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أكاديا
 في كل 

ً
 كبيرة... فروقا

ً
حدث فروقا

ُ
التفاصيل الصغيرة ت

باوند - قدم من العزم، وفي كل مليمتر، وديسيبل، 

إلى  الجلدية. وهذا ما دفعنا  المقاعد  درزة في  وكل 

بالثناء.  إعادة تصور الحلول وإبداع تجربة قيادة جديرة 

ساعد 
ُ
من هذا المنطلق أخضعنا أكاديا 2016 لهندسة ت

وفر 
ُ
على تلبية االحتياجات المتغيرة للحياة اليومية. وت

أكاديا، إلى جانب الطرازات المصممة الستضافة حتى 

دائم،  تواصل  على  بقيك 
ُ
ت مبتكرة  تقنيات  ركاب،   8

وإبداعات سالمة تضمن حمايتك.
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تدمج أكاديا دينالي بين المواد الفاخرة، والتصاميم المميزة مع التقنيات المتطورة 

لتغدو الخيار األفضل واألول بين سيارات الكروس أوفر. يتميز هذا التصميم الفريد 

الكروم  تتألق لمسات  بينما  الخلف.  إلى  المقدمة  انسيابية متواصلة من  بخطوط 

والمزايا الحصرية لتجسد عراقة اسم دينالي في كل إنش منها.

أكاديا دينالي: رقي التصميم

عادم مزدوج األطراف

مصابيح أمامية بحزمات 
بروجكتور عالية اإلضاءة 

 LED ومصابيح HID
لإلضاءة خالل النهار

شبك دينالي المميز

عجالت من األلومينيوم 
 
ً
 20 إنش مصقولة آليا

 أو عجالت 20 إنش 
من األلومنيوم متوفرة 

مع طبقة من الكروم

أكاديا دينالي باللون األسود المعدني 
معروضة بالتجهيزات المتوفرة.
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 SLT قام مصممو جي ام سي بهيكلة الجهات الخارجية لألبواب الخمسة في أكاديا

بوعي تام بمتطلباتك في سيارة الكروس أوفر وبدون التخلي عن التصميم الساحر.  

يوفر المصد الخلفي المنخفض سهولة التحميل، في حين تسمح دواسات األبواب 

للركاب بالصعود والنزول براحة تامة. سرعان ما ستكتشف في SLT تفاصيل تجمع 

بين التصميم الجذاب واألداء العملي.

SLT: عندما تنحت الصفائح المعدنية   أكاديا 
تحفة فنية

باب خلفي قابل للفتح 
ً
كهربائيا

مرايا خارجية قابلة 
للتدفئة والطي 

 )متوفرة(
ً
كهربائيا

مصابيح ضباب كاشفة

 عجالت 19 إنش 
من األلومنيوم

أكاديا SLT باللون األسود المعدني 
معروضة بالتجهيزات المتوفرة.
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األناقة  التقاء  إلى  المنحوتة  أكاديا  لمسات  تصميم  يعود 

بكل  أخاذ  مظهر  البتكار   
ً
سعيا الكروم  لمسات  ضمن   باألداء 

ما تحمله الكلمة من معنى. تم تسخير الديناميكية الهوائية 

في أكاديا لتنطلق في رحالتك اليومية بدون أي معيقات. 

تعكس رؤيتك للفخامة

)HID( متوفرة ومصابيح  مصابيح أمامية كاشفة مصابيح أمامية 
الرؤية وتشع  عزز 

ُ
ت  )LED( النهار ومصابيح خلفية  )LED( لإلضاءة خالل 

الجواهر.  متأللئة كعقد من 

الكروم  لشبك  األبعاد  ثالثي  المميز  التصميم  يعتبر  دينالي  شبك 
دينالي. فئة  في  المتمثل  األرقى  للطراز  الفريد  التوقيع  األمامي 

ساعد على إزالة الثلج، 
ُ
 ت

ً
مرايا خارجية قابلة للتدفئة والطي كهربائيا

 
ً
ؤمن هذه المرايا المتفوقة رؤية ممتازة ووضوحا

ُ
والصقيع والضباب، وت

.)SBZA( مع خيار تنبيه المنطقة الجانبية العمياء 
ً
فائقا

الزجاج الخلفي المنحني يمنح الزجاج الخلفي الموحد أكاديا 
 .

ً
خالصا  

ً
انسيابيا  

ً
مظهرا

المتوفرة  الميزة  هذه  تمنحك   
ً
كهربائيا للفتح  قابل  خلفي  باب 

لتتمتع  بعد  عن  السيارة  فتح  جهاز  باستخدام  الباب  فتح  إمكانية 

بسهولة الوصول إلى منطقة الحمولة الخلفية. كما يمكنك إغالق الباب 

المركزية. الكنسولة  من  أو  الباب  في  الزر  عبر  أو  ذاتها  بالطريقة 
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رسي تصاميم أكاديا دينالي أرقى معايير الراحة العصرية، ويعود الفضل في ذلك 
ُ
ت

إلى التحسينات المتفوقة كالمقاعد القابلة للتدفئة والتبريد، والمقصورة الهادئة، 

والحرفية المعهودة من مهندسي جي ام سي المبدعين. تمزج أكاديا بين المواد 

رفيعة الجودة كمناطق الجلد والمساحات المثقبة في مقاعد الصف األول مع أعلى 

رحب أكاديا دينالي 
ُ
درجات اإلتقان ألدق التفاصيل بالدرزات الفرنسية الفاخرة. هكذا ت

بك مع المزيد من مزايا الراحة غير المسبوقة. 

