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CTS

ُصممت 
لخدمة 
هدٍف واحد.. 
السائق!

1. ال يجب استخدام إطارات فصل الصيف في فصل الشتاء ألّن هذا األمر يؤثّر سلباً على سالمة السيارة وأدائها ومتانتها. إستخدم فقط مجموعة إطارات وعجالت GM المعتمدة. المجموعة غير المعتمدة قد تغّير 
من خصائص أداء السيارة. للمزيد من المعلومات الهامة حول اإلطارات والعجالت، يرجى زيارة موقع: gmaccessorieszone.com أو مراجعة وكيلك المعتمد.

اإلطارات

 Midnight عجالت 18 إنش مع طالء
فضي فاخر، قياسي على الفئة الفاخرة،

يتضمن عجالت رياضية لفصل الصيف فقط 
 40R18/P245 مانعة لهروب الهواء، أمامية

وخلفية 35R18/P275 ، قياس "18 × "8.5 
أمامي و "18 × "9.5 خلفي

عجالت 18 إنش مع تلميع نهائي، تتضمن 
على CTS الفخمة، المجموعة الرياضية 

)دفع رباعي متواصل( 40R18/P245 عجالت 
لجميع الفصول مانعة لهروب الهواء، قياس 

"18 × "8.5 أمامي وخلفي

عجالت قياس “X 18 “8.5  ألومنيوم 
مع تلميع فائق 

عجالت قياس “X 18 “8.5  مع 10 
قضبان تلميع مصقول
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تحكّم بطريقك

انطالقًا من محركات قوية بامتياز، مرورًا بمقصورة السائق 

الخاصة، وصواًل للتصميم الديناميكي الخارجي بخطوطه 

الناعمة، ولم يتم التغاضي عن أي تفصيٍل مهم. والنتيجة، 

سيدان قوية فاخرة ك�تحفٍة فنية تحضن السائق بروعتها.
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الجزء األول
الشعور



قوٌة ال ُيستهان بها، بين يديك!
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رموز وخيارات نظام ®CUE قد تختلف من بلٍد آلخر.

عالية الشأن..
بأسلوب قيادتها!
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تحكّم ببراعة القيادة عند كّل لّفة
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لتكن وقفتك صارمة
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حّدد هدفك.. وانطلق!
2 0 1 6  C T S

141 5



الجزء الثاني
الخصائص والميزات



األداء

 CTS تّم اختبارها على حلبات خاصة، وهي جاهزة لتنطلق على الطرقات. عام 2014، تّم اختبار

على حلبة “نوربورغ رينغ” الشهيرة. عام 2016، كانت النتيجة سيارة سيدان ُتعنى بالتفاصيل 

بدّقة وتعمل على رفع مستوى تركيز السائق. كما تؤّمن المحرّكات القوية كفاءًة أك�ثر 

باستهالك الوقود، وتحّكمًا واستجابة أفضل باإلضافة لتسارٍع مذهل وقيادة سلسة وثابتة.

محركات V6 3.6 ليتر أو 2.0 ليتر تيربو
ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات

إلعب بقوة.. ألّن محرك V6 سعة 3.6 ليتر يؤّمن تسارعاً مضموناً بقوة 335 حصان، باإلضافة للنظام النشط بإدارة 
الوقود لكفاءة عالية باستهالك الوقود في القيادة اليومية، ومحّرك V4 تيربو سعة 2.0 ليتر بقوة 268 حصان. 

تتوّفر في هذين المحّركين تقنية تشغيل / إيقاف المحّرك أوتوماتيكياً.
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األداء

تحكّم مغناطيسي بالقيادة أدوات تحكّم لناقل الحركة من 
يقرأ نظام التحكم المغناطيسي بالقيادة المبتكر متغيرات المغنيزيوم مع خيارات لنمط القيادة

الطريق حتى 1,000 مرة في الثانية، ليقوم بإجراء 
التعديالت الالزمة وتوفير التحكّم الممتاز في الهيكل بكل 

سالسة ودقة، لرحلة في غاية الراحة.

تحكّم باألداء.. حيث يمكنك يدوياً نقل غيارات السرعة في 
ناقل الحركة األوتوماتيكي 8 سرعات بواسطة أدوات 
نقل الحركة التي تعطيك أقصى قدرة تحكّم بالمقود. 

 )Tour, Snow, Ice, Sport( باإلضافة لخيارات نمط القيادة
يمكنك تعديل المقود ومعايرة ناقل الحركة بحسب أحوال 

الطرقات أو بأي طريقة تريد قيادة السيارة.

دفع رباعي متواصل مع تقنية عزم 
الدوران النشط

فرامل ®Brembo الرياضية

خطواٌت ثابتة في الطقس العاصف. يقوم نظام الدفع الرباعي 
المتواصل بتعزيز الثبات والتحكّم، مما يعطي تحكماً وسيطرة ال 

مثيل لهما ألجمل وأروع تجربة قيادة.

قّوة فرملة ال تُضاهى. تحتوي CTS على فرامل ®BREMBO مع 
أعمدة ثابتة، فرامل أمامية مع 4 مكابس من األلومنيوم تؤّمن 

قدرة توّقف مثالية وشعور بالثبات على دواسة الفرامل.

توازن بنسبة 50/50 .. أقرب إلى الكمال
إطاٌر خفيف ومتوازن. إنها إحدى أخف السيارات وزناً في فئة 

الدفع الخلفي، وهذا بفضل الهندسة المتقّدمة التي عملت على 
تحسين التحكّم لقيادة أكثر ديناميكية سلسة، ومن خالل استخدام 

األلومنيوم بصناعة أعمدة الصدمات األمامية ونظام التعليق 
األمامي، حّقق مهندسو كاديالك إنجازاً يتمّثل بتوزيع الثقل بتوازن 

مثالي بين الجهتين األمامية والخلفية. باإلضافة إلى هياكل األبواب 
المصنوعة من األلومنيوم والتي توّفر في عوامل الوزن مقارنًة 

بهياكل األبواب المصنوعة من الحديد. 
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المقصورة 

  CTS مقصورٌة خاّلبة تنتظرك، وتفاصيل دقيقة تحيطك من كل جانب. ُصنعت مقصورة

بحسب ذوقك. يمكنك االختيار بين التقليمات الداخلية المتوفرة مثل أعمال القص والخياطة 

اليدوية الداخلية، مقاعد جلدية بالكامل Semi-Aniline، مساحات خشبية وألياف كربونية 

ُنّفذت بأنامل أمهر الخبراء الحرفي�ين.

