
1



2



جسارة وأناقة يتجليان في إسكاليد

إسكاليد 2016 تضع معاييرًا جديدة لسيارات الدفع الرباعي كبيرة الحجم. فعلى الطريق، شكلها الخارجي 

المهيب يلفت األنظار. وداخلها تصميم يحيط ركابها برقي ينعكس بأدق التفاصيل مثل أفخر الجلود التي 

تم قصها وخياطتها يدويًا وتقنيات هي األحدث من نوعها لرفاهية مطلقة. ُصّنعت بحرفية عالية لتكون رمزًا 

للثقة والحضور بال منازع.
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الجزء 1
الشعور



وصولك مرادف لبلوغك نجاحك
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انعم بنجاحك

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



تفوق على كل التوقعات

جميع مؤشرات األجهزة تعمل بالنمط القياسي المتري في الشرق األوسط.
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الدقة التي تُخضع القوة
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ثقة تامة بسالمة ما يهمك



كل رحلة لها معنى.
 إسكاليد 2016.
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الجزء 2 
المواصفات





رمز القوة والعزم، وتفرض حضورها. بتفاصيل ملفتة وخطوط تسرق األبصار وتقنية 

 متقدمة، إسكاليد 2016 هي مدرسة بحد ذاتها في مجال التعبير الفني والمبتكر.

وفي الجهة األمامية من هيكلها الحديث والرشيق تجد نظام مصابيح متطور يتوجها. 

إنها سيارة دفع رباعي كبيرة الحجم تفرض وجودها أينما حّلت.

الشكل الخارجي

نظام مصابيح أمامية متطور

رؤية رائعة بمظهر أروع. إنها الصفوف العمودية األربعة المرصوفة بحبات كريستال رقيقة، وبمصابيح كاديالك LED، عالية 
األداء واألولى من نوعها، تستخدم التكنولوجيا العاكسة للضوء التي تضخم نظام إضاءة كاديالك. في فئة المجموعة 

الممتازة تتوفر مصابيح جانبية تعمل بمجرد تشغيل مؤشرات االلتفاف من أجل إضاءة طريقك بشكل أفضل. 
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عجالت قياس 22 إنش 
بفضل قطرها القياسي 22 إنش تعلو إسكاليد

فوق المركبات األخرى بحضور يميزها.

شبك خاص ومتميز 
ما تعجز عن قوله الكلمات. شبك إسكاليد بخطوطه المنحوتة 

تتصدره شارة كاديالك، مما يزيد تصميمها فرادة واستقطاباً لألنظار.

سكك مساعدة قابلة للطي كهربائياً
دعوة لدخول عالم الفخامة. عالم إسكاليد. سكك مساعدة قابلة للطي 

والتعديل كهربائياً متوفرة1 مزّودة بمصابيح LED تضيء المساحة المحيطة 
بها لتسهيل دخولك إلى السيارة ويمكن طيها لتحافظ إسكاليد على 

خطوطها الخارجية األنيقة.

1. متوفرة في الفئة الممتازة
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الشكل الخارجي

ماسحة زجاج مخفية
تراها عندما تحتاجها فقط. ماسحة الزجاج المخفية تجد لنفسها 

مكاناً مخفياً في حال عدم استخدامها، فتحميها من العوامل 
الجوية كالثلج والجليد في الشتاء وتحافظ على جمالية تصميم 

خطوط السيارة الخلفية على مدار السنة.

مصابيح  LED خلفية في هيئة شفرة
تكمل مصابيح  LED الخلفية التي في هيئة شفرة مظهر إسكاليد 

الجريء وتمنحها هيبة على الطرقات.

نظام خزان وقود بدون غطاء
استأنف رحلتك فوراً. إن نظام خزان الوقود بدون غطاء يجعل من 

التزود بالوقود أمراً غاية في السهولة والسرعة. فقد تم تصميمه 
ليعمل دون حاجة إلى غطاء. افتح باب الخزان وأدخل فوهة مضخة 

الوقود. وما أن تنتهي، ارفع الفوهة أغلق الباب وانطلق.
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نظام كاديالك ®CUE الخاص 

آخر األخبار لحظة حدوثها في متناول يدك. نظام كاديالك CUE®1 الخاص يمدك بالمعلومات والترفيه. ويتيح لك الوصول بكل 
سالسة إلى أرقامك وموسيقاك ومعلوماتك في هاتفك الذكي بلمسة إصبع، كما يستعين النظام أيضاً بتقنية التفعيل 

الصوتي ليسهل عليك وعلى الراكب بجانبك االستمتاع بكل خاصية.

.USB يتغير بحسب الطراز. يتطلب التشغيل الكامل نظام بلوتوث وهاتفاً ذكياً. بعض األجهزة تتطلب وصلة CUE® 1.  تشغيل كاديالك

تصميم داخلي يجمع بين الفخامة واالبتكار وبين جمالية ودقة الصنع في أفخر أنواع 

الجلد الذي تم قصه وخياطته يدويًا بمهارة وإتقان بلمسات راقية تؤّمن أقصى درجات 

الراحة للسائق. بينما تمنح االبتكارات المختارة ترفيهًا بأحدث التقنيات الموجودة 

وسهولة تشغيل ت�تيح للسائق أمتع تجربة قيادة.

المقصورة الداخلية



رموز وخيارات نظام ®CUE قد تختلف من بلٍد آلخر



مقاعد قابلة للتدفئة والتبريد
استرح بكل معنى الكلمة. مقاعد قياسية للصف األمامي قابلة 

للتدفئة والتبريد لتعزيز راحتك في كل وقت، ومقاعد الصف الثاني 
قابلة للتدفئة لتحيط الركاب بالدفء عندما تنخفض درجة الحرارة.

