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الــقــلــــب! مـــن  تـــنـــبـــع..  فــخـــامـــٌة 

رمــوز شاشــة ®CUE قــد تختلــف مــن بلٍد آلخر.
مجموعــة العــدادات تتبــع نظــام القيــاس المتري في الشــرق األوســط.

هندسٌة متقّدمة وحرفية مطلقة. CT6، عصٌر جديد في عالم تصميم 

السيارات، يجمع األعمال الهندسية الرائدة، القوة الديناميكية، 

الراحة الفائقة والتواصل المستمر، والنتيجة خبرة مميزة في 

القيادة ال تشبه إال ذاتها.



الــجـــزء األول
لـــشـــعـــور ا

الـَعـــزائِـــُم تـــأتـي  الـَعـــزْم  أْهــِل  َقــْدرِ  َعـلـــى 
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بـــدائــــيــــة فـــكــــرة  حـــّول 
وجــــريء قــــوي  تـــصـــريــــٍح  إلــــى 
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بـــكــل  ارتـــِق 
أحـــاســيــســـك
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الـــداخــل فـــي  الــهـــدوء  لــيــكــن 
الــخــارج فــي  لــنــجــاحـــك  ســـبــبــاً 
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لــــه مـــثـــيـــل  تـــواصـــٌل ال 

رموز وخيارات نظام ®CUE قد تختلف من بلٍد آلخر / جميع مؤشرات األجهزة تعمل بالنمط القياسي المتري في الشرق األوسط.
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جــديــد اكــتــشـــاف  كـــل  عــنـــد  هـــي  الــحـقــيـقــيــة  الــحــريــــة 
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الــحــركـــة مــفـــهــوم  ابــتــكـــار  نــعــيـــد 
نــقــّدم لــكــم كـــاديـــالك CT6 األولـــى عــلـى اإلطــالق



الــثــانــي الــجـــزء 
الخصائص والميزات
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الــتــمــّيــز يــفــوق  أسـلــوٌب 

جماٌل فائٌض أّخاذ. هي CT6 القوية بهندستها المتفوقة والخفيفة بوزنها. وبفضل إطار هيكلها المتقّدم، 
يأتي تصميمها جريئاً ومتوازناً بوقفٍة منخفضة رياضية  وخطوط تصميم قويّة، باإلضافة لنظام إنارة 

عمودية ممّيز وجناح خلفي مدمج. وعندما تلتقي هذه العناصر معاً، تصبح النتيجة محسومة: طّلٌة آسرة 
تخطف األبصار.

طّلٌة يصعب تجاهلها. انطالقًا من صفائح األلومنيوم، إلى الزجاج المصبوب، وصواًل 

لمساحات الكروم المشغولة بإتقاٍن وصالبة مثل صالبة CT6 على الطرقات. في كلتا 

الحالتين، النتيجة هي نفسها: متعٌة للحواس ال مثيل لها.

الـخـارجـي الـشـكـل 
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الـشـكـل الـخـارجـي

I N D I R E C T  F I R E  L E D الهيكل إنــارة  إنارة شاملة.. في خدمتك!تصميم 
ُتنير الطريق أمامك. CT6 هي إحدى أيقونات كاديالك المتطورة بما 

يختص بالتصميم الرياضي. تأتي اإلنارة العمودية المميزة بتصميمها 
لتحضن غطاء المحرك بروعة، وتنسحب مع الخطوط التصميمية الطويلة 

المنخفضة. تستخدم نظام إنارة عالي األداء، من ضمنها مصابيح متعددة 
المهام Indirect Fire LED. باإلضافة لإلنارة المتفوقة، تلعب هذه 
التكنولوجيا دوراً أساسياً من ناحية خطوط وشكل كاديالك سيدان.

متوازٌن بروعٍة وجمال. هيكٌل منحوٌت يحمل في طّياته أكثر من 
مجّرد طّلة مهيبة، ألّن كاديالك وبخطوة تصميمية جريئة، عملت 

على دفع اإلطارات إلى حافة الزوايا األربع، مما زاد من المساحة 
الداخلية، باإلضافة إلى البنية المتوازنة بتفّوق ال مثيل له.

إنارة مميزة ترّحب بك. وكجزٍء من فئة الفخامة، عند االقتراب من 
CT6 عند حلول الظالم، يرسل نظام التحكم بالدخول من دون 

مفتاح إشارة تفّعل اإلنارة في المصابيح األمامية، المرايا الخارجية 
واإلنارة المتواجدة على مقابض األبواب، وتتوّهج معاً بنعومة 

لتلقي الضوء حول السيارة عندما تقترب منها.
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محّرك جديد بالكامل سعة 3.0 ليتر V6 تيربو مزدوج بدفع رباعي متواصل.
يتوفر محّرك سعة 3.6 ليتر V6 بدفع رباعي متواصل.

