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خطوٌة جديدة.. ترافق رحالتك!

سيارٌة ُصنعت لتساعدك على االنطالق نحو الغد. إنها XT5 األولى 

من نوعها على االطالق، إنها كروس أوفر جديدٌة بالكامل انطالقًا 

من الثقة في أدائها، ووقفتها الجريئة وصواًل إلى مقصورتها 

الرحبة وتنّوع استخداماتها. من ابتكار شركٍة ال تك�تفي باإلنجازات، 

وتقّدمها ألشخاٍص يشبهونها.



الــجـــزء األول
لـــشـــعـــور ا



الــتـــقــديــر! تـــســـتــحــق  أّخـــاذة  طـــّلــــٌة 
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مــقــصــورٌة 
تــتــحــّدث  رائــعــة 

ذاتــهــا! عــن 
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أنـــواعــهــا! عــلــى  الــفــرص  إكــتــشــف 
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رحــــلــــتـــــك! مــــن  واثــــقــــاً  كــــن 
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االحــتــمــاالت.. كل 
يــديــك! بــيــن 
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17 رموز شاشة ®CUE قد تختلف من بلٍد آلخر / مجموعة العدادات تتبع نظام القياس المتري في الشرق األوسط 16

وانــطــلــق! الــكــثــيــرة..  طــمــوحــاتــك   احــمــل 
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الــثــانــي الــجـــزء 
الخصائص والميزات



الشبك األمامي والشعار

شعاراٌت تتحّدث عن ذاتها. فالشبك األمامي والشعار يظهران بشكٍل بارزٍ كرمزين للقوة الخارقة. قوة 
وأناقة، عنصران أساسيان يشكاّلن الواجهة األمامية ويحتاّلن الصدارة من ناحية األسلوب والمواد واالبتكار. 

دقيقة المقاييس.. عالية الطموحات. إنها XT5، تعبيٌر ديناميكيٌّ لتصميٍم رياضيٍّ 

جريء. مساحات فوالذية قوية تلتقي بانحناءات وخطوط ناعمة تشّكل معًا سيارة 

كروس أوفر ال مثيل لها على االطالق.

الـخـارجـي الـشـكـل 
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الـشـكـل الـخـارجـي

الهيكل تصميم 
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، لقيادٍة وتحكّم ال 

مثيل لهما.

اإلطارات
أسلوٌب مميز. ُصنعت بعملية تصنيع مبتكرة بالكامل، تقّلل الوزن 

 XT5 وتعّزز القوة. عجالت متوفرة بقياس 20 إنش تسمح لسيارة
بالتمّيز على الطرقات.

مقابض أبواب مع إنارة 
خطوٌط رائعة تحت األضواء.. تتوّفر اإلنارة في مقابض األبواب لتعزيز 

الرؤية وتحسين جمالية تصميم خطوط الهيكل.

إنارة مميزة
إنارٌة خيالية.. تحيط أنظمة اإلنارة األمامية والخلفية المنحنيات 

والخطوط القوية بطريقة تصميمة دراماتيكية. كما تحتوي على 
 LED أحدث ما توّصلت إليه صناعة السيارات بما يختص بإنارة الـ

المتقّدمة وذلك لتأمين أفضل إنارة ممكنة.
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مواد أصلية

مقصورة ُصنعت بحرفية مطلقة. جميع المكّونات الداخلية ُجمعت بإتقان ومهارة بواسطة أعمال القص 
والخياطة. مساحات جلدية ملّونة بتمّيز فريد مع األسطح الخشبية المختارة لمزيٍد من الشعور بالفخامة 

التي تغمرك من كل زاوية. أينما كانت ُوجهتك.. ستصل إليها بأسلوٍب له طعمه الخاص.

أناقٌة عصرية.. لوحة عدادات واسعة تجمع التكنولوجيا المتقّدمة بأروع وأجمل 

اللمسات الداخلية.  الخشب، الجلد وبعض المواد األخرى التي تّم اختيارها 

واستخدامها بعناية فائقة. والنتيجة، تحفة فنية تجمع بين الراحة المطلقة 

المتعددة. واالستخدامات 

الداخلية المقصورة 

24
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المقصورة الداخلية

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.

مقصورة محّسنة بامتياز
بيئٌة فخمة. تأتي مقصورة XT5 نتيجة عقوٍد من البحوث وفهم 

احتياجات السائقين وكيفية قيادتهم لسياراتهم، وطريقة تفاعلهم 
مع أدوات التحكّم والخصائص والمكونات. فلقد تّم تصميم ووضع 

كّل مفتاح وسطح بيانات بطريقة تعّزز الثقة والراحة والقدرة.

كاميرا في المرآة الداخلية للرؤية الخلفية
رؤية شاملة 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. تأتي هذه الميزة قياسية في فئة البالتينوم.