مقاعد رياضية أمامية يمكن تعديلها حتى 20 مرحلة

راحٌة مطلقة بحسب رغبتك. مقاعد جلدية بالكامل Semi-Aniline، أمامية رياضية مع 20 مرحلة تعديل كهربائي 
لمساند الظهر مع الدعم اليدوي للجانبين، مما يعّزز الراحة للسائق والراكب األمامي.
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المقصورة 

نظام التحكّم بالمناخ لـ 3 مناطق
راحة في كّل مقعد بحسب رغبتك.. يسمح نظام التحكّم 

بالمناخ لـ 3 مناطق بالتحكّم بحرارة المقاعد األمامية 
والخلفية بحريّة مطلقة. كما يستطيع ركاب المقاعد 

الخلفية االستمتاع بمقاعد جانبية يمكن تدفئتها.

تشغيل تفاعلي عن بعد
كن سّباقاً.. ألّن نظام التشغيل التفاعلي عن بعد يسمح 
بتشغيل المحّرك من مسافة 90 متراً. يمكن لهذا النظام 

أيضاً استشعار الحرارة الخارجية وتفعيل تدفئة وتبريد 
المقاعد بحسب أوضاع الطقس.

إنارة داخلية محيطة
شاهد أروع التفاصيل.. تحت اإلضاءة! إنارٌة داخلية 
متطورة محيطة تلقي الضوء على لوحة القيادة 

والتقليمات، وتُظهر براعة الحرفّية المتفوقة 
لفخامة المقصورة.
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B

شاشة معلومات  LCD 12.3 إنش 
يمكن إعادة ضبطها

راجع معلومات الطريق.. على طريقتك. يمكنك االختيار بين طريقتين 
لعرض المعلومات )A( Balanced و )Enhanced )B، في شاشة 

معلومات LCD 12.3 إنش. ويمكن متابعة المعلومات األساسية على 
هذه الشاشة باإلضافة للمعلومات المتعلقة بالمالحة ووسائل الترفيه 

بسهولة تامة وباأللوان ضمن شاشة مجموعة العدادات فائقة الوضوح.

كاميرا الرؤية الخلفية
شاهد ما يحصل حولك. تقوم كاميرا الرؤية الخلفية ببث 
صورة مباشرة للمنطقة الخلفية وتعكسه على شاشة 

®CUE. باإلضافة لخطوط توجيهية ترسم المسار المطلوب، 
مما يساعدك على رؤية األشخاص واألشياء الموجودة 

ضمن مسارك.

رؤية محيطة
نظرة مختلفة، جديدة. نظام برؤية محيطة مباشرة مثل عين 
الطير للمنطقة المحيطة بالسيارة يقوم بتأمين رؤية شاملة 
خالل سير السيارة على سرعة منخفضة أو في حال الرجوع 
 CUE® إلى الخلف. تنعكس هذه الرؤية على شاشة نظام

في مقصورة كاديالك مما يساعد على التنبيه عند ركن 
السيارة أو عند الرجوع إلى الخلف.

جميع مؤشرات األجهزة تعمل بالنمط القياسي المتري في الشرق األوسط.جميع مؤشرات األجهزة تعمل بالنمط القياسي المتري في الشرق األوسط.

المقصورة 
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جميع مؤشرات األجهزة تعمل بالنمط القياسي المتري في الشرق األوسط.
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التكنولوجيا

تكنولوجيا ال مثيل لها. ميزات وخصائص يمكن تعديلها تجعل كّل رحلة في هذه السيارة 

وكأنها ُرسمت بحسب معطياتك. إنطالقًا من تقنية الهاتف المدمج وصواًل للشحن الالسلكي1، 

تأتي CTS مجّهزة بتكنولوجيا متقّدمة من شأنها تعزيز وسائل الترفيه والراحة. 

mycadillac.com لمعرفة أي هاتف متوافق أو أجهزة متنقلة أخرى متوافقة، قم بزيارة موقع .Qi أو أجهزة محمولة متوافقة PMA 1.  يشحن النظام السلكياً أحد أجهزة
2 رموز وخيارات نظام ®CUE قد تختلف من بلٍد آلخر.8



التكنولوجيا

جميع مؤشرات األجهزة تعمل بالنمط القياسي المتري في الشرق األوسط.رموز وخيارات نظام ®CUE قد تختلف من بلٍد آلخر / جميع مؤشرات األجهزة تعمل بالنمط القياسي المتري في الشرق األوسط.

1)CUE®( نظام تجربة مستخدمي كاديالك
ميزة تواصل قوية. فهذا النظام الخاص بالمعلومات والوسائط الترفيهية 

يسمح لك بالدخول إلى أرقام هاتفك، الموسيقى والمعلومات فقط 
بلمسة صغيرة، أو بمجّرد تمرير إصبعك فوق الشاشة.

نظام ®Bose الصوتي شحن السلكي2
تخّلص من شريط الشحن التقليدي. فمع نظام الشحن الالسلكي، 

يمكنك شحن هاتف المتوافق في أي وقت خالل سير السيارة.
دّلل نفسك بنظام ®BOSE مع 11 مكّبر للصوت يؤّمن صوتاً صافياً أصيالً يلعب 

الموسيقى المفضلة لديك. ويوّفر نظام ®BOSE الصوتي المحيطي مع 13 
مكبراً للصوت، تقنية Centerpoint®2 التي تمكّن المستمعين باالستمتاع 

بأجمل خبرة في عالم الصوتيات تقريباً من أي مصدر ستيريو.

شاشة معلومات ملونة منعكسة على 
الزجاج األمامي

حافظ على تركيزك... ألّن شاشة المعلومات الملونة والمنعكسة على 
الزجاج األمامي، تعمل على عكس المعلومات التي تطلبها بطريقة 

مناسبة على الزجاج األمامي مثل السرعة، المالحة وغيرها. يسمح هذا 
النظام للسائق بإبقاء تركيزه على الطريق لقيادة أكثر أماناً.