تصميم داخلي بلمسة قص وخياطة يدوية 
مقصورة داخلية تلفت االنتباه بأناقتها وتفاصيلها المدروسة لتعبر 

 عن الفخامة بكل أرجائها، ابتداًء من عجلة القيادة التي غلفت
 يدوياً بأفخر جلود تورينو ووصوالً إلى المقاعد الجلدية ذات

اللون البني الغني.

مقاعد الصف الثاني القابلة
للطي والتحرير كهربائياً

 سهولة التنقل داخل المقصورة. بمجرد الضغط على زر يمكنك
 أن تجعل مقاعد الصف الثاني تتحرك، في فئتي إسكاليد

الفخمة والممتازة وتفسح بالتالي، المجال أمام ركاب الصف 
الخلفي للوصول إلى رحابة الصف الثالث.
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المقصورة الداخلية

 B O S E  ® C E N T E R P O I N T نظام ® 
S مع 16 مكبراً للصوت U R R O U N D  S O U N D

ستصدح أروع موسيقى في كل المقصورة. إسكاليد 2016 تقدم نظام 
 .Advanced Staging مع تقنية Bose Centerpoint Surround Sound

وبفضل 16 مكبراً للصوت والتكنولوجيا المتقدمة يستمتع كل راكبي 
السيارة بصوت صاف وقوي يعطيك شعور صوت البث الحي.

تحكم أوتوماتيكي بالمناخ بثالث مناطق
كن من يتحكم باألجواء. تتيح الخاصية القياسية للتحكم 

األوتوماتيكي بالمناخ بثالث مناطق لكل من السائق والراكب 
األمامي والركاب في الخلف تعديل الحرارة كما يشاؤون.
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جميع مؤشرات األجهزة تعمل بالنمط القياسي المتري في الشرق األوسط.

جميع مؤشرات األجهزة تعمل بالنمط القياسي المتري في الشرق األوسط.

شاشة عرض قابلة للتخصيص
 LCD شاشة تحكم تتحكم بها. يمكنك تخصيص عدادات شاشة

قياس 12.3 إنش بالشكل الذي يروق لك، واالختيار من أربع طرق 
اعتيادية للعرض تجمع بين بيانات المركبة، والمالحة، والترفيه، وصور 

ثالثية األبعاد مفصلة للمركبة.

قيادة مريحة بمعاييرك
خياراتك هي راحتك طوال رحلتك. بفضل دواسات قابلة للتعديل 

كهربائياً ونظام عمود التوجيه القابل لالنحناء/التداخل كهربائياً، 
باإلضافة إلى عجلة قيادة قابلة للتدفئة، قيادة إسكاليد تجربة 

تعّدلها أنت كما تشاء.
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المقصورة الداخلية

ً إسكاليد األكثر هدوءا
ال ضوضاء بعد اآلن. بفضل الزجاج األمامي العازل واألبواب ذات 
العزل ثالثي الطبقات، إلى جانب نظام®Bose  التفاعلي إللغاء 
الضجيج، تبقى مقصورة إسكاليد األهدأ رغم ما قد يحيطها من 

أجواء صاخبة. 

ES V إسكاليد
راحة أكبر لركاب أكثر. تم تصميم إسكاليد ES V لتتمتع 

بمساحة أرحب توفر حيز ركوب يتسع لثمانية ركاب، عالوة 
على تحميل ما تشاء من األمتعة، باإلضافية إلى أبواب 

خلفية أكبر ليسهل الدخول والخروج.
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بالتينوم

مجموعة إسكاليد بالتينوم تمثل نخبة النخبة، بمواصفات حصرية تزيدها جمالية ومتعة 

في القيادة. وت�تجسد في تفاصيل تصميمها من الجلد الملفوف داخلها على األبواب 

والكونسول ولوحة التحكم باإلضافة إلى المقاعد الجلدية األمامية بـ 18 طريقة تدليك. 

إنها المجموعة التي تعطي الرفاهية بعدًا جديدًا.
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مبّرد في الكونسول
حافظ على برودة مشروباتك. يحافظ المبرد في الكونسول 

والذي يتسع لغاية 6 زجاجات 600 ملليلتر على برودة مشروباتك 
النتعاش يدوم طوال رحلتك. 

تصميم داخلي بأفخر الجلود
إن التصميم الداخلي ينطق بالفخامة، حيث المقاعد ولوح التحكم 

ملفوفة بأجود أنواع الجلود، بما في ذلك المقاعد األمامية 
ومقاعد الصف الثاني، وتم اختيار أقمشة صناعية بالجلد السويدي 
لبطانة السقف واألبواب، عالوة على خشب بتدرجي لون حصريين، 

صممت لتبرز جمال الجلد الفاخر.
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بالتينوم

نظام الترفيه لصف المقاعد الخلفية
متعة وترفيه للركاب طوال الرحلة. قياسي في طرازات بالتينوم ومجموعة 

بالتينوم. يوفر نظام الترفيه المخصص للمقاعد الخلفية شاشتين قياس 9 
إنش في طراز ES V ويمكن إضافة شاشة رابعة لركاب صف المقاعد الثالث، 

وكالهما يتوافق مع نظام تشغيل Blu-ray™ الممتاز.