أداٌء خارٌق.. تحت إمرتك! يوّلد محّرك التوربو المزدوج قوة 404 حصان وعزم دوران 583 نيوتن متر لتسارٍع سلس 
واستجابة استثنائية. يتمّتع هذا المحّرك بنظام إيقاف األسطوانة األول من نوعه الذي يعمل على إيقاف عمل 
المحّرك لكفاءة مميزة باستهالك الوقود. هذه المحركات الثالث هي محركات ذكية وقوية في الوقت عينه، 

وهي تحمل باإلضافة لألداء الممّيز، تقنيات متطورة مثل تشغيل / إيقاف المحّرك أوتوماتيكياً.

أداٌء سلس، وتحّكٌم فائق. ببنيتها الجديدة بالكامل وهندسة تصميمها الخفيف، يجمع 

الشاسيه المتطّور بين القوة المحّركة عالية االستجابة وبين نظام تعليق فائق 

السرعة. إنها CT6، إبتكاٌر يدفع بعلوم الهندسة المتطورة نحو أعلى مستوى. 

األداء
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األداء

نظــام دفع رباعــي متواصلنظام الشاســيه النشــط
 إن التحكم بالطريق أصبح من أبسط األمور. فسيارة CT6 مع نظام الشاسيه النشط 

 الذي يراقب كّل إطار على حدة خالل القيادة ويقوم بتعديل نظام التعليق العمودي 
 كل ملليمتر/ ثانية للمحافظة على القيادة السلسة. هذا النظام، باإلضافة لنظام الدفع 

 الرباعي المتواصل باإلستجابة العالية، ونظام التوجيه الرباعي، و 3 أنماط قيادة ألداٍء 
مطلق، يؤّمن مناورة استثنائية وأداء خارق.

تحكّم متخّصص في جميع األحوال. يضمن نظام الدفع 
الرباعي المتواصل أداًء قوياً مع الحفاظ على الكفاءة 

باستهالك الوقود. إّن التصميم الجديد لنظام الدفع المزدوج 
هو أخف ثقالً ويمنع الضجيج في المقصورة. في الوقت 

عينه، يعمل على تحسين أداء االنطالق والمناورة، خاصًة في 
الطقس الماطر.

منصة جديدة بالكامل مع إطار هيكل مدمج 
متوافقة وتكنولوجيا 

ابتكاراٌت شاملة..  فلقد تّم تصنيع هذا الهيكل ليوفر تحكماً أقوى وقيادة 
أفضل وثباتاً أكبر، ولعل محور األداء الفائق والماهر لسيارة CT6 هو هندسة 

الهيكل خفيف الوزن. فالدمج التقني المبتكر يجمع بين 13 سبيكة من 
األلومنيوم والفوالذ الصلب ضمن هيكٍل واحد يساهم في تخفيف الضجيج. 

وفي الوقت ذاته، تمنحك صالبة الهيكل اإلضافية تحكماً أكثر دقة وروعة.
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أفضل مقصورة في فئتها من ناحية الهدوء وقّلة الضجيج

مقصورة هادئة بامتياز، حيث تعمل مجموعة من االبتكارات معاً لصقل مقصورة CT6. واألهم 
من هذا هي البنية الثورية للهيكل – إطار أحادي للسيارة تنصهر فيه المواد المتقّدمة باإلضافة 

للحديد واأللومنيوم.

دقيقٌة بكل تفاصيلها. ال مثيل لها على االطالق. دّلل حواسك في كل لحظة وأنت 

تقود سيارتك. بلمساٍت مغرية، يأتي التصميم الداخلي الفخم ليكون الدليل على قوة 

الحرفية والتفاصيل الدقيقة. CT6، تحفٌة نادرة بحّد ذاتها، وسيدان فاخرة بأسلوبها 

الذي ينبع من داخلها.

الداخلية المقصورة 

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

Bمقاعــد مريحــة بمســاحة إضافيــةمــواد فخمــة وحرفيــة تتســم بالــذوق الرفيع! O S E ®  P A N A R AY ® نظــام صوتي
مقصورٌة بأسلوٍب رفيع.. فلقد تّم تصميم مقصورة CT6 بأعلى المواد الفاخرة 

نوعية، وكل توليفة من 7 تصاميم متوفرة تضفي أجواًء متناغمًة ومتكاملة. 
 Galvano وتأتي األعمال الخشبية الغنية بالتفاصيل مثل مساحات من كروم

للمسة غنية وشعور ال يوصف من لحظة دخولك المقصورة.

حرفية متقنة بامتياز. إنها المقاعد التي ُصنعت خصيصاً 
من الرغوة المكّثفة المزدوجة. باإلضافة لجوانب داعمة 

للركّاب، في حين يستمتع الركاب بمساحة سخية لحّيز 
األرجل لراحٍة تمتد لساعات طويلة.