.USB قد تتغير بحسب الطراز. الوظائف الكاملة تتطّلب أجهزة بلوتوث متوافقة وهواتف ذكية. بعض األجهزة تتطلب وجود وصلة CUE® 1. وظائف نظام كاديالك
mycadillac.com لمعرفة أي هاتف متوافق أو أجهزة متنقلة أخرى متوافقة، قم بزيارة موقع .Qi أو أجهزة محمولة متوافقة PMA 2. يشحن النظام السلكياً أحد أجهزة
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الشكل الخارجي

أسلوٌب يمّيزه األداء.. تصميٌم إنسيابي منخفض، يحمل في خطوطه وزواياه فلسفة دراماتيكية 

ُتبقي CTS متشّبثة بالطريق بشّدة. أسلوٌب يتجّلى بغطاء المحّرك المرّصع والمنحوت وصواًل 

للجناح الخلفي المدمج، فكل تفصيٍل يضيف على الشكل الخارجي جمااًل ملحوظًا يكشف عن 

قدراتها على الطرقات.

مصابيح LED كالكريستال

شكلها يوحي بالذكاء. مئاٌت من مصابيح LED التي تبرز في التصميم الخارجي للسيارة تؤّمن إنارة ناعمة، وتتوفر أيضاً 
مصابيح أمامية عالية األداء مع نظام المصابيح األمامية المتكّيفة الذي يوّجه اإلنارة بدّقة إلى مسار السيارة، في 
حين تعمل إنارة LED المدمجة وسط الجانح الخلفي كإنارة توّقفن، حيث تعمل على تنبيه السيارات الخلفية عندما 

تقوم بالضغط على الفرامل. 
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الشكل الخارجي

غطاء محّرك، كتحفة منحوتة
غطاٌء ديناميكّيٌ يقف بثبات. تصميٌم بخطوٍط منحنية واضحة وعناصر 

منحوتة تعكس الضوء وكأنّه سيٌل من المياه ينحدر على الغطاء، فتظهر 
CTS كأنها في خضّم حركتها.. وهي متوّقفة!

مقابض أبواب مع إنارة 
إجعل ليلك نهاراً. إنارة خفية في مقابض أبواب CTS تعمل على 

تحسين الرؤية، وتُبرز الخطوط الطويلة الرائعة للهيكل الخارجي.

جناح خلفي مدمج
أداٌة أنيقٌة بشكلها وأدائها.. يعمل الجناح الخلفي على إدارة 

تدفق الهواء للمزيد من الثبات على السرعات العالية. في 
الوقت عينه، يعمل 48 مصباح LED على اإلنارة عند التوّقف 

لتنبيه السيارات في الخلف.
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األمان

ثقة مطلقة أثناء القيادة. هيكٌل مصنوٌع بكّل دقة، يساعد على حمايتك وحماية جميع الركاب1. 

ميزات إستباقية مثل نظام التنبيه لالصطدامات األمامية مع نظام التنبيه للمنطقة الجانبية 

العمياء تعمل على استشعار وتنبيه السائق لتجّنب وقوع حوادث خطيرة. 

1.  يجب دائماً استخدام أحزمة األمان والمساند الخاصة باألطفال. إّن األطفال يكونون بأمان عندما يتم وضعهم في المقاعد الخلفية مع المساند المناسبة. يرجى مراجعة دليل 
المالك للمزيد من المعلومات.

قفص السالمة

هيكل CTS مصنوٌع من حديد الصلب فائق القوة مع العديد من المناطق المدّعمة للمساعدة على استيعاب وإدارة 
طاقة الحوادث. باإلضافة إلى 10 وسائد هوائية قياسية1، منها الوسائد الخاصة بحماية األرجل للسائق والراكب 

األمامي والوسائد الخاصة بالحماية الجانبية لركاب الصف الخلفي مما يزيد من عوامل الحماية الشاملة. 

إّن مزايا السالمة ال تحّل مكان مسؤولية السائق بتشغيل وقيادة السيارة بطريقة آمنة. يجب على السائق البقاء 
منتبهاً للزحام وما يحيط به، باإلضافة ألحوال الطرقات في جميع األوقات.
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األمانميزات األمان المتوفرة

نظام التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء1
عيوٌن إضافية لحمايتك. يعمل نظام التنبيه للمنطقة الجانبية 

العمياء على مراقبة منطقة النقطة العمياء. حيث يقوم شعار 
في المرايا الخارجية باإلضاءة عند دخول سيارة ضمن الممر المجاور 

لسيارتك لتحذيرك ومساعدتك على تجّنب حادث محتمل.

Rainsense ماسحات زجاج متحسسة للمطر

نظام التنبيه لالصطدامات األمامية

نظام المساعدة على المحافظة على 
المسار مع نظام التوجيه الكهربائي رؤية أفضل في الطقس العاصف. تقوم ماسحات الزجاج 

المتحسسة للمطر Rainsense باستشعار الرطوبة فتعمل 
أوتوماتيكياً على تنظيف الزجاج، كما تغّير سرعة الماسحات حسب 

غزارة المطر، فتساعدك بذلك على البقاء متنّبهاً لمسار الطريق 
وليس ألحوال الطقس.

أنظر إلى األمام دائماً.. يستخدم نظام التنبيه لالصطدامات 
األمامية تكنولوجيا تعتمد على الكاميرا لمراقبة حركة المرور 

امامك، ويعمل على تنبيهك من احتمال حدوث تصادم وشيك.

ُوجهة آمنة.. يقوم نظام المساعدة على الحفاظ على المسار بإدارة 
مقود السيارة عند االقتراب من خطوط تحديد المسار دون استخدام 

إشارات التنبيه الجانبية. ويعمل نظام التوجيه الكهربائي على تحذيرك 
عند االنتقال من مسارٍ إلى آخر دون استخدام إشارة اإللتفاف. 

منّبه للسيارات العابرة من الخلف
ميزة حماية متقّدمة... مستشعرات متطورة في زوايا الصادم الخلفي 

تقوم بتنبيهك من السيارات التي تقترب من الجانبين.