وما يميز نظام الترفيه هذا هو قدرته على عرض ثالث أفالم أو ألعاب فيديو 
.ES V مختلفة على كل شاشة منفردة. الشاشة الرابعة قياسية في طراز

مالمح بالتينوم الخارجية
شكل خارجي يستقطب األنظار. تتألق إسكاليد بالتينوم بشبك أمامي 

بإطار من الكروم بلمعة خفيفة وعجالت قياس 22 إنش ممتازة مطلية مع 
لمسات من الكروم، باإلضافة إلى عتبات األبواب المضاءة. تفاصيل جذابة 

تتكامل لتعزيز جمال المنظر.
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مساحة رحبة للتحميل ومقاعد الصف الثالث القابلة للطي كهربائياً

تصميم داخلي عملي ويلبي احتياجاتك. تتميز إسكاليد بمجاالت تخزين عديدة وواسعة بحيث يمكنك الجمع بين أشيائك 
وتكون في متناولك. وبفضل المّيزة التي تمكنك من طي مقاعد الصف الثالث يصبح لديك في إسكاليد ES V مساحة1 

تصل إلى 121 قدماً مكعباً، ليتسنى لك تحميل أغراض أكثر إن شئت.

1. تتوقف سعة األمتعة والحمولة على الوزن والتوزيع

المزايا العملية واألنيقة. ت�تضمن مقصورة إسكاليد مجموعة من المزايا تمنح الكماليات صفة عملية. 

فعلى سبيل المثال بمجرد إعادة تشكيل بسيطة ت�تسع إسكاليد ES V لثماني ركاب وأمتعتهم 

بطريقة مريحة.  وإضافات كنظام الترفيه لصف المقاعد الخلفية الذي يزيد من استمتاع الركاب 

بالرحلة. إسكاليد ترسي معايير جديدة إلمكانيات وأداء سيارة دفع رباعي كبيرة الحجم.

مميزات الرفاهية





باب يفتح إلى األعلى كهربائياً
دون استخدام اليدين

يد عون خفية عندما تنشغل يداك. يمكنك هذا النظام من فتح وإغالق 
الباب الخلفي بأسلوب الفتح عن بعد وذلك بمجرد وضع قدمك أسفل 

منتصف المصّد الخلفي. كما يمكنك حفظ إعدادات االرتفاع ليتوقف 
الباب عند مستوى االرتفاع الذي قمت بإعداده عليه ويجعلك تتجنب 

اإلضرار بسيارتك.
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مميزات الرفاهية 

كونسول التخزين في الوسط
يمكنك تخزين جميع أجهزتك في األمام والوسط. يحتوي كونسول التخزين 

في الوسط على طبقة ناعمة الملمس، منافذ USB1 متعددة، كما تحتوي 
على مأخذ كهربائي بقوة 110 فولت، باإلضافة إلى حيز كبير يكفي لتخزين 

حاسوب محمول صغير أو لوحي.

1. ال يتوافق مع جميع األجهزة

فتح عن بعد وتشغيل دون مفتاح بزر تشغيل
اجلس وراء مقودك دون أن تحرك إصبعاً. بفضل خاصية الفتح عن بعد 

يمكنك فتح أبواب إسكاليد دون أن تخرج المفتاح من جيبك أو حقيبتك. 
وبنفس الطريقة تُغلق األبواب أوتوماتيكياً عند مغادرة السيارة واالبتعاد 

عنها. وبفضل زر التشغيل، تنطلق بكل يسر وسهولة.
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شحن السلكي مدمج
مضى زمن األسالك. يمكنك شحن أجهزتك المتوافقة السلكياً في أي 

وقت مادامت السيارة تعمل بفضل ميزة الشحن الالسلكي المدمج.

www.gmtotalconnect.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 3 8



 

مميزات الرفاهية 

شاشة معلومات منعكسة
على الزجاج األمامي

جميع المعلومات على مستوى نظرك. شاشة متوفرة ويمكن 
إعادة إعدادها، تعرض بشكل يناسبك المعلومات المرغوب فيها 

مثل سرعة السيارة ومعلومات المالحة. إن هذا النظام يضع 
المعلومات المهمة في مجال رؤيتك الطبيعي كي ال يحيد 

اهتمامك عن الطريق.

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

نظام الترفيه لصف المقاعد الخلفية
متعة وترفيه للركاب طوال الرحلة. يوفر لك نظام الترفيه المتوفر والمخصص 

للمقاعد الخلفية شاشة قياس 9 إنش )شاشتان في طراز ES V( إلى 
جانب نظام تشغيل Blu-ray™ الممتاز، ونظام تشغيل MP3، ومجموعتي 

 سماعات السلكية، وكلها تجهيزات تمنح من يرافقك رحلة متميزة على
متن إسكاليد.
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محرك V8 6.2 ليتر وناقل حركة بثماني سرعات

قلب إسكاليد يبنبض بمحركه V8 6.2  ليتر، وقوة 420 حصاناً وناقل حركة بثماني سرعات وعزم دوران يصل إلى 623 نيوتن متر. 
ولكفاءة ال يعلى عليها يتضمن محرك إسكاليد نظام التوقيت المتفاوت للصمامات وحقن الوقود متعدد المنافد والنظام النشط 

إلدارة الوقود.

خطوط تفرض هيبتها وأداء يحكم بقوة 420 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 623 نيوتن متر، إسكاليد 

هي رمز القوة قلبًا وقالبًا. كما أن ناقل حركة سلس بثماني سرعات وتحكم مغناطيسي بالقيادة 

على مستوى التعليق يجعالن إسكاليد حقًا رمز الجسارة واألناقة.

األداء
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نظام StabiliTrak لتعزيز الثبات
تحكم أفضل على الطرقات. نظام StabiliTrak لتعزيز الثبات يتعرف على 

عدم اتباع إسكاليد للتوجيهات عند حاالت الجر المنخفضة مثل الثلوج، 
الحصى واألمطار. يقوم النظام بتشغيل الفرامل أوتوماتيكياً وتخفيف عزم 

دوران المحرك ليزيد من تحكم السائق وثقته.