صوٌت رائٌع في كّل مقعد.. إستمتع بتجربة صوتية مذهلة من خالل نظام 
®BOSE® PANARAY الصوتي في مقصورة CT6، ويعتمد هذا النظام على 
34 مكبراً للصوت بأعلى معايير التكنولوجيا موّزعين بشكل استراتيجّي في 
جميع أنحاء المقصورة. األول من نوعه ليس فقط في سيارات كاديالك، بل 

في عالم صناعة السيارات. نظاٌم ممّيز كما السيارة نفسها، يؤّمن لجميع 
الركاب أجمل خبرة في عالم الصوتيات.

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

مقاعد خلفية من الطراز األول. حتى في سيدان الفاخرة، من النادر أن تجد هذا الكّم من االهتمام بفخامة المقاعد 
 الخلفية والركّاب. قياسية في فئة بالتينوم، والنتيجة مقاعد ال مثيل لها يمكن تعديلها، ووسائد يمكن إمالتها، 

تقنية التدليك، إمكانية التدفئة والتهوية باإلضافة لمسند ذراع مع التحكّم بوسائط الميديا.

 CT6 لقد تّم األخذ بعين االعتبار كّل عنصٍر من عناصر الراحة واألسلوب.  وفئة بالتينوم من

شغوفة من حيث راحة الركاب المطلقة. مع أدوات التحّكم التي تسمح بتعديل زاوية 

المقعد والحرارة المتكيفة الخاصة بكل راكب، ووسائد الدعم الجانبية، باإلضافة لعناصر 

التكي�يف والتدفئة، فكل مقعٍد في السيارة أصبح هو المقعد األفضل.

فئة بالتينوم
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فئة بالتينوم

 نظــام تحكـّـم بالمنــاخ فــي 4 مناطق 
مــع نظــام تنقيــة الهــواء األيوني

مقصورٌة بأسلوٍب رفيع.. فلقد تّم تصميم مقصورة CT6 بأعلى المواد الفاخرة نوعية، وكل 
توليفة من 7 تصاميم متوفرة تضفي أجواًء متناغمًة ومتكاملة. وتأتي األعمال الخشبية 

الغنية بالتفاصيل مثل مساحات من كروم Galvano للمسة غنية وشعور ال يوصف من 
لحظة دخولك المقصورة.

مقاعــد مريحــة يمكــن تمديدهــا
الفكرة هي ابتكار أرقى مقاعد في المقصورة، مقاعد أمامية بتعديالت تصل 

حتى 20 وضعية مختلفة مع مساند الظهر التي يمكن إمالتها، باإلضافة لعناصر 
التحكّم بالحرارة، وميزة التدليك مع 15 وضعية فريدة وهي بين الكثير من الميزات 
التي تؤّمنها فئة البالتينوم حيث تسمح للركاب بالتحكّم الكامل براحة مقاعدهم. 
  USB وللمزيد من االسترخاء، تؤّمن وسائل التحكّم في المسند اليدوي وصالت

و HDMI  تسمح بالتحكّم بالشاشة في خلفية المقاعد األمامية، وتسمح لك 
بمشاهدة ما تريد بسهولة.

1. غيــر متوافقــة مــع جميــع األجهزة



36

تحّكم، ثقة وطمأنينة. ألّن CT6 تحمل في طّياتها مجموعة من التقنيات المتقّدمة المصممة 

خصيصًا لحمايتك وتسليتك معًا. جميع هذه الميزات مدمجة بطريقة ال مثيل لها لالستخدام 

السهل واآلمن. على سبيل المثال، يقوم نظام الشحن الالسلكي1 بشحن هاتفك المتوافق، 

في حين يعمل المقعد الخلفي بنظام الترفيه والمعلومات )RSE( على تسلية الركاب.

التكنولوجيا

نظام تجربة مستخدم كاديالك CUE®(2( مع تقنية الهاتف المدمج

معلومات آنية بلمسة إصبعك. يؤّمن نظام كاديالك ®CUE مجموعة من المعلومات ووسائل الترفيه، مثل المناخ، 
.3-D GPS الوسائط الصوتية والتحكّم، باإلضافة لتقنية المالحة ثالثية االبعاد

mycadillac.com/learn لمعرفــة أي هاتــف متوافــق أو أجهــزة متنقلــة أخــرى متوافقــة، قــم بزيــارة موقــع .Qi أو أجهــزة محمولــة متوافقــة PMA 1. يشــحن النظــام الســلكياً أحــد أجهــزة
.USB بحســب الطــراز. يتطّلــب تشــغيل الوظائــف الكاملــة أجهــزة بلوتــوث متوافقــة وهواتــف ذكيــة. بعــض األجهــزة تتطلــب وجــود وصلــة CUE® 2. تختلــف وظائــف نظــام

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



3839

التكنولوجيا

مقعــد خلفــي مــع نظــام الترفيــه والمعلوماتشــحن الســلكي للهاتفكاميــرا فــي المــرآة الداخليــة للرؤيــة الخلفيةلوحــة تعمــل باللمس
أداٌة أخرى للتحكّم. فباإلضافة لشاشة فائقة االستجابة تعمل 
باللمس، يمكن الوصول للكثير من الوسائط الترفيهية وميزات 

التواصل في نظام كاديالك CUE®1 من خالل لوحة تعمل باللمس 
تشبه الكمبيوتر المحمول، مدمجة بطريقة مميزة في الكونسول 

الوسطي.