1. قبل االنتقال من مسارٍ آلخر، يجب التأكّد من رؤية المنطقة الجانبية العمياء من خالل المرايا الجانبية ومرآة الرؤية الخلفية، والنظر من فوق الكتف لرؤية السيارات والمخاطر المحتملة، وتفعيل إشارة اإللتفاف.
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األمان

 IntelliBeam® تكنولوجيا المصابيح األمامية
نظام إنارة أمامية متقّدم. ويعمل نظام المصابيح األمامية 

®IntelliBeam على التحكّم أوتوماتيكياً بإنارة الكاشفات العالية 
عند القيادة على الطرقات المظلمة، وتتحّول أوتوماتيكياً إلى 

اإلنارة المنخفضة عندما تقوم المستشعرات بتحسس وجود إنارة 
خلفية لسيارة في المقدمة أو إنارة سيارة في الخلف. 

نظام تثبيت السرعة التفاعلي
حافظ على المسافة التي تريد. يقوم نظام تثبيت السرعة 

التفاعلي باستخدام تقنية استشعار الرادار الموجود في منطقة 
استراتيجية باإلضافة لمستشعرات الكاميرا لمراقبة حركة السير 

في األمام والحفاظ على مسافة آمنة بين سيارتك وبين السيارات 
األمامية مما يعطيك الوقت الكافي للتوّقف عند الحاجة.

نظام شّد حزام األمان أوتوماتيكياً
آماٌن في كّل لحظة. نظام شّد حزام األمان أوتوماتيكياً يعمل في حاالت 

الفرملة الطارئة أو المناورة الفجائية. وعندما تعود األمور كما كانت، 
يرخي النظام مفعول الشّد األوتوماتيكي للمزيد من الراحة.

نظام فرملة أوتوماتيكية في األمام والخلف
فرمّلة خارقة عند الحاجة. وعلى سرعات محددة، تقوم مستشعرات 

النظام بالكشف عن الحوادث التي قد تحصل في األمام والخلف، 
وتعمل الفرامل أوتوماتيكياً مما يساعد على تخفيف حّدة االصطدام أو 

ربّما تجّنب االصطدام حتى على السرعات المنخفضة.
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الميزات القياسية

2016  CTS ميزات

القوة المحّركة

محّرك 2.0 ليتر توربو بحقن مباشر للوقود، محّرك VVT V4 بقوة 
268 حصان )صافي( وعزم دوران 400 نيوتن متر

محّرك 3.6 ليتر بحقن مباشر للوقود، محّرك VVT V6 بقوة 335 
حصان )صافي( وعزم دوران 373 نيوتن متر

عادم، مزدوج مع أغطية من الكروم 
دفع خلفي 

دفع رباعي متواصل )طراز 2.0 ليتر توربو( 
ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات

الشاسيه والتعليق

فرامل أمامية بريمبو، قرصية مهوأة عند العجالت األربع مع نظام 
منع االنغالق، دوارات Duralife، وتشمل التجفيف األوتوماتيكي 

ودعم الفرملة الذكي.
لّبادات فرامل ألداء عاٍل 

نظام التحكم اإللكتروني بالثبات StabiliTrak، متكيف مع 
السرعات، بالجريدة والبنيون وبنسب جهد متفاوتة، نظام توجيه 

 ZF إلكتروني
نظام تعليق، مستقل عند العجالت األربع، دعامات أمامية 

MacPherson مع مفصالت كروية مزدوجة منخفضة، دعامات 
ثنائية األنبوب ونابض توازن يعمل باتجاه واحد، خمس وصالت 

خلفية مع ممتصات صدمات مزدوجة األنبوب
نظام التحكم المغناطيسي بالقيادة 

نظام مراقبة ضغط اإلطارات
نظام التحكم بالجر عند كافة السرعات مع تحكم بقوة الفرملة 

والمحرك

الميزات الخارجية

فتحات تهوية فعالة في الشبك األمامي
نظام المساعدة األوتوماتيكية عند ركن السيارة

شبك أمامي مع لمسات من الكروم الرمادي Galvano بلمعة 
خفيفة

مقابض أبواب مع إنارة
المصابيح

مصابيح أمامية عالية األداء مع مصابيح LED عمودية مميزة
إضاءة أمامية متكّيفة 

مصابيح تعمل عندما يخفت ضوء النهار
مرايا، بلون الهيكل، خارجية قابلة للتدفئة واإلغالق كهربائياً، مع 

ميزة الخفوت التلقائي 
)CHMSL( في الوسط للفرملة LED جناح خلفي مدمج مع ضوء

عجالت، من األلومنيوم 
ماسحات للزجاج األمامي بسرعات متفاوتة يحددها السائق 

ماسحات أوتوماتيكية Rainsense متحسسة لألمطار والرطوبة

الميزات الداخلية

نظام تشغيل عن بعد متكيف يشغل المقاعد القابلة للتدفئة / 
التهوية )إذا كانت مجهزة(، ونظام التحكم بالمناخ، ونظام إزالة 

الجليد في الزجاج الخلفي 
وسادات هوائية3 أمامية للسائق والراكب األمامي، وأمامية 

لمنطقتي الصدر والخصر، ولمنطقة الصدر لركاب جانبي المقعد 
الخلفي، وعند مستوى الركبتين، وجانبية علوية  )ستائر(  للركاب 

في األمام 
نظام تنقية الهواء تدوير الهواء أوتوماتيكياً لتحسين جودته

دواسات رياضية من األلومنيوم 

مسند ذراع أمامي وسطي وخلفي مع حيز تخزين مخفي 
نظام صوتي Bose® Studio Surround Sound مع 11 مكبر 

صوت 
نظام Bose® Studio Surround Sound مع  13 مكبر صوت  

)يتطلب وجود نظام مالحة( 
 Auxiliary ووصلة ،SD قارئ شريحة ذاكرة ،USB ثالث منافذ

الصوتية
تحكم بالمناخ

تحسس أوتوماتيكي للرطوبة والضباب 
تحكم أوتوماتيكي بالمناخ بمنطقتين مع إعدادات خاصة لكل من 

السائق والراكب األمامي
مزيل الجليد عن الزجاج الخلفي 

كونسول أمامي مركزي مع مقبض مدمج، وحيز تخزين مخفي، 
وحاملتي أكواب مع أغطية كهربائية 

نظام تثبيت السرعة
إلكتروني، مع تحكم بتثبيت السرعة ومتابعتها 

نظام تثبيت السرعة التفاعلي 
نظام ®CUE للتحكم بالمعلومات والميديا 
شاشة ملونة 8 إنش LCD تعمل باللمس 