ترحيب بحرارة تناسب مزاجك 

مقصورة أكاديا دينالي بجلد كشمير داكن تختلف الميزات بحسب المنطقة.

 مقود مكسو بالجلد 
مع قابلية التدفئة

 BOSE® نظام صوتي 
مع 10 مكبرات صوت

شاشة معلومات 
منعكسة على الزجاج 

األمامي

 فئة عزل الصوت 
في دينالي
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ودت المقاعد في الصفين 
ُ
وفر كل مقعد في أكاديا SLT لراكبه تجربة فريدة. فقد ز

ُ
ي

حيطت بالعديد من المزايا التي من شأنها منحك 
ُ
األول والثاني بمناطق جلدية، كما أ

 في 
ً
 متصال

ً
 مقعدا

ً
الشعور بالتفرد من اللحظة التي تطؤها قدمك. توفر SLT أيضا

اختيار   
ً
أيضا ويمكن  أشخاص،  ثمانية  إلى  اإلجمالية  السعة  وتصل  الثاني.  الصف 

مقعدين منفصلين لتتوفر مساحة رحبة لسبعة ركاب. العديد والمزيد من مزايا الراحة 

والترفيه ستكون في انتظارك.

هندسة متقنة لراحتك المطلقة

تختلف الميزات بحسب المنطقة.
مقصورة أكاديا SLT باللون األسود 

معروضة بالتجهيزات المتوفرة.

نظام تكييف لثالث 
مناطق مع تحكم 

ذاكرة لوضعيتين مختلفتين 
لمقعد السائق والمرايا 

)متوفرة( 

كاميرا للرؤية الخلفية

مقود مع أزرار تحكم مدمجة
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درك أن راحتك المطلقة تتجسد في إلمامك الكامل وتحكمك المطلق، لذا وفرنا 
ُ
ن

وتحكم  ترفيه،  ووسائل  مالحة،  ونظام  للسائق  تنبيه  أنظمة  أكاديا  تصميم  في 

بقيك 
ُ
ت المزايا التي  وفر لك أكاديا العديد من 

ُ
ت  عما سبق 

ً
بنظام التكييف. وفضال

األمور.  زمام  على   
ً
مسيطرا

 بما حولك
ً
بقيك ملما

ُ
تصميم ي

.USB قد تتطلب بعض األجهزة منفذ .
ً
 ذكيا

ً
تختلف الميزات بحسب المنطقة.1يتطلب التشغيل الكامل تقنية بلوتوث السلكية متوافقة وهاتفا

مقصورة أكاديا دينالي باللون الرملي الداكن
معروضة بالتجهيزات المتوفرة.

 INTELLILINK نظام
مع تشغيل بالصوت 

)متوفر(1

اتصال بلوتوث

عجلة قيادة قابلة 
للتعديل

شاشة معلومات 
منعكسة على الزجاج 

األمامي )متوفرة(
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ن على اتصال كامل
ُ
ك

صوتي  نظام  باللمس  تعمل  ملونة  شاشة  مع  صوتي  نظام 
باللمس  تعمل  الوضوح  فائقة  إنش   6,5 ملونة  بشاشة  مزود  قياسي 

سهل عليك إيجاد أي معلومات قد تحتاجها. يتضمن راديو AM/FM مع 
ُ
ت

جهاز CD وصفحة رئيسية قابلة للتخصيص، ومدخل USB مع منفذ إضافي 

.MP3الـ ألجهزة 

نظام INTELLILINK قياسي في معظم األنظمة الصوتية بشاشة 
ملونة تعمل باللمس، كما يتوفر مع نظام مالحة بشاشة تعمل باللمس 

وفر تقنية IntelliLink إمكانية الوصل بالهاتف الذكي والتحكم 
ُ
. ت

ً
أيضا

من خالل األوامر الصوتية بمجموعة من وسائل االتصال والترفيه الخاصة 

مكتبة  إلى  الوصول  أو  المحطة  تغيير  أو  مكالمة،  إجراء  فيها  بما  بك 

مكن تحويل الرسائل النصية إلى رسائل شفهية.
ُ
الموسيقى، كما ي

 INTELLILINK نظام مالحة بشاشة ملونة تعمل باللمس مع
تقنية  يتضمن  باللمس  تعمل  ملونة  بشاشة  متوفر  مالحة  نظام 

متعددة. لخرائط  عرض  مع   IntelliLink

وتحكم  المنفذ  عبر  جهازك  بتوصيل  قم   USB منفذ  عبر  اتصال 
التشغيل  قوائم  فيها  بما  بك  الخاص   MP3 الـ  مشغل  بخصائص 

بالمقود. المدمجة  التحكم  أزرار  مع  األغاني،  ومجموعة 

من  الموسيقى  إلى  االستماع  من  مكنك 
ُ
ت  MP3 تشغيل  ميزة 

الذكية. الهواتف  فيها  بما   MP3 الـ  أجهزة  من  العديد 

المواصفات الداخلية | االتصال والمعلومات 

تختلف الميزات بحسب المنطقة.