رؤية شاملة محّسنة للعالم من خلفك.. فبلمسة واحدة فقط، يستطيع 
السائق تفعيل الكاميرا في المرآة الداخلية للرؤية الخلفية لمشاهدة بّث 

فيديو عالي الدّقة من خالل مرآة الرؤية الخلفية عينها. وهذا يتيح رؤية 
متفوقة عّما تقّدمه المرآة القياسية. بالبساطة ذاتها، وبلمسة واحدة 

تقطع البّث عن المرآة لتعود إلى وضعيتها الطبيعية.

تخّلص من شريط الشحن التقليدي. فمع نظام الشحن الالسلكي2 
الموجود في مكاٍن مناسب وصندوق شحن الهاتف، يمكنك شحن 

هاتف المتوافق في أي وقت خالل سير السيارة.

كل راكب يمكنه االستمتاع. يحتوي نظام الترفيه والمعلومات في 
المقعد الخلفي على شاشة فائقة الوضوح قياس 10 إنش عالية 

الدقة مع تقنية Blu-rayTM، باإلضافة لوصالت لعدة أجهزة. تميل 
الشاشة لمزيد من الراحة عند المشاهدة وتحفظ الوضعية حتى 

تحفيظ وضعية جديدة.

.USB بحســب الطــراز. يتطّلــب تشــغيل الوظائــف الكاملــة أجهــزة بلوتــوث متوافقــة وهواتــف ذكيــة. بعــض األجهــزة تتطلــب وجــود وصلــة CUE® 1. تختلــف وظائــف نظــام
mycadillac.com/learn لمعرفــة أي هاتــف متوافــق أو أجهــزة متنقلــة أخــرى متوافقــة، قــم بزيــارة موقــع .Qi أو أجهــزة محمولــة متوافقــة PMA 2. يشــحن النظــام الســلكياً أحــد أجهــزة
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آمنة بقدر جمالها. تؤّمن CT6 مجموعة متطورة من الرادارات، الكاميرات ومستشعرات فوق 

صوتية تعمل معًا لرصد حوادث محتملة الحدوث. مع هذه الميزات التي تساعد على منع 

حصول الحوادث وبعض األوضاع غير اآلمنة، يمكنك القيادة مرتاح البال وبكّل ثقة.

األمان

رؤية ليلية مطّورة

ال مزيد من المفاجآت في الظالم. تأتي CT6 مسّلحة بنظام الرؤية الليلية الذي يكتشف البشر والحيوانات الكبيرة 
باستخدام التقنية الحرارية. يمكن لهذا النظام تحسين عناصر األمان في الظالم وذلك من خالل تحذيرك من 

المحتملة. االصطدامات 

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

مثبــت ســرعة متكّيفنظــام الفرملــة األمامــي لمنــع االصطدام بالمشــاة

نظــام التنبيــه لالصطدامــات األماميــة

 نظــام المســاعدة علــى المحافظــة رؤيــة محيطة
علــى المســار مــع نظــام التوجيــه الكهربائي عيوٌن إضافية لحمايتك. يُعتبر نظام الفرملة األمامي لمنع 

االصطدام بالمشاة تقنية جديدة، وهو متوفٌر ضمن حزمة تنبيه 
السائق والحزمة العملية. يستخدم هذا النظام كاميرا لمسح 

الطريق في األمام، وفي حال وجود مشاة على الطريق، تتفّعل 
مجموعة من المنبهات لتحذيرك، وعند الضرورة، يمكن تفعيل 

الفرملة األوتوماتيكية لتجّنب الحوادث.

حافظ على المسافة اآلمنة بينك وبين السيارة أمامك. يستخدم 
تقنية الرادار والكاميرا األمامية لتعديل السرعة أوتوماتيكياً، مما 

يحافظ على المسافة المحددة بينك وبين السيارة أمامك لتجّنب 
حاالت االصطدام المحتملة.

أنظر إلى األمام دائماً... يستخدم نظام التنبيه لالصطدامات األمامية 
تقنية الكاميرا لمراقبة حركة السير األمامية ويقوم بتحذيرك من 

احتمال وقوع أي اصطدام.