شحن السلكي
تنبيه وصول الرسائل النصية

أقفال أبواب كهربائية قابلة للبرمجة مع إقفال تام لحماية 
األطفال 

فرملة يد إلكترونية 
سجادات أرضية أمامية وخلفية 

لوحة عّدادات
مع شاشة ملونة لمركز معلومات القيادة يمكن ضبطها مع 

 Simple, Enhanced, Balanced إمكانية االختيار بين 4 وضعيات 
و Performance )يتطلب حزمة مقاعد و عّدادات(

صندوق تخزين تجاه الراكب األمامي يفتح كهربائياً بكبسة زر 
نظام فتح األبواب عن بعد

مفتاح EZ يفتح كافة األبواب وصندوق األمتعة
تشغيل السيارة عن بعد مع زر تشغيل المحرك

اإلضاءة
إضاءة LED لصندوق التخزين في جهة الراكب األمامي، وحامالت 

األكواب األمامية، والكونسول العلوي، ومقابض األبواب األمامية 
والخلفية، وعتبات األبواب في األمام والخلف، وجيوب الخرائط، 

ومقابض المساعدة الخلفية، وصندوق األمتعة
إضاءة تزيينية في لوحة القيادة واألبواب 

حزمة الذاكرة تحفظ إعدادات سائقين اثنين، وتشمل مقعد 
السائق الكهربائي والمرايا الخارجية، مع إعادة ضبط لوضعيات 

الخروج من السيارة 
مرآة داخلية عاكسة بدون إطار مع ميزة الخفوت التلقائي 

نظام مالحة مدمج في نظام ®CUE يشمل إرشادات بالصوت 
والعرض )يتطلب حزمة المقاعد(

مآخذ كهربائية ثالثية، مأخذ كهربائي منزلي 230 فولت موجود 
في الكونسول المركزي األمامي

كاميرا للرؤية الخلفية تشمل خطوط إرشاد تُظهر مسار السيارة 
عند رجوعها إلى الوراء 

حفظ الطاقة لبقاء النوافذ الكهربائية، والنظام الصوتي، وفتحة 
السقف Ultraview في حالة عمل بعد إيقاف محرك السيارة 

لمدة 10 دقائق أو حتى فتح أحد األبواب 
أحزمة األمان

أحزمة خصر وكتفين لكافة الوضعيات مع شد إلى المقعد 
وأنظمة شد تدريجي للسائق والراكب األمامي، ومشابك لتعديل 

الشد في جانبي المقعد الخلفي 
شد أوتوماتيكي لحزام األمان 

المقاعد 5 ركاب

 أمامية حاضنة، مقعد خلفي، مع ظهر ثابت، ومسند ذراع وسطي 
قابل للطي، وحيز تخزين مدمج، وحاملة أكواب مزدوجة، وفتحة 

إلى صندوق األمتعة 
مقاعد خلفية مع ظهر قابل للفصل بنسبة 60/40، تتضمن مسند 

ذراع وسطي قابل للطي، وحيز تخزين مدمج، وحاملة أكواب 
مزدوجة، وفتحة إلى صندوق األمتعة

مساند الرأس، قابلة للتعديل في 4 وضعيات للمقاعد األمامية 
وفي وضعيتين للمقاعد الخلفية الجانبية

مقاعد قابلة للتدفئة والتهوية للسائق والراكب األمامي 
مقاعد خلفية جانبية قابلة للتدفئة

مقعدا السائق والراكب األمامي قابالن للتعديل كهربائياً في 
12 وضعية مع تعديل كهربائي في أربع وضعيات لمسند أسفل 

الظهر )وضعيتان في الطرازات القياسية(
مقاعد رياضية للسائق والراكب األمامي قابلة للتعديل كهربائياً 

في 20 وضعية 
مقاعد من الجلد )يتطلب حزمة مقاعد و عّدادات(

مقاعد مع مساحات من الجلد 
مقاعد من الجلد بالكامل 

نظام التوجيه وعمود المقود
أزرار مدمجة للتحكم بالنظام الصوتي ونظام تثبيت السرعة ومركز 

معلومات القيادة 
مقود قابل للتدفئة 
مقود مكسو بالجلد

مقود مكسو بالجلد، رياضي 
مقابض للتحكم بتبديل السرعات يدوياً من المغنيزيوم مدمجة 

بالمقود 
تعديل يدوي لعمود المقود عمودياً وأفقياً 

تعديل كهربائي لعمود المقود عمودياً وأفقياً 
ستارة شمس

كهربائية، للزجاج الخلفي 
يدوية، للنوافذ الخلفية الجانبية

نظام منع السرقة
نظام تعطيل عمل المحرك 

نظام لمنع السرقة مع إشارات تنبيه صوتية 
نوافذ كهربائية، مع ميزة النقرة السريعة للفتح واإلغالق، تشمل 

إغالقاً لحماية األطفال في النوافذ الخلفية 
أحجبة شمس للسائق والراكب األمامي مع مرايا زينة مضاءة

B O L D الفئة المميزةفئة األداءفــئــة 

 2016 CTS إستمتع بميزات
باإلضافة لهذه التعديالت:

 Bold إستمتع بميزات فئة
باإلضافة لهذه التعديالت:

إستمتع بالميزات الرياضية باإلضافة 
لهذه التعديالت:

نظام ®Bose الصوتي المحيطي الفاخر ®CenterPoint مع 13 
مكبر للصوب )يتطلب توّفر نظام المالحة(

حزمة تنبيه السائق، نظام التنبيه لالصطدامات األمامية، نظام 
التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء5، نظام التنبيه عند تغيير المسار، 

نظام التنبيه للسيارات العابرة من الخلف، نظام المساعدة على 
المحافظة على المسار مع نظام التوجيه الكهربائي، مصابيح 

أمامية ®IntelliBeam، نظام مقعد التنبيه للسالمة، ماسحات زجاج 
 Rainsense أوتوماتيكية متحّسسة للمطر