تحكم مغناطيسي بالقيادة
رحلة تتمتع بالمرونة والليونة. يستشعر نظام التحكم 

المغناطيسي بالقيادة سطح الطريق حتى 1000 مرة في 
الثانية، وبالتالي يقوم بتعديل وضعية التعليق بما يتالءم مع 

طبيعة سطح الطرق المتغير دائماً.
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األداء

الدفع الرباعي
التحكم والجر كلما احتجت إليهما. تم تصميم إسكاليد 2016 
بدفع رباعي متوفر– بما في ذلك علبتي تبديل السرعات، 

 إعدادات وضع محايد ونظام اختيار نمط القيادة في
المتناول – لتواجه تحديات الطرق على أنواعها.

 استطاعة قطر قصوى تصل
إلى 3674 كغ 1

قوة قطر تفوق المعتاد. كل من إسكاليد وES V تتميزان بفئة 
قطر قياسية تمنحك كل ما تحتاجه من معدات لتمكنك من 

قطر ما يصل إلى 3674 كغ.

1. قبل شراء مركبة أو استخدامها للقطرـ يرجى مراجعة قسم القطر في دليل المالك. قد يحد وزن الركاب واالكسسوارات المضافة من الوزن الذي يمكنك قطره.
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كاميرا الرؤية المحيطة

رؤية شاملة لكل ما يحيط بك. مجال رؤية أفضل إن كنت تسير إلى األمام أو تعود إلى الوراء. إن الرؤية المحيطة تمنحك نظرة 
شاملة ومتكاملة للمركبة والمناطق المحيطة بها مباشرة. ويتم بث المشهد على شاشة كاديالك ®CUE، مما يزيد من وعيك بما 

يحيطك ويعد مساعدة كبرى لك كسائق.
مواصفات األمان ال تغني عن مسؤولية السائق في تشغيل السيارة بطريقة سليمة وآمنة. يجب أن يبقى السائق متنبهاً لحركة 

المرور والمحيط وظروف الطريق في كل األوقات. يرجى قراءة دليل المالك لمزيد من المعلومات الهامة عن السالمة. 

القوة التي تم تسخيرها لسالمتك. إن إسكاليد في حرصها على أمنك وأمن من معك ترسخ 

السالمة في أساساتها، فتتوفر في كل مركبة مقصورة ببنية آمنة وهي عبارة عن هيكل تم 

بناؤه من سبائك فوالذ عالية الصالبة. وتم تعزيز أمانه أك�ثر بفضل تصفيح المناطق المعرضة 

لالنكماش. وتضيف على هذه األساسات القوية مواصفات تقنية متقدمة لتدعم السالمة 

وتمنحك راحة البال.

السالمة
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نظام التنبيه عند مغادرة المسارنظام المقعد المنبه للسالمة

مصابيح intellibeam األمامية

استشعر الخطر قبل حدوثه. توفر لك مجموعة الفئة 
الحصرية فئة مجموعة تنبيه السائق والتي تشمل 

حصرياً نظام المقعد المنبه للسالمة المزود بآلية 
لالرتجاج في حيز جلوس السائق على الطرفين األيمن 

واأليسر ويعمالن على توجيه تنبيهات في شكل 
ارتجاجات تشد انتباهك إلى األخطار المختلفة الممكنة 

واالتجاه اآلتية منه.

اإلنارة الذكية. تقوم مصابيحك األمامية برفع شدة 
اإلضاءة تلقائياً عندما تقود في الطرقات المظلمة. 
وعند وجود مصابيح خلفية لمركبة أخرى أمامك أو 
مصابيح أمامية قادمة نحوك تخفض شدة اإلضاءة 

تلقائياً من جديد.

في االتجاه الصحيح دائماً. نظام التنبيه عند مغادرة 
المسار يبدأ بتحريك عجلة القيادة بلطف عندما تبدأ 

سيارتك باالقتراب من عالمة مسار آخر دون استعمالك 
مؤشرات االلتفاف. كما يقوم نظام التنبيه عند مغادرة 

المسار بتنبيهك عندما تبدأ سيارتك بالخروج عن 
مسارها دون استعمالك مؤشرات االلتفاف.

نظام التنبيه من
االصطدام األمامي

تقنية تمضي بك إلى األمام. يستخدم نظام التنبيه 
من االصطدام األمامي كاميرا أمامية من شأنها 
استشعار المركبة أمامك. فإن كنت تقترب منها 
بسرعة زائدة، ينبهك النظام لكي تتخذ إجراءات 

تحول دون وقوع اصطدام.

نظام التنبيه من المنطقة
الجانبية العمياء

يراقب نظام التنبيه من المنطقة الجانبية العمياء 
المناطق العمياء التي ال يمكنك رؤيتها. فإن كان 

هنالك مركبة في المنطقة الجانبية العمياء عندما 
تغير مسارك، سيظهر عندها ضوءاً على مرآتك الجانبية 

لينبهك إلى وجودها وتجنيبك اصطدام محتمل.

مواصفات أمان متوفرة



السالمة

نظام تثبيت السرعة التفاعلي 
مع جميع السرعات

 نظام الفرملة أوتوماتيكياً
أمامياً وخلفياً

الشد األتوماتيكي
لحزام األمان

 ماسحات بنظام
تحسس المطر

نظام التنبيه من السيارات العابرة 
من الخلف

سرعة ثابتة. يستخدم نظام تثبيت رادار وكاميرا 
أماميين ليستشعر ويحافظ على مسافة أمان 

بينك وبين المركبة أمامك.