منفذ كهربائي بتيار 120 فولت يتوفر تيار منزلي 150 واط/120 فولت 
بنظام الترفيه في المقاعد الخلفية.

تيار مستمر تم  12 فولت ذو  الكنسولة منفذ  منفذ كهربائي في 
المركزية. الكنسولة  في  وضعه 

نظام الترفيه في المقاعد الخلفية يقدم هذا النظام متعة ألعاب 
الفيديو ومشاهدة أقراص الـ DVD لركاب مقاعد الصف الخلفي. يتضمن 

تحت  باألشعة  تعمالن  السلكيتين  وسماعتين  بعد  عن  تحكم  جهاز 

مرفقة(. )البطاريات  الحمراء 

نظام  يوفر  10 مكبرات صوت  الممتاز مع  الصوتي   BOSE نظام 
BOSE المتفوق نقاء التجربة الموسيقية الحية. كما يمكن إضافة نظام 

صوتي Surround 5.1 عند اختيار نظام الترفيه للمقاعد الخلفية. 

الزجاج األمامي )قياسية في  شاشة معلومات منعكسة على 
معلومات  السائق  عين  مستوى  عند  النظام  هذا  يعرض  دينالي(  طراز 

حرارة  والتسارع،  المسافات  عداد  القيادة:  ظروف  إلى  بالنسبة  مهمة 

األخرى.  المعلومات  من  والعديد  الخارج  في  الهواء 

تعمل  ملونة  شاشة  على  حية  صورة  تعرض  الخلفية  للرؤية  كاميرا 
باللمس عند الرجوع إلى الوراء لجعل ركن السيارة أسهل في المواقف 

بمرور  التنبيه  نظام  مع  الصورة  عرض  يتم  كما  الضيقة.  والمساحات 

الخلف. إلى  الرجوع  عند  السيارة 

المزيد من  ضفي 
ُ
ت للصوت  مواد كاتمة  دينالي  الصوت من  عزل  فئة 

دينالي.  مقصورة  على  الهدوء 

بلوتوث السلكي1 أبِق عينيك على الطريق عبر تنشيط اتصال بلوتوث 
الالسلكي على هاتفك أو جهازك النقال.

. قد تتطلب بعض األجهزة منفذ USB. تطبق تعرفات باقات البيانات.
ً
 ذكيا

ً
1غير متوفر في طرازات SL. يتطلب التشغيل الكامل تقنية بلوتوث السلكية متوافقة وهاتفا
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حيث  من  الوظائف  وتعدد  والسرعة  السهولة،  ألسس   
ً
وفقا أكاديا  تصميم  تم 

الشخصية.  لمستلزماتك  المتعددة  التخزين  ومساحات  الرحبة  المقاعد  وضعيات 

إختر مقاعد لثمانية ركاب مع صف ثان قابل لالنزالق يتسع بكل سهولة لثالثة ركاب 

كبار، أو اختر مقاعد لسبعة ركاب مع مقعدين منفصلين في الصف الثاني.

ثان من  دت أكاديا بصف 
ّ

و
ُ
ز الثالث والخروج منه،  الصف  إلى  الدخول  بهدف تسهيل 

Smart Slide يندفع إلى أقصى وضعه األمامي بيد واحدة.  المقاعد قابل لالنزالق 

مساحة الركاب غرفة لالستجمام 

أكاديا بمساحة مسطحة  دهشك 
ُ
الكبير، ست بالحجم   SUV المقاعد لمساحة مسطحة عملية: كمركبة  طي 

ذهلك 
ُ
متواصلة لتحميل األمتعة تجدها بمجرد طي صف المقاعد الثاني والثالث إلى األمام. أما مرونتها فست

 بسعة 3287.5 ليتر1 لألمتعة.
ً
أيضا

1 تتوقف سعة األمتعة والحمولة على الوزن والتوزيع.

تتوفر حاملة أكواب في 
كافة الصفوف الثالثة

باب خلفي قابل للفتح عن 
 )متوفر(

ً
بعد كهربائيا

تحكم في الصف 
الثاني للركاب

تحكم أوتوماتيكي في 
التكييف بثالث مناطق 

)متوفر(
تختلف الميزات بحسب المنطقة.

مقصورة أكاديا SLT باللون األسود 
معروضة بالتجهيزات المتوفرة.
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مطلقة  وراحة  ممتازة،  ومواد  هادئة،  بأجواء  أكاديا  تحيطك 

المعهودة.  الرقي  معايير  تتجاوز  رحالتك  تجربة  تجعل 

العالي  التحكم  المتقنة في مستوى  كما تتجسد الهندسة 

الذي يوضع بين يديك.

تحكم مطلق بين يديك

الكنسولة المركزية تمنحك الكنسولة المركزية العملية والواسعة 
اليومية.  الحياة  لمستلزمات  التخزين  مساحات  من   

ً
عديدا أكاديا  في 

 على راحتك 
ً
بينما ينزلق مسند الذراع المبطن إلى األمام والوراء حفاظا

الجلوس.  في كافة وضعيات 

 ،A\B مركز معلومات القيادة يتضمن عداد السرعة وعدادات للرحالت
بقيك على اطالع دائم على وظائف 

ُ
باإلضافة إلى مركز رسائل القيادة لي

السيارة وحاالت القيادة.