نظام المحافظة على المسار يساعد على إبقاء المركبة في 
مسارها الصحيح

مصابيح أمامية عالية األداء مع مصابيح LED عمودية مميزة
إضاءة أمامية متكّيفة 

إنارة محيطية داخلية على لوحة العدادات األبواب األمامية
مرايا، بلون الهيكل، خارجية قابلة للتدفئة واإلغالق كهربائياً، مع 
ميزة الخفوت التلقائي، مع إشارات اإللتفاف مدمجة ومصابيح 

المرايا الجانبية
نظام مالحة مدمج في نظام ®CUE يشمل إرشادات بالصوت 

والعرض
حزمة المقاعد تتضّمن مقاعد بمساحات جلدية، مقاعد للسائق 

والراكب األمامي يمكن تدفئتها وتهويتها، مرايا كهربائية، بجانب 
السائق مع ميزة الخفوت التلقائي، بلون هيكل السيارة، مقاعد 

خلفية يمكن طّيها، مرايا يمكن إغالقها يدوياً مع إشارات اإللتفاف 
المدمجة ومصابيح المرايا الجانبية، إنارة محيطية داخلية على لوحة 

العدادات األبواب األمامية، مقود قابل للتدفئة مع تعديل كهربائي 
النحناء عمود المقود عمودياً وأفقياً

إطار مقود قابل للتدفئة مع تعديل كهربائي لعمود المقود 
عمودياً وأفقياً

فتحة سقف Ultraview مع نظام كهربائي للرفع واالنزالق، وميزة 
النقرة السريعة للفتح واإلغالق كهربائياً فوق صف المقاعد األول، 

وحاجب شمس كهربائي 
 Rainsense ماسحات للزجاج األمامي، ماسحات زجاج

األوتوماتيكية مع تحسس وجود الضباب
عجالت 17 إنش، من األلومنيوم مع تلميع Ultrabright  )يرجى 

مراجعة داخل الغالف الخلفي للمزيد من المعلومات(.

الميزات المتوفرة

)LGX( VVT V6 محرك سعة 3.6 ليتر بحقن وقود مباشر، محرك
بقوة 335 حصان وعزم دوران 285 نيوتن متر، ونظام التشغيل 

واإليقاف األوتوماتيكي مع النظام النشط إلدارة الوقود 
دفع رباعي متواصل

إطارات )يرجى مراجعة داخل الغالف الخلفي للمزيد من 
المعلومات(

عجالت 18 إنش من األلومنيوم مع طالء فاخر نهائي
عجالت 18 إنش من األلومنيوم مع تلميع نهائي

مقابض أبواب مع إنارة
شاشة معلومات ملونة المنعكسة على الزجاج يمكن إعادة 

ضبطها
مقاعد خلفية جانبية يمكن تدفئتها

نظام التحكم المغناطيسي بالقيادة
حزمة تنبيه السائق تتضّمن نظام مقعد التنبيه للسالمة، نظام 

التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء، نظام التنبيه عند تغيير المسار، 
نظام المساعدة على المحافظة على المسار، نظام التنبيه عند 

االنحراف عن المسار، نظام التنبيه لالصطدامات األمامية، نظام 
التنبيه للسيارات العابرة من الخلف، ماسحات زجاج أوتوماتيكية 

 IntelliBeam® مصابيح أمامية ،Rainsense متحّسسة للمطر
نظام المحافظة على المسار يساعد على إبقاء المركبة في 

مسارها الصحيح
نظام اإلنذار الخلفي االمامي عند ركن السيارة )متوازي ومتعامد(

منفذ كهربائي منزلي 110 فولت داخل الكونسول الوسطي 
األمامي

أحجبة شمس، كهربائية خلفية، يدوية على جانبي المقاعد الخلفية
فتحة سقف Ultraview مع نظام كهربائي للرفع واالنزالق، وميزة 

النقرة السريعة للفتح واإلغالق كهربائياً فوق صف المقاعد األول، 
وحاجب شمس كهربائي 

رؤية محيطة للسيارة 
تحكّم بالمناخ ضمن 3 مناطق للسائق، الراكب األمامي ومنطقة 

المقاعد الخلفية
عجالت 18 إنش من األلومنيوم مع طالء فاخر نهائي

)يرجى مراجعة داخل الغالف الخلفي للمزيد من المعلومات(

الميزات المتوفرة

)LGX( VVT V6  محرك سعة 3.6 ليتر بحقن وقود مباشر، محرك
بقوة 335 حصان وعزم دوران 285 نيوتن متر، ونظام التشغيل 

واإليقاف األوتوماتيكي مع النظام النشط إلدارة الوقود 
حزمة أمان متطورة

دفع رباعي متواصل
حزمة دعم السائق تتضمن نظام تثبيت السرعة التفاعلي6 

ونظام الفرملة األوتوماتيكية األمامية والخلفية ونظام الشد 
األوتوماتيكي لحزام األمان

حزمة المقاعد والعدادات، مقاعد للسائق والراكب األمامي 
رياضية جلدية بالكامل مع 20 مرحلة تعديل، عدادات عالية الدقة 

 ،Enhanced ، Balanced :يمكن إعادة ضبطها، مع أسلوبين
ودواسات رياضية من األلومنيوم. 

Semi-Aniline مقاعد جلدية بالكامل
إطارات )يرجى مراجعة داخل الغالف الخلفي للمزيد من 

المعلومات(
عجالت 18 إنش من األلومنيوم مع تلميع نهائي
عجالت 19 إنش من األلومنيوم مع تلميع نهائي

حزمة أمان متطورة
دواسات رياضية من األلومنيوم

حزمة دعم السائق تتضمن نظام تثبيت السرعة التفاعلي6 
ونظام الفرملة األوتوماتيكية األمامية والخلفية ونظام الشد 

األوتوماتيكي لحزام األمان
 عدادات عالية الدقة يمكن إعادة ضبطها، مع أسلوبين:

Balanced و Enhanced
مقاعد للسائق والراكب األمامي رياضية جلدية بالكامل مع 20 

مرحلة تعديل
عجالت 18 إنش من األلومنيوم مع تلميع نهائي )يرجى مراجعة 

داخل الغالف الخلفي للمزيد من المعلومات(

الميزات المتوفرة

)LGX( VVT V6  محرك سعة 3.6 ليتر بحقن وقود مباشر، محرك
بقوة 335 حصان وعزم دوران 285 نيوتن متر، ونظام التشغيل 