)CUE®( نظام تجربة مستخدمي كاديالك
 CUE® حركة بسيطة نحو المستقبل.. يسمح لك نظام كاديالك

بالوصول إلى مجموعة من المعلومات والمالحة ووسائل الوسائط 
الصوتية بأسهل طريقة ممكنة. وللمزيد من األمان، شاشة أمامية 

قياس 8 إنش تعمل بواسطة اللمس واألوامر الصوتية وحتى 
الحركات اليدوية.

.USB بحسب الطراز. يتطّلب تشغيل الوظائف الكاملة أجهزة بلوتوث متوافقة وهواتف ذكية. بعض األجهزة تتطلب وجود وصلة CUE® 1. قد تختلف وظائف نظام
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المقصورة الداخلية

نظام توجيه محّسن
الراحة في كل مكان.. ألّن المقود يأتي مغّلفاً بالجلد، مع عمود 

إمالة تلسكوبي كهربائي، وتقوم عناصر التدفئة المتوفرة بتدفئة 
المقود في الطقس البارد.

لوحة عدادات يمكن إعادة ضبطها
رؤية واضحة مخصصة لك. يمكنك إعادة ضبط لوحة العدادات 

مقاس 8 إنش بطريقتين مختلفتين، إلظهار المعلومات الهامة 
بالنسبة لك مثل المالحة، الوسائط الترفيهية وصور رائعة ثالثية 

األبعاد للسيارة.

U LT R AV I E W فتحة سقف 
إستمتع بأروع المشاهد. فتحة سقف تسمح لك بمشاهدة مناظر 

خالبة تمتد من المقاعد الخلفية حتى المقاعد األمامية، وهي 
مجّهزة بحاجز شمسي كهربائي يخفف من حّدة الشمس.

جميع مؤشرات األجهزة تعمل بالنمط القياسي المتري في الشرق األوسط.
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كاميرا الرؤية المحيطة

منظوٌر جديد. عند القيادة إلى األمام أو إلى الخلف، يؤّمن نظام الرؤية المحيطة رؤية مباشرة مثل عين 
الطير للمنطقة المحيطة بالسيارة. تنعكس هذه الرؤية على شاشة نظام ®CUE مما يزيد من عوامل 

االنتباه عند ركن السيارة أو السير إلى الخلف.

تحسيناٌت إضافية. انطالقًا من التكنولوجيا المتقّدمة التي يمكنها قراءة كل إنش من 

الطريق، مرورًا بالراحة التي ترافقك في كل دقيقة، وصواًل للتفاصيل الدقيقة مثل 

رؤوس العادم المصنوعة من الكروم الالمع. بالتينوم ببساطة، متمّيزة بين األفضل.

فئة بالتينوم
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فئة بالتينوم

مقاعد قابلة للتدفئة
إّن المقاعد األمامية القابلة للتدفئة والتهوية في الصف 

األمامي، تساعد على إبقائك مرتاحاً طيلة رحلتك، في حين يقوم 
صف المقاعد الخلفي بتدفئة المقاعد للركاب في الطقس 
البارد. تتوفر أيضاً بمساحات جلدية Semi-Aniline للمزيد من 

الراحة واللمسة الجمالية.

باب يفتح إلى األعلى دون استخدام اليدين 
يمكنك فتح وإغالق الباب الخلفي كهربائياً في فئة بالتينوم، بمجّرد 

حركة بسيطة تحت الصادم الخلفي من جهة اليسار عندما تحمل 
معك جهاز فتح السيارة عن بعد. باإلضافة لذاكرة تسمح لك حفظ 

نسبة ارتفاع الباب عند فتحه، منعاً لحدوث أي ضرر للسيارة.

لوحات عتبات أبواب أرضية يمكن إنارتها

نظام التحكّم بالمناخ لـ 3 مناطق

خطواٌت واثقة. تقوم هذه اإلضافة المميزة بإلقاء إنارة إضافية 
تسمح للركاب بالدخول والخروج بطريقة آمنة وسهلة.

 راحة في كّل مقعد بحسب رغبتك.. يسمح نظام التحكّم بالمناخ
لـ 3 مناطق للسائق والراكب االمامي والركّاب في الخلف بالتحكّم 

بحرارة مقاعدهم بحريّة مطلقة وبحسب اختيارهم.

شاشة معلومات ملونة منعكسة على 
الزجاج األمامي

معلومات هامة بين يديك.. إّن انتباه السائق يجب أن يكون دائماً 
مركّزاً على الطريق، لهذا السبب نجد في XT5 فئة بالتينوم نظام 

شاشة المعلومات الملونة المنعكسة على الزجاج األمامي والتي 
يمكن من خاللها متابعة بعض المعلومات المختارة مثل السرعة، 

تحديد السرعة والدورة في الدقيقة، وذلك من خالل انعكاس هذه 
المعلومات على الزجاج األمامي، مما يسمح للسائق متابعة هذه 

المعلومات وإبقاء نظره على الطريق.