حاملة األكواب تتوفر في الكنسولة حاملتا أكواب مدمجتان باإلضافة 
إلى اثنتين في األبواب األمامية للسائق والراكب األمامي. كما تتوفر 

حاملتا أكواب في الصف الثاني، واحدة في كل باب، باإلضافة إلى اثنتين 

مدمجتين في الصف الثالث.

تم استخدام  الرياح،  الطريق وصوت  للحد من صخب  الضجيج  إخماد 
الثغرات  أصغر  لملء  أكاديا  تصميم  في  للصوت  وخافتة  عازلة  مواد 

الصوت. منها  يتسرب  قد  التي  المنافذ  وكافة 

الراكب  باب  أو  السائق  باب  من  دينالي  أكاديا  أدخل  الدخول  عتبة 
التي  الفخامة  مدى  لتعرف  المضاءة  الكروم  العتبة  عبر  األمامي 

تنتظرك. 

ضفي المزيد من 
ُ
فئة عزل الصوت من دينالي مواد كاتمة للصوت ت

الهدوء على مقصورة دينالي. 

عمود عجلة قيادة قابل للتعديل في طرازات دينالي يمكن تعديل 
سهولة  لمنحك  والخارج  الداخل  األعلى/األسفل،  نحو  القيادة  عجلة 

تناسبك.  التي  المريحة  الوضعية  ضبط 

عجلة قيادة قابلة للتدفئة تضيف هذه الميزة الدفء إلى التصميم 
طرازي  على  )قياسية  سواء.  حد  على  بالخشب  أو  بالجلد   المكسو 

SLT-2 ودينالي(. 

تصل حتى  بدون مفتاح من مسافة  بعد  عن  األبواب  فتح   نظام 
مكنك بلمسة واحدة فتح، أو قفل، أو تشغيل األضواء أو 

ُ
، ي

ً
60 مترا

إصدار صوت البوق لسرعة إيجاد سيارتك في المواقف الكبيرة.

نظام التكييف لثالث مناطق يتيح نظام التكييف المتوفر لثالث 
مناطق إمكانية ضبط السائق والركاب درجات حرارة مختلفة ومستقلة 

في الوقت ذاته. 

الصوتي  بالنظام  تحكم  مدمجة  تحكم  أزرار  مع  قيادة  عجلة 
التحكم  يمكن  الطراز،  حسب  القيادة.  عجلة  تترك  أن  بدون  وهاتفك 

بغالبية مزايا بحث الموسيقى من مشغالت MP3 المتوافقة باإلضافة 

الهاتفية.  المكالمات  إلى 

إحماء  بتبريد/  قم  بعد  عن  التحكم  بجهاز  السيارة  تشغيل 
هذه  تمكنك  منزلك.  تغادر  أن  بدون  قيادتك  قبل  دقائق   10 سيارتك 

 مع تحكم 
ً
الميزة من تشغيل سيارتك من مسافة تصل حتى 60 مترا

ثالثي المناطق بالتكييف، حيث يقوم النظام بتبريد أو تحمية المركبة 

أوتوماتيكي.  بشكل 

تحكم خلفي يمكن لركاب مقاعد الصف الثاني تعديل درجة الحرارة 
يرغبون  التي  الحرارة  درجة  وضبط  مناطق  لثالث  التكييف  نظام  عبر 

تناسبهم. التي  المروحة  مع سرعة  فيها 

 يمكن فتح الباب الخلفي 
ً
باب خلفي قابل للفتح عن بعد كهربائيا

مساحة  إلى  بسهولة  الوصول  من  لتتمكن  مفتاحك  على  بلمسة 

الزر  على  الضغط  عبر  أو  ذاتها  بالطريقة  الباب  إغالق  يمكنك  التخزين. 

المركزية.  والكنسولة  الباب  في  المدمج 

فتحة سقف مزدوجة تتيح فتحة السقف المزدوجة لركاب المقاعد 
الخلفية االستمتاع باألجواء الخارجية.
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قوة في إطار التحكم تفرض هيبتها. يعتبر محرك V6 التجسيد الحقيقي لما يجب أن تكون عليه 

محركات جي ام سي – األداء الجبار المقرون بالتحكم الكامل. يقوم جوهر أكاديا بشكل أساسي 

على شاسي صلب ونظام تعليق متطور. 

أداء يمنحك السيطرة على الطرقات

المحرك 

محرك VVT V6 3.6 ليتر تمت هندسته ليحقق 
عتبر 

ُ
االستجابة المثلى على كافة السرعات. وي

المحرك 3.6 ليتر المزيج المثالي بين القوة واألداء، 

ومع حقن مباشر لصمامات عمود الكامات العلوي 

عهدا 
ُ
المزدوج الـ 24، ستتولد سالسة وسرعة لم ت

من قبل لتقود بثقة تامة على الطرق السريعة. 

وفر هذه 
ُ
التوقيت المتفاوت للصمامات ت

التقنية قوة األداء العالي للمحرك ضمن سرعة 

معتدلة لتلبية احتياجاتك في بعض المواقف مثل 

القطر أو صعود المنحدرات الصعبة.

