إنشحّيز القدمين
أمام 55.7/خلف 55.3 إنشحّيز الكتفين
أمام 55.1/خلف 51.3 إنشحّيز الجلوس

99.6 قدم مكّعبحّيز الركاب

130.7 قدم مكّعبحّيز المقصورة

ز األمتعة )قدم مكّعب(5
ّ
أبعاد حي

63.9 خلف صف المقاعد األول 

31.6 خلف صف المقاعد الثاني 

1 التغطية الخرائطية تشمل دول مجلس التعاون الخليجي. 2 يتطلب التشغيل الكامل أنظمة بلوتوث وهواتف ذكية متوافقة . تحتاج بعض األجهزة وصالت USB . 3 مالحظة 

 أحزمة األمان وكرسي حماية األطفال المناسب لعمر طفلك وحجمه، حتى مع الوسادات الهوائية. حتى في السيارات المجهزة بنظام 
ً
حول سالمة األطفال: استخدم دائما

الرافع.  الراكب، يكون األطفال في أمان أكثر عند تثبيتهم بالشكل الصحيح في المقعد الخلفي في كرسي حماية األطفال، أو الصغار، أو في الكرسي  تحسس وجود 
. لمزيد من المعلومات عن السالمة، راجع دليل  يرجى عدم تثبيت أي كرسي أطفال مواجه للخلف في مقعد أمامي في سيارة مجهزة بوسادة هوائية أمامية شغالة 
المالك وتعليمات كرسي حماية األطفال. 4 قبل اقتنائك سيارة أو استعمالها للقطر، إقرأ جيدا القسم المتعلق بالقطر في دليل المالك. وزن الركاب واألمتعة، والخيارات أو

الملحقات قد تقلل من حجم الحمولة الممكن سحبها . 5 تتوقف سعة األمتعة والحمولة على الوزن والتوزيع.
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متوفر       — غير متوفر الرمز       ●	قياسي       

متوفر       — غير متوفر الرمز       ●	قياسي       

مستويات الطرازمستويات الطراز

بلوتوث السلكية  تقنية  الكامل  التشغيل  يتطلب   3  .RDS بنظام  
ً
إذاعيا  

ً
بثا  RDS الراديو نظام معلومات  يتطلب تشغيل   2 األجهزة.  جميع  متوافق مع  غير   1

مركبتك.  مع  المتوافقة  األجهزة  مجموعة  إلى  لتتعرف   my.gmc.com/learn بزيارة  تفضل   4   USB.منفذ األجهزة  بعض  تتطلب  .قد   
ً
ذكيا  

ً
وهاتفا متوافقة 
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أكاديا ديناليأكادياتيرين دينالي

سييرا ديناليسييرايوكون دينالييوكون

 2500HD 3500 سييراHD سييرا سييرا 2500HD دينالي  

ـابسـافـانـا - فـان الحمولة
ّ
سـافـانـا - فـان الـرك

جي ام سي | المركبات المجموعة | المواصفات
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إختيار كرسي حماية األطفال الصحيح

الكرسي المواجه للخلف: الطريقة األسلم لسفر األطفال حديثي الوالدة

 / الوزن لغاية 13 كلغ
ً
للرضع حتى عمر 12 شهرا

م بشد حزامه بحيث يمر من خالل 
ُ

يجب أن ُيسافر الطفل حديث الوالدة في كرسي مواجه للخلف. لتثبيت الكرسي، ق

 بقاعدة ُيمكن 
ً
ي الطفل أو تحتهما. وكخيار عملي، ُيمكنك شراء هذا الكرسي مزودا

َ
الفتحات الخاصة به خلف كتف

 
ً
ناسب أيضا

ُ
 ما تكون الكراسي الخاصة بالرضع مصّممة بحيث ت

ً
تثبيتها في السيارة مع حّمالة لها مقبض. وغالبا

عربات األطفال.