حتى سرعة معينة، يستطيع النظام كشف 
الحاالت التي تكون فيها حادثة على وشك 

الوقوع سواًء من األمام أو الخلف فيقوم إثر 
ذلك بتفعيل الفرامل أتوماتيكياً وهو ما يمنحك 

وقتاً للتجاوب والتعامل مع الموقف. 

أمان يحيط بك. يتم تفعيل الشد األتوماتيكي 
لحزام األمان عند الفرملة الطارئة أو المناورات 
المفاجئة. وبمجرد عودة األحوال إلى طبيعتها 

تستعيد نسبة المرونة والراحة السابقة.

رؤية أفضل في مختلف أحوال الطقس. 
الماسحات بنظام تحسس المطر قياسية في 
إسكاليد، وهي تعمل تلقائياً عندما تستشعر 
هطول المطر. كما أنها تقوم بتعديل سرعتها 

بحسب نسبة األمطار كي ينصب اهتمامك 
على الطريق بدالً عن األحوال الجوية.

رؤية واضحة إلى الوراء أيضاً. يستخدم نظام 
التنبيه من السيارات العابرة من الخلف آلية 

استشعار ونظام التنبيه من المنطقة الجانبية 
العمياء لوضع إنذار على شاشة عرض الكاميرا 

الخلفية عند العودة إلى الوراء. 



المواصفات القياسية

ES V مواصفات وخيارات إسكاليد وإسكاليد

1. غير متوافق مع جميع األجهزة. 2. تفضل بزيارة موقع gmtotalconnect.com للتعرف إلى أجهزة بلوتوث التي تتوافق مع مركبتك. 3. نظام تثبيت السرعة ال يمثل بديالً عن مسؤولية السائق لتشغيل السيارة بشكل آمن. يجب على السائق أن 
.USB يبقى متنبهاً للحركة المرورية ولحالة الطريق ويوجه مركبته ويستعمل الفرامل وأجهزة أخرى تمكنه من التحكم الكامل في مركبته. 4. يتطلب التشغيل الكامل نظام بلوتوث وهاتفاً ذكياً متوافقين. بعض األجهزة تتطلب وصلة 

 5. استخدم دائماً أحزمة األمان وكرسي حماية األطفال. يكون األطفال بأمان أكثر عندما يتم التأكد من سالمة جلوسهم في المقعد الخلفي في كرسي حماية األطفال. للمزيد من المعلومات، يرجى االطالع على دليل المالك. 
6. قبل القيام بتغيير المسار تأكد دائماً من رؤية منبه نظام المنطقة العمياء والنظر إلى المرآة الجانبية والداخلية وانظر إلى الخلف للتأكد من خلو المكان من المركبات وأي خطر وشغل مؤشر االلتفاف.

القوة المحركة

محرك V8 6.2 ليتر Vvt, Sidi مع نظام التحكم الفعال في استهالك الوقود: 
قوة 420 حصاناً عند 5600 د.د وعزم دوران 460 رطل/قدم عند 4100 د.د، 

يشمل مبرد الزيت الخارجي
نظام دفع رباعي يمكّنك من االختيار بين نظام الدفع الثنائي والنظام 

األوتوماتيكي ونظام الدفع الرباعي الكامل
 Hydra-Matic ناقل للحركة بـ 8 سرعات للتشغيل الثقيل يتحكم به نظام

6L80  أوتوماتيكياً: يشمل نظام تحكم السائق في نقل الحركة يدوياً، وضع 

السحب/الجر، مبّرد الزيت الخارجي
ترس تفاضلي خلفي قابل لإلغالق، للتشغيل الثقيل

الهيكل والتعليق

الفرامل أقراص مهّوأة على العجالت مع نظام مانع لالنسداد ودورات 
DuraLife

نظام  فرملة أمامي وخلفي أوتوماتيكي
نظام فرامل الركن الكهربائي

النظام المساعد على صعود المنحدرات
 التوجيه نظام التوجيه بالمسنن والبنيون مع نظام كهربائي

مساعد تفاضلي
التعليق نظام تعليق أمامي مستقل مع لولب ممتص للصدمات/خمس 

وصالت خلفية
نظام خلفي أتوماتيكي لتسوية مستوى الحمولة

نظام التحكم المغناطيسي في القيادة مع إمكانية اختيار الوضع الرياضي
تجهيزات القطر للتشغيل الثقيل

المواصفات الخارجية

نظام اإلغالق التفاعلي لشبك مبرد المحرك
سكك مساعدة مدمجة تتراجع كهربائياً مع مصابيح LED إلضاءة المحيط

نظام خزان وقود دون غطاء
الزجاج نظام زجاج أمامي وجانبي عازل للصوت

خلفي مغطى بعازل 
مقاوم لوهج أشعة الشمس

فتح السيارة عن بعد ويشمل الدخول من جميع األبواب األربع، والباب 
الخلفي.