عداد مدى خدمة الزيت لعمر أطول وأداء أفضل، 
يعتبر تغيير الزيت في الوقت المناسب من أهم 

عوامل المحافظة على المركبة. ولهذا يقوم عداد 

مدى خدمة الزيت بإبقائك على اطالع دائم عبر 

الرسائل في مركز معلومات القيادة.

ناقل الحركة 

ناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات 
OVERDRIVE تم تصميمه للعمل بتناغم وتفاعل 
مع المحرك 3.6 ليتر الذي يختار مستوى السرعة 

األفضل بهدف االقتصاد في استهالك الوقود 

 ألسلوبك في القيادة. كما 
ً
وتعزيز القوة تبعا

ستوفر لك علبة تبديل السرعات خيار التحكم 

 لتنعم بتجربة قيادة مثلى.
ً
بالسرعات يدويا

نظام التعليق 

هيكل عريض/ قاعدة عجالت طويلة توفر قاعدة 
العجالت الطويلة في أكاديا سالسة القيادة ضمن 

 إلى جنب مع الثبات 
ً
سرعات الطرق السريعة جنبا

واإلحكام عند االنعطاف. 

 صمم ليرفع من 
ً
نظام تعليق مستقل تماما

دقة التحكم وسالسة القيادة، حيث تعمل العجالت 

 على حدة.
ً
األربع في الطرق الوعرة كال

توجيه بالمسنن والبنيون يوفر التوجيه بالطاقة 
 
ً
 بالسيادة على الطرق السريعة فضال

ً
دقة وشعورا

عن براعة المناورة على الطرق الضيقة. 

نظام صمام متطور ثنائي التدفق تؤمن 
هذه الميزة في نظام تعليق أكاديا دينالي قيادة 

سلسة وتعزز التحكم في شتى ظروف القيادة. 

 الدفع الرباعي المتواصل )AWD( إنعم بقوة 
دفع وتحكم إضافيين على الطرق الجافة أو الرطبة 

مع نظام الدفع الرباعي المتواصل المتوفر. 

 القسم المتعلق بالقطر في دليل المالك. وزن الركاب واألمتعة، والخيارات أو األكسسوارات قد يقلل من حجم الحمولة الممكن سحبها.
ً
1قبل اقتنائك سيارة أو استعمالها للقطر، إقرأ جيدا

نظام التحكم بالدفع أحصل على أقوى عزم دفع 
ممكن على مختلف أسطح الطرقات، إذ يرسل هذا 

 لتنطلق 
ً
النظام القوة إلى العجالت األكثر تشبثا

نحو األمام بتحكم أفضل. 

فرامل قرصية قوية على العجالت األربع 
لتحقيق أداء فرملة فائق في شتى الظروف، تم 

تزويد كافة الطرازات بالفرامل القرصية القوية على 

العجالت األربع كميزة قياسية. 

قدرة القطر تصل قوة القطر العظمى في أكاديا 
إلى 2359 كلغ1. تتضمن هذه القدرة نظام تبريد 

عالي الكفاءة ووصلة قطر مع القط 2 إنش قياسي 

ونقاط توصيل لربط آمن للسالسل، ووصلة قطر 

بسبعة منافذ مع وصلة مهايئة عالمية.

نظام الفرامل المانعة لالنغالق توقف بكل ثقة 
وفي شتى الظروف عبر 4 مجموعات من الفرامل 

المانعة لالنغالق.
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والحصرية  الوسطية  األمامية  الهوائية1  الوسادة  تصميم  تم 

من جنرال موتورز والتي تعتبر األولى من نوعها في السيارات 

لتعزيز حمايتك في حال حدوث اصطدام. كما توفر أكاديا نظام 

مغادرة  عند  التنبيه  ونظام  األمامي  االصطدام  من  التنبيه 

عالمي  أمان  تصنيف  على   2015 عام  أكاديا  حازت   المسار. 

5 نجوم في شتى جوانب السالمة.

سالمتك على رأس قائمة أولوياتنا
مواصفات األمان ال تغني عن مسؤولية السائق الخاصة بتشغيل 

 لحركة 
ً
السيارة بطريقة سليمة وآمنة. يجب أن يبقى السائق متنبها

المرور، والمحيط، وظروف الطريق في كل األوقات. قم بقراءة 

دليل المالك الخاص بأكاديا لمزيد من المعلومات المهمة المتعلقة 

بالسالمة. 

نظام التنبيه بمرور السيارة عند الرجوع إلى الخلف كن على علم 
رسل إشارات 

ُ
حيط بك مع نظام كاميرا الرؤية الخلفية، والذي ي

ُ
بما ي

تحذيرية سمعية وبصرية لينبهك حول حركة المرور أثناء الرجوع إلى 

الخلف )متوفر في SLT-1 وقياسي في SLT-2 ودينالي(.

نظام التنبيه من االصطدام األمامي 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 دون إشارة التفاف. هذه األنظمة قياسية 

.SLT-2 و SLT-1 في دينالي ومتوفرة في

تنبيه المنطقة الجانبية العمياء - تساعد الحساسات التي تعمل 
بالرادار على كشف الزوايا الخفية على السائق )المناطق العمياء(، 

فهي تنبهه عبر تحذيرات سمعية وبصرية للحد من احتماالت حصول 

 SLT-2 و قياسية في SLT- 1 حوادث االصطدام وأخطارها )متوفرة في

ودينالي(.