شاهد كّل ما يحيط بك، دون أن تنظر. عند سير السيارة على 
سرعة منخفضة أو في حال الرجوع إلى الخلف، يؤّمن نظام 

الرؤية المحيطة رؤية مباشرة مثل عين الطير للمنطقة المحيطة 
 CUE® بالسيارة بسرعة. تنعكس هذه الرؤية على شاشة نظام

في مقصورة كاديالك مما يساعد على تغطية المنطقة 
الجانبية العمياء، ويزيد من التنبيه باإلضافة للمساعدة عند ركن 

السيارة لألمام والخلف في المناطق الضّيقة.

ُ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. 

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. يرجى قراءة دليل المالك للمزيد من 

المعلومات الهامة المتعّلقة بالسالمة.

الــمــتـــوفــــرة الــســـالمـــة  مـزايـــا 



الــفــخــمــة بــالتـيـنــومالـفــئـــة  فــئـــة 

الــفــخــمــة الـفــئـــة   CT6 2017
إستمتع بميزات الفخامة الممتازة باإلضافة 

لهذه التعديالت

القوة المحّركة
محّرك V6 VVT سعة 3.6 ليتر بحقن مباشر للوقود بقوة 335 

حصان وعزم دوران 386 نيوتن متر مع نظام التشغيل واإليقاف 
 األوتوماتيكي

 ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات
 دفع رباعي متواصل مع ناقل حركة مزدوج 

محور خلفي بنسبة 3.27

الشاسيه ونظام التعليق
 فرامل

 قرصية مانعة لالنغالق على العجالت األربع، قوية
 نظام توجيه متعدد الدعم، كهربائي متغاير

نظام تعليق، أمامي High Arm متعدد الوصالت STA خلفي مستقل 
مع 5 وصالت

الشكل الخارجي
 إنارة شاملة تحت الطلب

 مقابض أبواب بلون الهيكل
 غطاء صندوق خلفي يعمل كهربائياً دون استخدام اليدين

 عادم
 مزدوج مع أطراف المعة

 نظام تعبئة الوقود دون غطاء
 مساحات من كروم Galvano Satin، مع شعار أحادي اللون

 شعارات جانبية
 زجاج مانع للضوضاء، مغّلف، لألبواب األمامية

 اإلنارة
 أمامية متكيفة

 مصابيح أمامية LED Indirect Fire مع إضاءة عالية ومنخفضة
 مصابيح LED عمودية مميزة

 مصابيح تعمل عندما يخفت ضوء النهار
LED مصابيح خلفية 

مرايا بلون الهيكل، خارجية قابلة للتدفئة واإلغالق كهربائياً، تنطوي 
 يدويا، مع إشارات اإللتفاف

)CHMSL( في الوسط للفرملة LED جناح خلفي مدمج مع ضوء 
 عجالت قياس 19 إنش مصنوعة من األلومنيوم المصّوغ فائق 

اللمعان وجيوب Pearl Nickel )يرجــى مراجعــة داخــل الغالف الخلفي 
 للمزيد من المعلومات(

 ماسحات للزجاج األمامي بسرعات متفاوتة يحددها السائق
UltraView® فتحة سقف كهربائية

الداخلية المقصورة 
نظام تشغيل عن بعد متكيف يشغل المقاعد القابلة للتدفئة / 

التهوية )إذا كانت مجهزة(، ونظام التحكم بالمناخ، ونظام إزالة الجليد 
 في الزجاج الخلفي

مسند ذراع أمامي وسطي وخلفي مع حيز تخزين مخفي وحاملة 
 أكواب مزدوجة

 نظام صوتي Bose® Surround Sound مع 10 مكبرات صوت 
 تحسس أوتوماتيكي للرطوبة والضباب

بلوتوث1 للهاتف / الوسائط الصوتية، االتصال دون استخدام اليدين، 
 نشر بيانات بصورة آنية، وتقنية التعرّف إلى الصوت

كاديالك ®CUE، )نظام تجربة مستخدم كاديالك(2 مع نظام مالحة 
 مدمج مع نظام التحكم بالمعلومات ووسائط الميديا، ستيريو

AM/FM مع نظام مالحة مدمج، شاشة معلومات ملونة مقاس 
10.2 إنش، 3 منافذ 3USB ووصلة Auxiliary الصوتية، تقنية التعرف 

 إلى الصوت وتقنية الهاتف المدمج

حزمة الشاسيه التفاعلي تتضمن نظام التحكّم المغناطيسي 
بالقيادة عجالت قياس 20 إنش لجميع الفصول ونظام التوجيه 

النشط  الخلفي 
نظام ®Bose® Panaray الصوتي مع 34 مكّبر صوت و التحكّم 

 بالضوضاء، مٌحسن إلكتروني للصوت
تحكّم بالمناخ بأربع مناطق مع إعدادات شخصية للسائق والراكب 