واإليقاف األوتوماتيكي مع النظام النشط إلدارة الوقود 
دفع رباعي متواصل

Semi-Aniline مقاعد جلدية بالكامل
عجالت 19 إنش مصنوعة من األلومنيوم 

1. إّن السيارات المجّهزة بهذه البطانات ستختبر تراكماً سريعاً لغبار الفرامل على أسطح العجالت وقد ينتج عنها بعض الضوضاء أكثر من البطانات القياسية.     2. قبل االنتقال من مساٍر آلخر، يجب التأّكد من رؤية المنطقة الجانبية العمياء من خالل المرايا الجانبية ومرآة الرؤية 
الخلفية، والنظر من فوق الكتف لرؤية السيارات والمخاطر المحتملة، وتفعيل إشارة االلتفاف.     3. يجب دائماً استخدام أحزمة األمان والروابط الصحيحة لمقاعد األطفال بحسب العمر والحجم. حتى مع السيارات التي يتوفر فيها نظام تحسس وجود الراكب، يكون األطفال 
أكثر أماناً عند وضعهم بطريقة صحيحة في المقاعد الخلفية الخاصة باألطفال واألوالد أو الكرسي الرافع. يجب عدم وضع مقعد األطفال في األمام مع أي سيارة مجهزة بوسادة هوائية أمامية نشطة.  يمكن أن يتسبب فتح الوسادة الهوائية بإصابات شديدة أو حتى 
الموت بعض األحيان ألي شخص قد يكون قريباً جداً من الوسادة الهوائية في حين فتحها. يجب التأّكد أّن كل راكب يجلس بالطريقة الصحيحة. يرجى مراجعة دليل المستخدم وتعليمات األمان المتعلقة بمقعد األطفال للمزيد من معلومات الحماية.     4. الوظائف الكاملة 

     .USB تتطّلب أجهزة بلوتوث متوافقة وهواتف ذكية. بعض األجهزة تتطلب وجود وصلة
5. قبل االنتقال من مساٍر آلخر، يجب التأّكد من رؤية المنطقة الجانبية العمياء من خالل المرايا الجانبية ومرآة الرؤية الخلفية، والنظر من فوق الكتف لرؤية السيارات والمخاطر المحتملة، وتفعيل إشارة االلتفاف.     6. إّن نظام تثبيت السرعة التفاعلي ال يحّل مكان مسؤولية 

السائق بتشغيل وقيادة السيارة بطريقة آمنة. يجب على السائق البقاء منتبهاً للزحام وأحوال الطرقات في جميع األوقات، والقيام بتوجيه المقود والتحّكم بالفرامل أو غيرها من الخصائص الضرورية لالحتفاظ بالسيطرة الكاملة على السيارة.
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برنامج الرعاية المتميّز

إليك المفهوم الجديد لتمّلك الفخامة

خدمة وصيانة 4 سنوات/100.000 كلم من كاديالك

ضمان 4 سنوات/100.000 كلم

يأتي برنامجنا للخدمة والصيانة قياسياً مع كّل سيّارات كاديالك بدون أّي كلفة من جانبك، وهو برنامج قابل 
للنقل بكامله إلى مالك آخر، كما يُلبّي كاّفة االحتياجات وفقاً لجدول الصيانة المفّصل في “دليل المالك”.

برنامجنا للمساعدة على الطرقات يضمن إعادة سيّارتك إلى الطرقات بأسرع وقت، وفي جميع 
الظروف. عند وجودك خارج بلد إقامتك وتعّذر إجراء أعمال التصليح في الحال، سنهتّم بترتيبات 

سفرك لتصل إلى وجهتك سالماً.*

المساعدة على الطرقات في أنحاء الشرق األوسط 4 سنوات

يمنحك ضمان كاديالك تجربة لما بعد الشراء تتميّز بالمتعة وراحة البال اللتين تختبرهما مع سيّارة 
كاديالك التي تمّلكتها.

* تُطبّق الشروط واألحكام.

 لقد بذلنا ما في وسعنا لجعل هذا الكتيّب شاماًل قدر اإلمكان. لكن الشركة تحتفظ بحقها بإدخال أي تعديل في أي وقت ومن دون سابق إنذار في ما خص األلوان أو المواد أو التجهيزات 
أو المواصفات أو الطرازات أو توفرها. جميع المواصفات واألبعاد والقياسات والنسب واألرقام األخرى المذكورة في هذا الكتيّب، أو أي كتيّب آخر يتوفر في معرض الوكيل أو ُمرفق بالسيارة، هي أرقام وبيانات تقريبية مصادرها 
مخططات التصميم والهندسة والنماذج األولية للسيارات واالختبارات. وقد تختلف مواصفات سيارتك عن ما هو مذكور وذلك لتعدد مصادر التوزيع ونوعية التجهيزات. قد يطرأ على المعلومات المذكورة في هذا الكتيّب بعض 

التعديل منذ تاريخ طبعه، لذا يرُجى مراجعة وكيل كاديالك للحصول على كامل التفاصيل. أي اختالفات في األلوان المعروضة عن األلوان الحقيقية يعود إلى االختالفات الناجمة عن عملية الطباعة. تحتفظ كاديالك بحقها في 
تحديد مدة سنة الطراز ألي منتج وألي سبب كان، أو في بدء سنوات الطراز وإنهائها في أوقات مختلفة. 

مالحظة: بعض الصور في هذا الكتيّب تعرض سيارات بتجهيزات اختيارية. 
 