 بين السائقين 
ً
مصابيح LED تعمل لإلضاءة خالل النهار كن ملحوظا

ضاف هذه الميزة إلى معايير السالمة اإلضافية.
ُ
من أبعد المسافات. ت

وسادة هوائية أمامية وسطية1 تم تصميم الوسادة الهوائية 
األمامية الوسطية للمساعدة على رفع مستوى حماية السائق 

والراكب األمامي عند حدوث اصطدام جانبي يتعرض فيه الشخص الذي 

يشغل المقعد المقابل لجهة االصطدام. 

وسادات هوائية للحماية من الصدمات الجانبية1 تم تثبيتها 
في مقعدي السائق والراكب األمامي للمساعدة على حماية مناطق 

الصدر والحوض في حال وقوع اصطدام جانبي.

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

ً
انطالقا

ويتم تفعيلها عبر حساسات تعمل عند حوادث االنقالب أو عند حصول 

االصطدامات الجانبية. 

وسادات أمامية وجانبية1 للمساعدة على الحد من اإلصابات 
المحتملة للسائق والراكب األمامي تقوم الوسادات األمامية 

طلق 
ُ
التي تفتح على مرحلتين بقياس قوة االصطدام ومن ثم ت

الوسادات بالمستوى األول أو الثاني حسب الحاجة. 

نظام إحكام تثبيت كرسي حماية األطفال مشابك منخفضة 
وأحزمة من األعلى تثبت كرسي األطفال للحد من التحرك في حاالت 

الحوادث وتخفيض إمكانية حدوث اإلصابات.

نظام PASS-KEY III لمنع السرقة تم تزويد مفتاح منفذ اإلشعال 
الخاص بك برقاقة صغيرة تحول دون محاوالت التشغيل غير المشروعة.

مقصورة ببنية آمنة من الفوالذ المقوى إطار هيكل صلب تم 
تصميمه بأسلوب متكامل للحماية من خطر حدوث أي إصابات للركاب 

عند االصطدام.

نظام STABILITRAK  لتعزيز الثبات تحكم بقيادتك حتى على 
األسطح الزلقة، أو الثلجية، أو المبللة أو غير المستوية. يضبط نظام 

STABILITRAK مدى استجابة عجلة القيادة وأوامر الفرملة. 

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

ً
 منها عند انتفاخها. يرجى التأكد من أن كل شخص مثبت تماما

ً
1 قد يتسبب انتفاخ الوسادات الهوائية بأضرار شديدة أو الموت ألي شخص قريب جدا

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.
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ضمان لـ3 سنوات/100,000 كلم 

تمتع بثقة في القيادة مع الصيانة الدورية والحماية المطلقة للسيارة. 

حماية تفرض هيبتها

أكاديا دينالي باللون األسود المعدني 
معروضة بالتجهيزات المتوفرة.
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المجموعة | اللمسات | األلوان | العجالت

اللمسات

العجالتاأللوان الخارجية

الطرازات

لون خشب الماهوجني لون خشب رجا كايوألومينيوم مصقول أكسيوم ألومينيوم
المدخن

خشب بريوود الماهوجني 
وألوان خشبية

األلوان الداخلية 
وأسطح المقاعد

قماش فاخر 
تيتانيوم داكن/
 تيتانيوم فاتح 

 قماش فاخر 
 أسود/أسود

 أسود/ أسود
مناطق من الجلد

 أسود/ أسود
مناطق من الجلد المثقب

 أسود/ أسود
مناطق من الجلد المثقب

 أسود/ كشمير داكن
مناطق من الجلد

 تيتانيوم داكن/ 
 تيتانيوم فاتح 

مناطق من الجلد 

 أسود/ كشمير داكن
مناطق من الجلد المثقب

 تيتانيوم فاتح/ 
 تيتانيوم داكن 

مناطق من الجلد المثقب 

 رملي/ داكن 

مناطق من الجلد المثقب1 

23

SLE

SLT

دينالي

متوفر       — غير متوفر 1 غير متوفر مع مقاعد الثمانية ركاب.    2 متضمن مع المقاعد بألوان التيتانيوم الفاتح واألسود.    3 متضمن مع المقاعد بلون الكشمير الداكن.الرمز       ●	قياسي       

أسود معدني*زئبقي معدنيأرجواني داكن معدني

أبيض**

أحمر قرمزي بطبقتين* فضي لّماع معدني

أبيض ثلجي بثالث طبقات*إيريديوم معدنيأزرق داكن معدني

جميع األلوان تطلى بطبقة الطالء 
األساسية – طبقة حماية متينة للمعان 

 براق. تواصل مع الوكيل لمزيد من التفاصيل.
 * لون بتكلفة إضافية.    

* *  اللون األبيض غير متوفر على دينالي. 

 RZA عجالت 19 إنش ألومنيوم
SLE وSLT قياسية على

 عجالت 20 إنش ألومنيوم
مع طبقة من الكروم متوفرة 

في طراز دينالي 

عجالت 20 إنش ألومنيوم مصقولة 
 قياسية على دينالي 

ً
آليا
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تم تصميم ملحقات جي ام سي لتتمكن من تخصيص سيارتك 

أكاديا باألسلوب الذي يعكس شخصيتك ويلبي احتياجاتك.