 األمامي
 نظام فرملة تجّنب االصطدام

حزمة دعم السائق تتضمن نظام تثبيت السرعة التفاعلي7, نظام رؤية 
 ليلية مطّور، ونظام الفرملة األوتوماتيكية في األمام والخلف
مقاعد خلفية تتضّمن نظام الترفيه والمعلومات في المقعد 

الخلفي مع شاشة مزدوجة فائقة الوضوح قياس 10 إنش مع 
إمكانية اإلمالة وعرض أقراص ™Blu-Ray، عرض مزدوج، وحدة تحكّم، 

 منفذ إدخال auxiliary وقناتين السلكيتين للسماعات الرأسية 
 المقاعد

    أمامية حاضنة، مقعدا السائق والراكب األمامي قابالن للتعديل
    كهربائياً في 20 وضعية 

    4 وضعيات كهربائية لمسند أسفل الظهر، و4 وضعيات يدوية
    لتعديل مسند الرأس

    مقاعد أمامية مع وسائد ومساند للظهر قابلة للتهوية
Chevron Perforated ومساحات Semi-Aniline مقاعد جلدية بالكامل    

    مقاعد مريحة يمكن تعديلها مع 5 وضعيات للتدليك
 Manoogian Silver عجالت قياس 20 إنش من األلومنيوم وجيوب

 ومساحات من الكروم )يرجــى مراجعــة داخــل الغــالف الخلفي
للمزيد مــن المعلومات(

المتوفرة الميزات 
محرك V6 VVT سعة 3.0 ليتر تيربو مزدوج بحقن وقود مباشر، بقوة 
404 حصان وعزم دوران 583 نيوتن متر، مع نظام التشغيل واإليقاف 

 األوتوماتيكي مع 3 خيارات للقيادة الرياضية 

1.  راجــع موقــع my.cadillac.com لتتعــرف علــى الهواتــف المتوافقــة مــع الســيارة.        2. وظائــف نظــام كاديــالك ®CUE قــد تتغيــر بحســب الطــراز. الوظائــف الكاملــة تتطّلــب 
 PMA 3. غيــر متوافــق مــع جميــع األجهــزة.        4. يشــحن النظــام الســلكياً أحــد أجهــزة        USB أجهــزة بلوتــوث متوافقــة وهواتــف ذكيــة. بعــض األجهــزة تتطلــب وجــود وصلــة 

 أو أجهــزة محمولــة متوافقــة Qi. لمعرفــة أي هاتــف متوافــق أو أجهــزة متنقلــة أخــرى متوافقــة، قــم بزيــارة موقــع my.cadillac.com        5.  يجــب دائمــاً اســتخدام أحزمــة 
 األمــان والمســاند الخاصــة باألطفــال. إّن األطفــال يكونــون بأمــان عندمــا يتــم وضعهــم فــي المقاعــد الخلفيــة مــع المســاند المناســبة. يرجــى مراجعــة دليــل المســتخدم للمزيــد 

مــن المعلومــات.        6. قبــل االنتقــال مــن مســارٍ آلخــر، يجــب التأكـّـد مــن رؤيــة المنطقــة الجانبيــة العميــاء مــن خــالل المرايــا الجانبيــة ومــرآة الرؤيــة الخلفيــة، والنظــر مــن فــوق الكتــف 
لرؤيــة الســيارات والمخاطــر المحتملــة، وتفعيــل إشــارة االلتفــاف.        7. إّن نظــام تثبيــت الســرعة التفاعلــي ال يحــّل مــكان مســؤولية الســائق بتشــغيل وقيــادة الســيارة بطريقــة 

آمنــة. يجــب علــى الســائق البقــاء منتبهــاً للزحــام وأحــوال الطرقــات فــي جميــع األوقــات، والقيــام بتوجيــه المقــود والتحكـّـم بالفرامــل أو غيرهــا مــن الخصائــص الضروريــة لالحتفــاظ 
بالســيطرة الكاملــة علــى الســيارة.

 تحكم أوتوماتيكي بالمناخ بمنطقتين
كونسول أمامي مركزي مع مقبض مدمج، وحيز تخزين مخفي، 

 وحاملتي أكواب 
 كونسول علوي يتضّمن جهاز تحكّم شامل

 نظام تثبيت السرعة إلكتروني
 أقفال أبواب كهربائية قابلة للبرمجة مع إقفال تام لحماية األطفال

 فرملة يد إلكترونية
 سجادات أرضية أمامية وخلفية مميزة

 التحكّم بقفل غطاء خزان الوقود
 صندوق تخزين يفتح كهربائياً بكبسة زر

مفتاح EZ يفتح كافة األبواب بالكامل ويتيح الوصول إلى صندوق 
 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
حزمة الذاكرة تحفظ إعدادات سائقين اثنين، وتشمل مقعد السائق 