باب خلفي يفتح كهربائياً مع قابلية البرمجة عند االرتفاع المرغوب فيه
المصابيح مصابيح LED أمامية كاشفة إلى األعلى واألسفل، ومصابيح 

كاديالك للتحديد لالستخدام خالل النهار
LED خلفية على هيئة شفرة

LED أمامية – جانبية
IntelliBeam أتوماتيكية عالية األداء – وضع التشغيل/ اإليقاف

مقابض أبواب مضاءة
مرايا قابلة للتدفئة وقابلة للتعديل والطي كهربائياً ومزودة بنظام مساعد 

على رؤية المنحنيات، ومؤشرات االلتفاف، ومصابيح الدواسات، وميزة 
الخفوت التلقائي المتصلة بجانب السائق

الماسحات
نظام تحسس المطر األمامي

ماسحات خلفية متناوبة مع غاسالت

المواصفات الداخلية

نظام تشغيل تفاعلي عن بعد
دواسات قابلة للتعديل كهربائياً مع ذاكرة

النظام الصوتي
  ممتاز بـ 16 مكبر صوت ®Bose® Centerpoint نظام صوتي محيطي

خمسة منافذ 1USB ووصالت صوتية ثانوية 
مشغل CD/MP3 بقرص واحد

 بلوتوث2 لالتصال دون استخدام اليدين ومع قدرة التعرف إلى الصوت
الطبيعي

نظام BOSE التفاعلي إللغاء الضجيج
الكنسول الوسطي

حاملة أكواب مزدوجة مع غطاء
USB 1 مجال تخزين مع مأخذ كهربائي مساعد ومنفذين للـ

مأخذ كهربائي بقوة 230 فولت ومأخذ كهربائي مساعد يمكن لركاب 
الصف الثاني استخدامه

التحكم في نظام التكييف أوتوماتيكياً على مستوى ثالث مناطق، يشمل 
إعدادات التكييف الخاصة بالسائق، وركاب الصف األمامي والصف الخلفي.

نظام تثبيت السرعة
كهربائي مع إمكانية استعادة السرعة

تفاعلي مع جميع السرعات3
كاديالك ®CUE )تجربة مستخدم كاديالك(4 التحكم في المعلومات 

والوسائط مع شاشة LCD ملونة قياس 8 إنش تعمل باللمس
مجموعة عدادات قابلة إلعادة اإلعداد قياس 12 إنش - مركز معلومات 

القيادة بأربع طرق للعرض: بسيط، معّزز، متوازن، أو أداء
تشغيل بدون مفتاح مع زر التشغيل

المصابيح
مصابيح LED إلضاءة داخل إسكاليد، ومقابض أبواب مضاءة، وحيز تخزين 

الباب، والكنسول، وحيز القدمين
نظام خفوت األضواء  

فئة الذاكرة وتشمل إعدادين مسبقين لوضعية مقعد السائق، وضعية 
المرايا الخارجية، ونظام عمود التوجيه القابل لالنحناء/التداخل كهربائياً،

ودواسات قابلة للتعديل كهربائياً 
مرآة الرؤية الخلفية القابلة للخفوت تلقائياً

CUE® المالحة مدمجة مع
نظام ترفيه المقعد الخلفي المجهز بـنظام Blu-Ray يشمل شاشة ملونة 

قياس 9 إنش يمكن طيها إلى األسفل؛ نظام تشغيل عن بعد؛ سماعات 
السلكية ثنائية القناة؛ مدخل فيديو/صوت مساعد متواجد خلف الكنسول 

  LEDوإضاءة خلفية ،MP3و ، CD-R, CD-R/Wفي الوسط، قدرة تشغيل
 وشاشة ملونة قياس 9 إنش قابلة للطي لمقاعد الصف الثالث

)ES V فقط في إسكاليد(
المقاعد

مقاعد مغلفة بالجلد )الصف األول والثاني(
مقاعد أمامية حاضنة قابلة للتعديل كهربائياً في 12 وضعية وتشمل قابلية 

التعديل كهربائياً في 4 وضعيات لوسادة أسفل الظهر 
مقاعد الصف األمامي قابلة للتدفئة والتبريد مع قابلية التعديل في ثالث 

وضعيات
مقاعد الصف الثاني قابلة للتدفئة مع قابلية التعديل في ثالث وضعيات 

مقاعد الصف الثالث المتصلة والقابلة للفصل بنسبة 40/60  مع قابلية 
الطي واالنحناء كهربائياً

عمود التوجيه القابل لالنحناء والتداخل كهربائياً
المقود قابل للتدفئة ومغلف بالجلد ومزود بأزرار تحكم مدمجة لكاديالك 

®CUE  بما فيها التحكم في الصوت ونظام البلوتوث 2 للتحكم في واجهة 
الهاتف والسرعة

فتحة سقف قابلة لالنحناء واالنزالق كهربائياً مع الفتح/اإلغالق السريعين 
وستار الوقاية من الشمس

أداة تحكم عن بعد منزلية بثالث قنوات
زجاج قابل للفتح كهربائياً مع ميزة النقرة السريعة للفتح/اإلغالق لزجاج 

السائق والراكب األمامي والفتح السريع لزجاج الراكب الخلفي

األمن والسالمة

الوسادات الهوائية5
وسادة أمامية للسائق والراكب األمامي تفتح على مرحلتين، وسادة 

هوائية أمامية مدمجة في مقعد السائق، وسادتان جانبيتان مدمجتان 
في كل من مقعد السائق والراكب األمامي للحماية من الصدمات على 

مستوى الصدر والوسط، وسادات هوائية لحماية ركاب الجوانب من 
الصدمات الجانبية مع آلية استشعار االنقالب

فئة مساعدة السائق تتضمن نظام التنبيه عند مغادرة المسار، نظام التنبيه 
من االصطدام األمامي، مصابيح intellibeam األمامية، نظام شد أحزمة 
األمان األوتوماتيكي، نظام تثبيت السرعة التفاعلي مع جميع السرعات، 

نظام فرملة أوتوماتيكياً أمامياً وخلفياً
شاشة معلومات منعكسة على الزجاج األمامي ملونة وقابلة إلعادة 

اإلعداد
نظام التنبيه عند مغادرة المسار

النظام المساعد على الركن األمامي والخلفي
نظام التنبيه من السيارات العابرة من الخلف