د بما تقود
ّ
تفر

المجموعة | أكسسوارات

سكة مثبتة بالسقف حّمل حتى 91 كلغ1 على سطح سيارتك أكاديا.

 دواسات مساعدة دواسات أنيقة لتسهيل الدخول إلى سيارتك أكاديا والخروج منها. دواسات قياس 
6 إنش مصنوعة من األلومنيوم شديد الصالبة ومطلية بالكروم تكسوها بالكامل لبادات سوداء لمنع انزالق 

القدمين.

نظام ترفيهي بشاشتين للمقاعد الخلفية سيتمتع ركاب المقاعد الخلفية بشاشتين LCD ومشغل 
أقراص DVD مدمج في مساند الرأس للمقاعد األمامية. كما يتضمن نظام الترفيه جهاز تحكم عن بعد 

وسماعتين السلكيتين تعمالن باألشعة تحت الحمراء.

حواجز جانبية للنوافذ دع الهواء المنعش يدخل سيارتك، وامنع عنها المطر والبرد والثلج.متوفرة باللون 
الرمادي الداكن.

غالف وقائي لألمتعة لضمان حماية الصف الثالث من المقاعد الخلفية عند طيها، تم تزويد ظهر المقاعد 
بغالف وقائي جديد يطوى مع المقاعد. ولمزيد من السرعة والسهولة ستتمكن من الوصول إلى حمولتك 

بدون الحاجة إلى إزالته.

ستار األمتعة أبٍق منطقة األمتعة مخفية مع ستار األمتعة القماشي األسود. يمكن فصل الستار ووصله 
ه لتوفير مساحة تخزين إضافية. 

ّ
بسهولة تامة, كما يمكن لف

شبكة األمتعة عزز من كفاءة سيارتك أكاديا عبر إضافة شبكة التخزين السوداء. يمكن وصل هذا الملحق 
بسهولة لحفظ المستلزمات الصغيرة خالل الرحالت. 

تيح حفظ المستلزمات 
ُ
منظم األمتعة يتمتع هذا المنظم المتين والمرن والقابل للطي بأقسام متعددة ت

الصغيرة من مختلف األحجام. يمكن طيه بسهولة كما يتميز باللون األسود مع شعار جي ام سي. 

سجاد فاخر لحيز األمتعة لجميع الظروف المناخية تتميز مجموعة السجاد الفاخرة هذه بتضليعاتها 
جّمع البقايا. تشمل دباسات تساعد على تثبيتها على األرضية. متوفر باللون 

ُ
العميقة المصممة كي ت

األسود، والتيتانيوم الفاتح والرملي لكي يتناغم مع مقصورتك الداخلية.

1 تتوقف سعة األمتعة والحمولة على الوزن والتوريع.
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ديناليSLE-2SLT-1SLT-2المواصفات الخارجية

SSS-مصابيح ضباب

SSSSنظام اإلنذار الخلفي فوق الصوتي
ً
SSS-باب خلفي قابل للفتح عن بعد كهربائيا

SSSSمقابض أبواب من الكروم

SSSSجناح خلفي بلون الهيكل

-SSSشرائح جانبية بلون الهيكل 

S---شرائح جانبية بلون الهيكل - خاصة بدينالي
ً
---Sمرايا خارجية سوداء، قابلة للتعديل كهربائيا

، مع مؤشرات التفاف مدمجة ومرآة 
ً
 وللطي يدويا

ً
مرايا خارجية بلون الهيكل قابلة للتدفئة، وللتعديل كهربائيا

DTM كاشفة ضمن نظام
-S--

 لجهة السائق،
ً
، قابلة للخفوت تدريجيا

ً
 مرايا خارجية قابلة للتدفئة، وللتعديل والطي كهربائيا

مع مؤشرات التفاف مدمجة
--SS

SSSSنظام تشغيل السيارة عن بعد

-SSSعادم

S---عادم ثنائي مزدوج مع أطراف من الكروم

األمان:

 وسادات هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب األمامي، وستائر علوية جانبية لكل صفوف المقاعد 
لحماية ركاب األطراف

S---

وسادات هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب األمامي، وسادة هوائية وسطية مدمجة بمقعد السائق، 
وستائر علوية جانبية لكل صفوف المقاعد لحماية ركاب األطراف

-SSS

SSSSإيقاف عمل وسادة الراكب األمامي الهوائية

SSSSنظام ™StabiliTrak للتحكم اإللكتروني بالثبات مع نظام التحكم بالدفع والتخفيف من أثر االنقالب

)FCA( التنبيه من االصطدام األمامي-AAS

)SBZA( تنبيه المنطقة الجانبية العمياء-ASS

ديناليSLE-2SLT-1SLT-2المحرك والشاسي

 )صافي(، عزم الدوران 366 نيوتن متر )صافي(
ً
VVT V6 SIDISSSS 3.6 ليتر، 281-288 حصانا