الكهربائي والمرايا الخارجية، مع إعادة ضبط لوضعيات الخروج من 
 السيارة 

 منافذ كهربائية
 وصلة Auxiliary خلفية، منفذ 3USB مزدوج
 منفذ USB عدد 2 في الكونسول األمامي 

 auxiliary 110V موجود أسفل وسادة المقعد األوسط الخلفي
 كاميرا للرؤية الخلفية

 المقاعد
    أمامية حاضنة، مقعدا السائق والراكب األمامي قابالن للتعديل 

    كهربائياً في 16 وضعية مع تعديل كهربائي
    4 وضعيات كهربائية لمسند أسفل الظهر، و4 وضعيات يدوية 

    لتعديل مسند الرأس
    مقاعد خلفية تتضّمن مسند ذراع وسطي قابل للطي، وحيز تخزين  

    مدمج، وحاملة أكواب مزدوجة وفسحة للولوج إلى الصندوق
    مقاعد أمامية قابلة للتدفئة

    مقاعد بمساحات جلدية
 عمود توجيه يمكن إمالته كهربائياً

مقود مع أزرار مدمجة للتحكم بالنظام الصوتي ونظام تثبيت السرعة 
 ومركز معلومات القيادة 

للتدفئة  قابل 
 جهاز تحكّم شامل مع 3 قنوات

 أحجبة شمس للسائق والراكب األمامي مع مرايا زينة مضاءة
نوافذ كهربائية، مع ميزة النقرة السريعة للفتح واإلغالق، تشمل 

 إغالقاً للحماية للركاب في الخلف
شحن السلكي4، مع القدرة على شحن األجهزة المحمولة

السالمة واألمان
وسادات هوائية5 أمامية للسائق والراكب األمامي، وأمامية 

لمنطقتي الصدر والخصر، ولمنطقة الصدر لركاب جانبي المقعد 
الخلفي، ستائر جانبية علوية للركاب في األمام وعند مستوى 

 الركبتين، نظام استشعار وجود الراكب
 تفعيل وإيقاف الفرملة أوتوماتيكياً

،T135/7DR18 نظام إطار احتياطي يتضمن عجلة وإطار 
Blackwall 

 نظام ®StabiliTrak اإللكتروني للتحكم بالثبات
رؤية متطورة وحزمة عملية تتضمن كاميرا الرؤية الخلفية )داخل مرآة 

الرؤية الخلفية، خفوت تلقائي، بث فيديو مباشر(، مقاعد أمامية قابلة 
UltraView® للتهوية، مقاعد خلفية قابلة للتدفئة، فتحة سقف 

 مؤشر المسافة الفاصلة
نظام التنبيه االصطدامات األمامية

نظام LATCH )رباطات منخفضة وحبال ربط علوية لألطفال( للحماية 
 في مقاعد األطفال

 نظام استشعار أمامي لوجود المشاة
 نظام منبه للسيارت العابرة من الخلف

أحزمة أمان للخصر والكتف لجميع الوضعيات مع تقنية الشّد 
 األوتوماتيكي ألحزمة السائق والراكب األمامي

 نظام استشعار ميالن السيارة، نظام استشعار الحركة في المقصورة
 نظام الرؤية المحيطة رؤية مباشرة مثل عين الطير للمنطقة 

 نظام إنذار لمنع السرقة تنبيه صوتي ونظام تعطيل المحّرك 
 لمنع السرقة 

 صندوق عّدة للحاالت الطارئة على الطرقات
 نظام التحكّم بالدفع عند كافة السرعات مع نظام توقيف 

 المحرك والفرملة
حزمة تنبيه السائق والحزمة العملية تتضمن نظام التنبيه 

لالصطدامات األمامية، نظام كاديالك ®CUE مع نظام التحكم 
بالمعلومات ووسائط الميديا ونظام مالحة مدمج، مؤشر 

المسافة الفاصلة، نظام المساعدة على المحافظة على المسار 
مع نظام التنبيه عند االنحراف عن المسار، منّبه للسيارات العابرة 

من الخلف، نظام شّد حزام األمان أوتوماتيكياً، مقاعد أمامية 
قابلة للتدفئة، نظام التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء6، مصابيح 

أمامية ®IntelliBeam، مرايا خارجية قابلة للتدفئة، ماسحات زجاج 
RainSense، وفرملة أوتوماتيكية على السرعات المنخفضة

المتوفرة الميزات 
نظام ®Bose® Panaray الصوتي مع 34 مكّبر صوت و التحكّم 

 بالضوضاء، مٌحسن إلكتروني للصوت
 تحكّم بالمناخ بأربع مناطق مع إعدادات شخصية للسائق 

 والراكب األمامي
 مقاعد خلفية تتضّمن نظام الترفيه والمعلومات في المقعد 

الخلفي مع وحدة تحكّم، منفذ إدخال auxiliary وقناتين السلكيتين 
للسماعات الرأسية 
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المقاسات