الكرسي المواجه لألمام: الطريقة األسلم لسفر األطفال في مرحلة المشي

المرحلة التالية - لألطفال بين 9 أشهر و3.5 سنة من العمر / الوزن بين 9 و18 كلغ

حافظ هذه الكراسي 
ُ
 بأن يجلس عليها األطفال بشكل مواجه لمقدمة السيارة. ت

ً
تسمح الكراسي األكبر حجما

س مفتوحة. 
ّ

 إلى الخلف، بينما تكون مجاري التنف
ً
 نحو الوراء بحيث يبقى رأس الطفل مستندا

ً
على الميالن قليال

ي الطفل أو تحتهما.
َ

وكذلك يتم شد الحزام الخاص بهذه الكراسي خلف كتف

كراسي األطفال في مرحلة المشي - بين 3.5 و12 سنة من العمر / الوزن بين 15 و36 كلغ

هذه الكراسي مواجهة لألمام بشكل مستقيم، ويأتي الحزام 

من الفتحات الخاصة بها عند مستوى كتفي الطفل أو أعلى منهما.

الكراسي الداعمة: الخطوة التالية قبل استخدام 
حزام األمان

الكراسي الداعمة بدون ظهر - للصغار من وزن 21 إلى 45 كلغ

ليس لهذه الكراسي الداعمة ظهر ويجب استخدامها مع نظام 

تثبيت عبر حزام أمان للحضن والكتفين. يجب أن يتم تثبيت حزام الحضن 

عند الوركين، وحزام الكتفين عند عظم الترقوة وليس على الوجه 

أو العنق.

الكراسي الداعمة ذات الظهر المرتفع - للصغار من وزن
21 إلى 45 كلغ

لهذا النوع من الكراسي الداعمة ظهر وفي بعض األحيان أطراف 

ممتدة من جهة الرأس. يجب استخدامها مع نظام تثبيت عبر حزام 

 في حال خلد الطفل 
ً
أمان للحضن والكتفين. ُيعتبر هذا النوع جيدا

إلى النوم في السيارة.

ه من الضروري أن يجلس الرضع واألطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة 
ّ
 أن

ً
تذكروا دائما

في المقعد الخلفي.

ة
ّ
الصيانة الدوري

 لهندسة تيرين الذكية واآلمنة ستتكفل الصيانة الدورية بالمحافظة على سيارتك لمدة أطول. 
ً
إستكماال

ولتبقي سيارتك تيرين بحالة ممتازة، عليك صيانتها بشكل منتظم وحسب توصيات دليل المالك.

قائمة األسعار
مع مرور الزمن وقطع المسافات الطوال، يصبح من الضروري استبدال بعض القطع التي تتعرض للتلف 

ادات الفرامل، وكلها 
ّ
واالهتراء بسبب االستخدام، مثل شفرات ماسحات الزجاج أو ممتصات الصدمات أو لب

مذكورة في قائمة األسعار. وستساعدك أسعارنا التنافسية على إبقاء سيارتك تيرين بأفضل حال وبأقل 
GMCArabia.com. تكلفة. لمزيد من التفاصيل راجع الوكيل أو تفضل بزيارة موقعنا

تنخفض الصيانة،
ويرتفع التشويق.

ارات جي ام سي المستعملة المضمونة
ّ
سي

دة بالتالي:
ّ

 سّياراتنا المستعملة المضمونة تأتي مزو
ّ

كل

ّ• فحص ألكثر من 110 نقاط
 على األقل

ً
• ضمان 12 شهرا

• خدمة المساعدة على الطرقات على مدار الساعة

• ضمان استبدال السّيارة خالل 7 أّيام

خدمة جي ام سي لمساعدة العمالء

صاالت العمالء الخاّص بنا عبر البريد 
ّ
صال بمركز ات

ّ
ق بسّيارتك، ُيمكنك االت

ّ
ألّي استفسارات أو أسئلة تتعل

اإللكتروني customerservice@GMCArabia.com أو رقم الهاتف 0352 429 4 971+

GMCArabia.com ل بزيارة
َّ

لمزيد من التفاصيل، تفض

*تطّبق الشروط. يرجى مراجعة كتيب الضمان المرفق مع سيارة جي ام سي لالطالع على كامل شروط الضمان.