SSSSإستهالك الوقود، 9.8 ليتر/100 كلم على الطريق السريع بتقدير EPA )دفع أمامي(

SSSSناقل الحركة، أوتوماتيكي بـ6 سرعات

ديناليSLE-2SLT-1SLT-2المواصفات الداخلية

---Sمقاعد أمامية حاضنة من القماش الفاخر

، مع مناطق من الجلد
ً
-SS-مقاعد حاضنة قابلة لالنحناء كهربائيا

، مع مناطق من الجلد المثقب
ً
AS--مقاعد حاضنة قابلة لالنحناء كهربائيا

SSAAالصف الثاني لثالثة ركاب بمقاعد قابلة للفصل وللطي بالكامل 40/60

SSSSالصف الثالث لثالثة ركاب بمقاعد قابلة للفصل وللطي الكامل 40/60

SSS-مقود هيدروليكي بنسبة جهد متغيرة

SSSSتثبيت السرعة

SSSSمركز مطور لمعلومات القيادة

AS--شاشة معلومات منعكسة على الزجاج األمامي، تشمل قراءات رقمية متعددة الوظائف

-SSSمقود مكسو بالجلد مع أزرار مدمجة للتحكم بالنظام الصوتي وتثبيت السرعة

S---مقود بلمسات من الخشب مع إطار مكسو بالجلد، خاص بدينالي

SSS-تحكم بالصوت في المقاعد الخلفية مع منافذ لسماعات الرأس

AS--مقاعد في الصف األول والثاني بمناطق من الجلد مع مساحات مثقبة

AS--مقاعد منفصلة بذراعين قابلة للتدفئة والتبريد للسائق والراكب األمامي

 AA--مقاعد منفصلة بذراعين في الصف الثاني
ً
 في ثماني وضعيات مع انحناء وتحكم بمسند الظهر كهربائيا

ً
SS--مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيا

 في ثماني وضعيات
ً
SS--مقعد الراكب األمامي قابل للتعديل كهربائيا

AAA-منفذ كهربائي ثالثي 120 فولت

---Sنظام تكييف للصف األمامي مع تحكم يدوي

SSS-نظام تكييف لثالث مناطق مع تحكم أوتوماتيكي

SSSSنظام تكييف للصفوف الخلفية مع تحكم يدوي
ً
SSSSمرآة داخلية قابلة للخفوت تلقائيا

SSSSكاميرا للرؤية الخلفية

ديناليSLE-2SLT-1SLT-2العجالت واإلطارات

-SSSعجالت 19 إنش من األلومنيوم 

AS--عجالت 20 إنش من األلومنيوم مع طبقة من الكروم ونقاط من الكروم األسود 

SSSSإطار احتياطي بعجلة 17 إنش )43.2 سم( من الفوالذ المدمج

S: قياسي      A: متوفر      -: غير متوفر
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ديناليSLE-2SLT-1SLT-2المواصفات الداخلية )يتبع(

 USB وشاشة ملونة 6,5 إنش تعمل باللمس، ومنفذ ،CD مع جهاز AM/FM نظام صوتي، ستيريو 
ومنفذ إضافي, يشمل بلوتوث

SSSS

نظام صوتي، ستيريو AM/FM مع جهاز CD، وشاشة ملونة 6,5 إنش تعمل باللمس، يشمل مشغل DVD للمقاعد 
ً
 إضافيا

ً
الخلفية، ومنفذ USB ومنفذا

-AAA

نظام صوتي، ستيريو AM/FM بشاشة مالحة ملونة تعمل باللمس، وجهاز CD، وشاشة 6,5 إنش تعمل باللمس، 
ومنفذ USB ومنفذ إضافي

 --AA

نظام ترفيهي، مشغل DVD للجهة الخلفية مع جهاز للتحكم عن بعد، وشاشة علوية، ومجموعتين من سماعات 
الرأس الالسلكية بقناتين، ومآخذ إضافية سمعية/مرئية

 -AAA

ديناليSLE-2SLT-1SLT-2األبعاد والسعات

3020302030203020قاعدة العجالت )ملم(

5098509850985098الطول اإلجمالي )ملم(

1986198619861986العرض اإلجمالي )ملم(

1775177517751775االرتفاع اإلجمالي )ملم(

2112/22032112/22032112/22032112/2203الوزن اإلجمالي دفع أمامي/دفع رباعي متواصل )كلغ(

تيرين دينالي

سييرا ديناليسييرايوكون دينالييوكون

 2500HD 3500 سييراHD سييرا سييرا 2500HD دينالي  

ـابسـافـانـا - فـان الحمولة
ّ
سـافـانـا - فـان الـرك

أكاديا ديناليأكاديا

جي ام سي | المركباتالمجموعة | المواصفات
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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.

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

جي ام سي | أمان األطفال | كلفة الصيانة

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.

تنخفض الصيانة، ويرتفع التشويق.

الصيانة الدورية

بقي 
ُ
 لهندسة أكاديا الذكية واآلمنة، ستتكفل الصيانة الدورية بالمحافظة على سيارتك لمدة أطول. ولت

ً
إستكماال

سيارتك أكاديا 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 واالهتراء بسبب 

االستخدام، مثل شفرات ماسحات الزجاج أو ممتصات الصدمات أو لّبادات الفرامل، وكلها مذكورة في قائمة األسعار. 

ساعدك أسعارنا التنافسية على إبقاء سيارتك أكاديا بأفضل حال وبأقل تكلفة. لمزيد من التفاصيل، راجع الوكيل 
ُ
وست

.GMCArabia.com ل بزيارة موقعنا
ّ

أو تفض