CT6 مقاسات
الملليمتر المقاسات بصيغة 

الخارجية المقاسات 

CT6 السعة وقدرة التحميل في

الداخلية المقاسات 

3,109 قاعدة العجالت 
5,182 الطول اإلجمالي 
1,880 عرض الهيكل 
1,471 االرتفاع الكلي 
1,608 المسافة بين العجلتين األماميتين 
1,626 المسافة بين العجلتين الخلفيتين 

74 ليتر استهالك الوقود )ليتر، تقريبي( 
433 ليتر حّيز األمتعة 
5 المقاعد 

خلفي أمامي   
1,026  1,074 حيز القدمين 
965  1,019 حيز الرأس 
1,356  1,417 حّيز الجلوس 
1,425  1,481 الكتفين  حيز 
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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



الداخلية التوليفات 

JET BL ACK
مقاعد بمساحات جلدية 

JET BL ACK
CHEVRON PERFORATED مقاعد جلدية مع مساحات 

LIGHT NEUTRAL
مقاعد بمساحات جلدية 

CINNAMON
CHEVRON PERFORATED مقاعد جلدية مع مساحات 

CINNAMON
مقاعد بمساحات جلدية 

LIGHT PL ATINUM
CHEVRON PERFORATED مقاعد جلدية مع مساحات 

LIGHT PL ATINUM
مقاعد بمساحات جلدية 

JET BL ACK
CHEVRON PERFORATED SEMI-ANIL مع مساحات  INE مقاعد جلدية بالكامل 

VERY LIGHT CASHMERE
CHEVRON PERFORATED SEMI-ANIL مع مساحات  INE مقاعد جلدية بالكامل 

1.  متوفرة فقط في مجموعة بالتينوم

JET BL ACK JET BLمساحات  ACK مساحات 

JET BL ACK JET BLمساحات  ACK مساحات 

JET BL ACK JET BLمساحات  ACK مساحات 

JET BL ACK JET BLمساحات  ACK مساحات 

MAPLE SUGAR مساحات 



اإلطارات

عجالت قياس 19 إنش مصنوعة من 
األلومنيوم المصّوغ مع شفرات فضية مطلية

قياسية في CT6 وطرازات الدفع الخلفي الفاخرة 

عجالت قياس 20 إنش من األلومنيوم الفضي 
المطلي مع 5 قضبان شعاعية منفصلة 

Manoogian Silver و 5 مساحات من الكروم
قياسية في CT6 فئة بالتينوم

عن هذا الكتّيب

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. 

المحركات

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.

خط التجميع

مركبات كاديالك ومكوناتها يتم تجميعها أو تصنيعها من قبل وحدات تشغيل شركة جنرال موتورز، 
الشركات التابعة لها أو الموردين لشركة جنرال موتورز في جميع أنحاء العالم. في بعض األحيان 

يكون من الضروري إنتاج سيارات كاديالك مع مكونات مختلفة أو من مصادر مختلفة 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.

ضمان محدود للسيارة بأكملها

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

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

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 ضد الصدأ

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.

األساطيل

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

1. برنامــج المســاعدة علــى الطرقــات وبرنامــج خدمــة التوصيــل غيــر مشــمولين فــي الضمــان المحــدود للمركبــات الجديــدة. يحتــوي كتّيــب زمعلومــات الضمــان ومســاعدة المالكــس الموجــود مــع كل مركبــة جديــدة علــى معلومــات
مفصلــة عــن تغطيــة الضمان.

©2016 جنــرال موتــورز. جميــع الحقــوق محفوظــة. جــي.أم )GM( وشــعار جــي.أم )GM( ، كاديــالك )Cadillac(، شــعار كاديــالك )Cadillac(، والشــعارات والرمــوز وأســماء موديــالت الســيارات وتصاميــم الهيــاكل الخاصــة بــكل منها،
 Bose هــي عالمــات تجاريــة خاصــة بشــركة Centerpoint و Bose .عالمــات أخــرى هــي عالمــات تجاريــة و/أو عالمــات خدمةخاصــة بشــركة جنــرال موتــورز أو الشــركات التابعــة لهــا أو شــركاتها الفرعيــة أو الشــركات المرّخصــة مــن قبلهــا 
Corporation. وينــدوز )Windows( هــي عالمــة تجاريــة خاصــة بشــركة مايكروســوفت )Microsoft, Inc(. هــي )Blu-ray( عالمــة تجاريــة خاصــة بشــركة Blu-ray Disc Association. واي فــاي )Wi-Fi( هــي عالمــة مســجلة خاصــة

.Wi-Fi Alliance® بشــركة 
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األلوان الخارجية

فضي المع معدنيأبيض كريستال 3 طبقات

STELL AR PASSION بطبقتينأسود معدني  أحمر 

RAVEN زمّرد غامق معدنيأسود 

أدرياتيكي غامق معدنيغرافيتي معدني

MOONSTONE معدني

1.  متوفر بتكلفة إضافية