**تطّبق الشروط.

ة البلدان.
ّ

رة في كاف
ّ

***غير متوف

ك سّيارة جي ام سي هي تجربة أبعد من مجّرد قيادة سّيارة جديدة، وذلك بفضل 
َّ
أن تتمل

ز هذه التجربة وتزيدها متعة.
ّ
عز

ُ
راحة البال التي ستنعم بها مع مزايا عديدة ت

ارات في الشرق األوسط
ّ
إختبار السي

 ُيالئم المنطقة. فقبل إطالق أّي سّيارة 
ً
 سّياراتنا ألقسى االختبارات كي نضمن لك أداًء عاليا

ّ
تخضع كل

 ثقة. وفي هذا اإلطار نعمل على تطوير 
ّ

 ألمثل أداء فتعتمد عليها بكل
ً
 شامال

ً
جري لها فحصا

ُ
جي ام سي، ن

قاوم أقسى الظروف المناخية.
ُ
أنظمة تكييف الهواء، وتبريد المحّرك، والطالء، لت

ة 3 سنوات أو 100.000 كلم*
ّ
 لمد

ّ
 إلى المصد

ّ
ضمان من المصد

 بدون 
ً
ؤّمن لك بموجبه تصليحا

ُ
 لمّدة 3 سنوات/100.000 كلم ن

ً
 شامال

ً
 سّيارة جي ام سي ضمانا

ّ
قّدم لك كل

ُ
ت

رسوم ألّي عطل سببه عيب في المواّد أو القطع أو التصنيع، أينما كنت في الشرق األوسط.

ارة البديلة**
ّ
خدمة السي

قّدم لك 
ُ
 على راحتك، قد ت

ً
عند االضطرار إلى تمديد فترة تصليح سّيارتك من عطل يشمله الضمان، وحرصا

ناسبك.
ُ
جي ام سي سّيارة بديلة ت

عهد الصيانة

 زيارة تقوم بها لمركز خدمة وكيل جي ام سي ستعود عليك بالفائدة والرضا:
ّ

كل

 على كلفة صيانة سّيارتك 
ً
طلعك مسبقا

ُ
افة، فنحن سن

ّ
•  أسعارنا الخاّصة بالخدمة والصيانة تنافسية وشف

طيلة فترة الكفالة.

 صيانة سّيارتك بصورة منتظمة في 
ّ
 أن

ً
ر أيضا

َّ
، وخدمتنا ال مثيل لها. تذك

ً
•  كلفة الصيانة لدينا تنافسية جّدا

حافظ على قيمتها عند إعادة البيع.
ُ
بقيها في حالة جّيدة وت

ُ
مركز خدمة وكيل جي ام سي ت

 مع الوكالة لخدمة الصيانة الدورية، نضمن لك في أغلب األحيان تسليم سّيارتك في 
ً
•  عند حجزك موعدا

اليوم نفسه.

خدمة المساعدة على الطرقات***

 بخدمة المساعدة على الطرقات ونقل السّيارة في الحاالت الطارئة 
ً
عندما تختار جي ام سي، ستحظى أيضا

على مدار الساعة طوال أّيام السنة، أينما كنت في الشرق األوسط ولمّدة 4 سنوات.

قطع غيار جي ام سي

 لتوزيع قطع غيار جي ام سي بكّميات وافرة لتزويد 
ٌ
يدعم شبكة وكالئنا الموجودة في أنحاء المنطقة مركز

سّيارتك عند الحاجة فتبقى منطلقة.

وبفضل األسعار التنافسية التي تمتاز بها قطع غيار جي ام سي األصلية، ستنعم سّيارتك بكلفة صيانة 
اقتصادية.