نظام كاميرا الرؤية الخلفية
نظام التنبيه من المنطقة الجانبية العمياء6

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

فئة المنع من السرقة 
 وتشمل آلية استشعار ميالن المركبة، آلية استشعار الحركة

واستشعار تكسير الزجاج
فئة المنع من السرقة 
نظام توقيف المحرك 

+PASS -Key III مفتاح
نظام مراقبة ضغط اإلطارات ال يشمل اإلطار االحتياطي

نظام التحكم في الجر - جميع السرعات مع الفرامل وفرامل المحرك



فئة البالتينوممواصفات الفئة الممتازةمواصفات الفئة القياسية

 + 2016 ES V استمتع بمواصفات وخيارات إسكاليد وإسكاليد
هذه التحسينات

استمتع بمواصفات وخيارات فئة الفخامة + 
هذه التحسينات

استمتع بمواصفات وخيارات الفئة الممتازة + 
هذه التحسينات
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فئة مجموعة تنبيه السائق
نظام المقعد المنبه للسالمة

نظام التنبيه من االصطدام األمامي
نظام التنبيه عند مغادرة المسار

 شاشة معلومات منعكسة على الزجاج األمامي ملونة وقابلة
إلعادة اإلعداد

نظام التنبيه عند تغيير المسار
نظام التنبيه من السيارات العابرة من الخلف

نظام التنبيه من المنطقة الجانبية العمياء
مصابيح IntelliBeam أتوماتيكية عالية األداء – وضع التشغيل/ اإليقاف

المقاعد مقاعد الصف الثاني الحاضنة مع قابلية الطي واالنحناء كهربائياً
فتحة سقف قابلة لالنحناء واالنزالق كهربائياً مع الفتح/اإلغالق السريعين 

وستار الوقاية من الشمس
فئة المنع من السرقة

وتشمل آلية استشعار ميالن المركبة، آلية استشعار الحركة، أدرع أقفال 
األبواب، واستشعار تكسير الزجاج للنوافذ الخلفية والباب الذي يفتح إلى 

األعلى، منبه ذاتي التشغيل كهربائياً.
العجالت قياس 22 إنش ممتازة مطلية بسبعة قضبان شعاعية مزدوجة 

مصقولة آلياً )لمزيد من المعلومات انظر داخل الغالف الخلفي(

وحدة تدفئة المحرك
نظام دفع رباعي يمكّنك من االختيار بين نظام الدفع الثنائي والنظام 
األوتوماتيكي ونظام الدفع الرباعي الكامل مرتفع ومنخفض ومحايد

نظام ترفيه المقعد الخلفي)RSE(  المجهز بـنظام Blu-RayTM يشمل شاشة 
ملونة قياس 9 إنش يمكن طيها إلى األسفل؛ نظام تشغيل عن بعد؛ قناتي 

سماعتين السلكيتين؛ مدخل فيديو/صوت مساعد متواجد خلف الكنسول 
في الوسط، إضاءة خلفية LED  وشاشة ملونة قياس 9 إنش قابلة للطي 

)ES V لمقاعد الصف الثالث )فقط في إسكاليد
المقاعد مقاعد الصف الثاني المتصلة والقابلة للفصل بنسبة 40/60 مع 

قابلية الطي كهربائياً
العجالت )لمزيد من المعلومات انظر داخل الغالف الخلفي(

قياس 22 إنش ممتازة مطلية بسبعة قضبان شعاعية مزدوجة مصقولة آلياً
 قياس 22 إنش ممتازة مطلية مع لمسات من الكروم بتصميم

ذي أوجه متعددة
قياس 22 إنش ممتازة بستة قضبان شعاعية مع لمسات من الكروم

فئة مساعدة السائق 
تتضمن نظام التنبيه عند مغادرة المسار
نظام الفرملة أوتوماتيكياً أمامياً وخلفياً

نظام شد أحزمة األمان األوتوماتيكي
مصابيح LED أمامية – جانبية

مقابض أبواب مضاءة
نظام ترفيه المقعد الخلفي )RSE( المجهز بـنظام Blu-RayTM يشمل شاشة 

ملونة قياس 9 إنش يمكن طيها إلى األسفل؛ نظام تشغيل عن بعد؛ قناتي 
سماعتين السلكيتين؛ مدخل فيديو/صوت مساعد متواجد خلف الكنسول 
في الوسط، إضاءة خلفية LED  وشاشة ملونة قياس 9 إنش قابلة للطي 

)ES V لمقاعد الصف الثالث )فقط في إسكاليد

سكك مساعدة مدمجة تتراجع كهربائياً مع مصابيح LED إلضاءة المحيط
وحدة تدفئة المحرك

نظام دفع رباعي يمكّنك من االختيار بين نظام الدفع الثنائي والنظام 
األوتوماتيكي ونظام الدفع الرباعي الكامل مرتفع ومنخفض ومحايد

المقاعد مقاعد الصف الثاني المتصلة والقابلة للفصل بنسبة 40/60 مع 
قابلية الطي كهربائياً

العجالت )لمزيد من المعلومات انظر داخل الغالف الخلفي(
قياس 22 إنش ممتازة مطلية بسبعة قضبان شعاعية مزدوجة مصقولة آلياً

 قياس 22 إنش ممتازة مطلية مع لمسات من الكروم بتصميم
ذي أوجه متعددة

قياس 22 إنش ممتازة بستة قضبان شعاعية مع لمسات من الكروم

كنسول التخزين األمامي مبرد مع تخزين له غطاء، مخزنين كبير وصغير، حاملة 
أكواب مزدوجة، التحكم في نظام التكييف أوتوماتيكياً والتحكم بتدفئة صف 
 USB1 المقاعد الثاني )داخل الكونسول: مأخذ كهربائي مساعد ومنفذين للـ