  CUSTOMERSERVICE@CADILLACARABIA.COM أو راسلونا عبر ،CADILLACARABIA.COM ألي استفسارات أو مزيد من التفاصيل، زوروا

المقاسات

CTS مقاسات
المقاسات بصيغة الملليمتر

المقاسات الخارجية

قاعدة العجالت  2911
الطول اإلجمالي  4965.7
عرض الهيكل  1833.8
عرض الهيكل )مع المرايا(  2052.3
االرتفاع الكلي  1453
المسافة بين العجلتين األماميتين  1559.5
المسافة بين العجلتين الخلفيتين  1567

المقاسات الداخلية

حيز الرأس )أمامي / خلفي(  1026 ملم / 952.5 ملم
حيز القدمين )أمامي / خلفي(  1161 ملم / 899 ملم
حيز الكتفين )أمامي / خلفي(  1445 ملم / 1392 ملم

CTS السعة وقدرة التحميل في

استهالك الوقود )ليتر، تقريبي(  72 ليتر
حيّز األمتعة  388 ليتر
المقاعد  5



لقد بذلنا ما في وسعنا لجعل هذا الكتّيب شامالً قدر اإلمكان. لكن الشركة تحتفظ بحقها بإدخال أي تعديل 
في أي وقت ومن دون سابق إنذار في ما خص األلوان أو المواد أو التجهيزات أو المواصفات أو الطرازات 
أو توفرها. 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 عن ما هو مذكور 
وذلك لتعدد مصادر التوزيع ونوعية التجهيزات. قد يطرأ على المعلومات المذكورة في هذا الكتّيب بعض 

التعديل منذ تاريخ طبعه، لذا يُرجى مراجعة وكيل كاديالك للحصول على كامل التفاصيل. أي اختالفات في 
األلوان المعروضة عن األلوان الحقيقية يعود إلى االختالفات الناجمة عن عملية الطباعة. تحتفظ كاديالك 

بحقها في تحديد مدة سنة الطراز ألي منتج وألي سبب كان، أو في بدء سنوات الطراز وإنهائها في أوقات 
مختلفة.  مالحظة: بعض الصور في هذا الكتّيب تعرض سيارات بتجهيزات اختيارية. 

تم تجهيز منتجات كاديالك بمحركات تنتجها جنرال موتورز أو الموردين لشركة جنرال موتورز في جميع أنحاء 
العالم. وقد يتم استخدام محركات منتجات كاديالك في نماذج وطرازات أخرى من جنرال موتورز.

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

عن هذا الكتيّب

المحركات

األساطيل

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 من 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.

خط التجميع

ضمان من الطراز األول يأتي قياسياً مع جميع سيارات كاديالك 2016. يرجى مراجعة وكيل كاديالك لمعرفة 
الشروط واألحكام.

ضمان محدود للسيارة بأكملها

ضمان محدود للقوة المحّركة دون خصم، برنامج المساعدة على الطريق وبرنامج خدمة النقل.

ضمان لمدة 4 سنوات \ 100,000 كلم )أيهما يأتي أوالً(

ضمان محدود للسيارة بأكملها. عيوب في مواد وتصنيع اإلطارات، القيام بتصليح الخلل في 
السيارة، عوامل التآكل على ألواح صفائح الهيكل المعدنية.

ضمان لمدة 4 سنوات \ 100,000 كلم )أيهما يأتي أوالً(

تم تصميم وصناعة سيارات كاديالك بطريقة مقاومة للتآكل والتآكل الناتج عن الصدأ. إذا تعرضت أي من 
صفائح الهيكل المعدنية إلى التآكل من الصدأ )وظهور ثقب فعلي في الصفيحة المعدنية( فإنها مشمولة 
بضمان لمدة 6 سنين وعدد غير محدود من الكيلومترات. إن التآكل السطحي أو الشكلي - الناتج عن ارتطام 
حصى أو ظهور خدوش على الدهان، مثالً – ال يغطيها الضمان. ال يوصي الضمان ضد الصدأ استخدام مواد 

إضافية مقاومة للصدأ. يرجى مراجعة وكيل كاديالك لمعرفة شروط هذا الضمان المحدود.

ضمان ضد الصدأ

 1. برنامج المساعدة على الطرقات وبرنامج خدمة التوصيل غير مشمولين في الضمان المحدود للمركبات الجديدة. يحتوي كتّيب “معلومات الضمان ومساعدة المالك” الموجود مع كل مركبة جديدة على معلومات
مفصلة عن تغطية الضمان.

 ©2016 جنرال موتورز. جميع الحقوق محفوظة. جي.أم )GM( وشعار جي.أم )GM( ، كاديالك )Cadillac(، شعار كاديالك )Cadillac(، والشعارات والرموز وأسماء موديالت السيارات وتصاميم الهياكل الخاصة بكل منها،
 Bose® هي عالمات تجارية خاصة بشركة Centerpoint® و Bose® .عالمات أخرى هي عالمات تجارية و/أو عالمات خدمةخاصة بشركة جنرال موتورز أو الشركات التابعة لها أو شركاتها الفرعية أو الشركات المرّخصة من قبلها 
 Corporation. ويندوز )Windows( هي عالمة تجارية خاصة بشركة مايكروسوفت )Microsoft, Inc(. هي )Blu-rayTM( عالمة تجارية خاصة بشركة Blu-rayTM Disc Association. واي فاي )Wi-Fi( هي عالمة مسجلة خاصة

.Wi-Fi Alliance® بشركة 
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1Mفضي المع معدني O O N S T O N E معدني 

1C O C O A برونزي معدني  أبيض  كريستال – بثالث طبقات1

فضي رملي معدني1

أحمر OBSESSION طبقتين1

أزرق داكن أدرياتك معدني1

1P H A N T O M رمادي معدني 

أسود ستيالر معدني1أسود

األلوان الخارجية

مساحات من 
األلياف الكربونية

 J E T  B L A C K 
S E M I - A N I L I N E مقاعد جلدية 

مساحات من 
M O R E L L O  R E D

مساحات من 
األلياف الكربونية 

M O R E L L O  R E D

L I G H T  C A S H M E R E
مقاعد جلدية بالكامل2

 B L A C K 
 O L I V E  A S H

مساحات خشبية 

 M E D I U M
 C A S H M E R E

مساحات 

J E T  B L A C K

مقاعد مكسوة بالجلد

J E T  B L A C K
مقاعد مكسوة بالجلد2

K O N A  B R O W N

مقاعد جلدية بالكامل
 S E M I - A N I L I N E 2

L I G H T  P L AT I N U M

مقاعد مكسوة بالجلد

مساحات من 
 S A P E L E خشب 

الطبيعي
J E T  B L A C K

مساحات 

J E T  B L A C K
مساحات 

J E T  B L A C K
مساحات 

J E T  B L A C K
مساحات 

الفرش الداخلي

1. متوفر بكلفة إضافية
2. مقاعد جلدية بالكامل متوفرة بكلفة إضافية

مساحات من 
 S A P E L E خشب 

الطبيعي

مساحات من 
 E L M خشب 

الطبيعي