مأخذ أجهزة صوتية( مأخذ كهربائي بقوة 110 فولت ومأخذ كهربائي مساعد 
يمكن لركاب الصف الثاني استخدامه

 لوح التحكم ملفوف بأجود أنواع الجلود وأعلى األبواب والكنسول 
في الوسط

عتبات أبواب بالتينوم
سّجادات أرضية بالتينوم

نظام ترفيه المقعد الخلفي )RSE(  المجهز بـنظام يشمل شاشتين ملونتين 
قياس 7 إنش موجودتين خلف مساند رأس المقاعد األمامية؛ المقاعد 

ملفوفة بأجود أنواع الجلود Nappa Semi-Aniline )مقاعد الصفين األول 
والثاني(، وجلود Mulan )مقاعد الصف الثالث(، وعلى األبواب والكونسول 

ولوحة التحكم، باإلضافة إلى المقاعد الجلدية األمامية بـ 18 طريقة تدليك 
لمقعد السائق )3 طرق لمقعد السائق، طريقتين لمقعد الراكب األمامي(

خشب استوائي فخم
شبك بتصميم فريد

أقمشة صناعية بالجلد السويدي لبطانة السقف
العجالت )لمزيد من المعلومات انظر داخل الغالف الخلفي(

قياس 22 إنش ممتازة مطلية بسبعة قضبان شعاعية مزدوجة مصقولة آلياً

سكك مساعدة مدمجة تتراجع كهربائياً مع مصابيح LED إلضاءة المحيط
وحدة تدفئة المحرك

نظام دفع رباعي يمكّنك من االختيار بين نظام الدفع الثنائي والنظام 
األوتوماتيكي ونظام الدفع الرباعي الكامل مرتفع ومنخفض ومحايد

المقاعد مقاعد الصف الثاني المتصلة والقابلة للفصل بنسبة 40/60 مع 
قابلية الطي كهربائياً

العجالت )لمزيد من المعلومات انظر داخل الغالف الخلفي(
 قياس 22 إنش ممتازة مطلية مع لمسات من الكروم بتصميم 

ذي أوجه متعددة
قياس 22 إنش ممتازة بستة قضبان شعاعية مع لمسات من الكروم



أبعاد وسعات المركبة

أبعاد وسعات مختارة إسكاليد 
ES V وإسكاليد

أبعاد إسكاليد ES V الخارجيةأبعاد إسكاليد الخارجية

سعات إسكاليد ES Vسعات إسكاليد

2946 قاعدة العجالت 
5179 الطول اإلجمالي 
2045 العرض اإلجمالي 
1890 االرتفاع اإلجمالي 
1745 عرض المحور األمامي 
1742 عرض المحور الخلفي 

3302 قاعدة العجالت 
5647 الطول اإلجمالي 
2045 العرض اإلجمالي 
1890 االرتفاع اإلجمالي 
1745 عرض المحور األمامي 
1742 عرض المحور الخلفي 

دفع رباعي القدرات 
662 كغ الحمولة القصوى1 
3674 كغ وزن المقطورة األقصى6 

دفع رباعي القدرات 
662 كغ الحمولة القصوى1 
3583 كغ وزن المقطورة األقصى6 

الحجم مجال الحمولة 
2667 ليتر األقصى 
1461 ليتر خلف الصف الثاني 
430 ليتر خلف الصف الثالث 

الحجم مجال الحمولة 
3424  ليتر األقصى 
2172 ليتر خلف الصف الثاني 
1113 ليتر خلف الصف الثالث 

98 117الوقود )التقدير بالجالون(  الوقود )التقدير بالجالون( 

جميع المقاسات بالمليمترات 

1. تشمل الحمولة القصوى وزن السائق والركاب والتجهيزات االختيارية واألمتعة. 2. قبل شراء مركبة أو استخدامها للقطرـ يرجى مراجعة قسم القطر في دليل المالك. وزن التجهيزات االختيارية الركاب واألمتعة ستحد من الوزن 
األقصى الذي تستطيع سيارتك قطره.
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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
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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.

إذا كانت تحتوي سيارتك على عدة منع التسرب على اإلطارات والضاغط، فإنها تستخدم مادة سائلة لمنع 
التسرب على اإلطارات يمكنها ختم ثقب ¼ إنش على السطح الخارجي لإلطار. بعد استخدام عدة النفخ، 

يوصى بأخذ اإلطار إلى وكيل معتمد ليتم فحصة وإصالحه في أقرب وقت وعلى األخص قبل قيادة 160 
كيلومتراً إضافياً. ال يمكن لمانع التسرب على اإلطارات ختم ونفخ األضرار على األسطح الجانبية، الثقوب األكبر 

من ¼ إنش، واإلطار الذي انخلع عن العجلة. يمكن استخدام مانع التسرب على اإلطارات على إطار واحد 
ومرة واحدة قبل تاريخ انتهائه.

 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-ray( عالمة تجارية خاصة بشركة Blu-ray Disc Association. واي فاي )Wi-Fi( هي عالمة مسجلة خاصة

.Wi-Fi Alliance® بشركة 

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.

يتلقى موزعوا كاديالك نشرات خدمة مفيدة حول منتجات كاديالك. تستطيع شرائها من شركة هيلم 
www.helminc.com المحدودة من خالل االتصال على 4356-782-800-1 أو زيارة

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.

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

عن هذا الكتيّب

المحركات

عدة منع التسرب على اإلطارات والضاغط

خط التجميع

تحديث معلومات الخدمة

ضمان ضد الصدأ

األساطيل
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