جميع مؤشرات األجهزة تعمل بالنمط القياسي المتري في الشرق األوسط.

مؤّشر مقاييس الحرارة يعتمد نظام الدرجة المئوية المستخدم في الشرق األوسط

3 23 3

لوحة عدادات: شاشة معلومات ملونة منعكسة على الزجاج األمامي
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كونسول وسطي

تصميٌم متفّوق.. ببساطة. كونسول وسطي يحتوي على حجرة تخزين مشتركة مخفية. بتصميمها األنيق 
تفاجئك بما تستطيع القيام به وبما ستستفيد منه.

جريئٌة.. بتك�ّيفها. ت�تمّيز XT5 بمرونة متفّوقة انطالقًا من مقاعد منفصلة بنسب 

40/20/40 وصواًل لنظام إدارة األمتعة المتطّور الذي يبقى متخفيًا إلى حين 

الحاجة إليه، فهي سيارة ُصممت لتّتسع لجميع احتياجاتك والتعبير بشعوٍر ممّيز 

ألسلوب حياتك.

إمكانيات مذهلة
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إمكانيات مذهلة

نظام إدارة األمتعة القابل للتعديل
مساحة ذكية. تقّدم مقصورة XT5 الفسيحة مجموعة من الخيارات 

التي تساعدك، مثل شبك الحمولة الذي يمكن تعديله والذي 
يقوم بحماية األمتعة واألشياء األخرى. باإلضافة لصندوق تخزين 

تحت السجادة األرضية لمزيد من المساحة التخزينية واألمان.

صف مقاعد خلفية متكّيفة
جميع اإلمكانيات متاحة. ثالث مقاعد خلفية يمكن طّيها بطريقة 

مستقلة وبنسبة 40/20/40. عندما تنطوي المقاعد بالكامل، 
يمكنك الحصول على مساحة إضافية تصل حتى 1.78 متر مكعب.

نظام فتح السيارة عن بعد 
انتهى وقت المشاكل مع مفاتيحك. يساعدك نظام فتح السيارة 

عن بعد بفتح أبواب السيارة دون الحاجة لسحب المفتاح من 
محفظتك أو جيبك. وهو يعمل بطريقة معكوسة، حيث يمكنك 

إقفال وفتح أبواب السيارة أوتوماتيكياً عند الدخول أو الخروج. 

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 المحيطة وتفعيل تدفئة وتبريد المقاعد بحسب أوضاع 

الطقس.

سكك سقف مدمجة
لكافة االستخدامات الهامة. سكك سقف مدمجة تعمل على 

تحسين الخطوط التصميمية القوية، في حين يمكن جمعها بسكك 
متعارضة لحمل المزيد من األغراض.

نظام اإلنذار األوتوماتيكي لركن السيارة
الوصول بأسهل طريقة. فعند ركن السيارة، وفي حال وجود 
مساحة خلفية أو أمامية أو حتى موازية أو متعامدة، يقوم 

نظام اإلنذار األوتوماتيكي لركن السيارة بإرشادك نحو المسافة 
المناسبة، ومساعدتك بتوجيه السيارة إلى هذه المسافة في حين 

تقوم أنت بالتحكّم بالفرامل والسرعة.

1. قــدرة الشــحن وحمــل البضائــع محــّددة بحســب الــوزن والتوزيع 3 63 7
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نظام التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء

دعٌم بصرٌي متفّوق. عند وجود سيارة في الممر المجاور، تضيء إشارة موجودة في المرآة الجانبية 
لتنبيهك. في حال قمت بتفعيل إشارة اإللتفاف لتغيير المسار، يضيء شعار نظام التنبيه للمنطقة الجانبية 

العمياء لمساعدتك لتجّنب حادث محتمل.

الثقة.. ترافقك دائمًا. ألّن التكنولوجيا المتقدمة متوفرة لحمايتك من كل جهة، 

فتعمل على مراقبة الجهة األمامية والجانبية والخلفية، وتفعيل الفرامل أوتوماتيكيًا 

عند الحاجة. هذه بعض األمثلة حول التقنيات المتوفرة الخاصة باألمان في هذه 

المميزة. السيارة 

األمان
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األمان إّن مزايا السالمة ال تحّل مكان مسؤولية السائق بتشغيل وقيادة السيارة بطريقة آمنة. يجب على السائق البقاء 
منتبهاً للمرور وما يحيط به، باإلضافة ألحوال الطرقات في جميع األوقات. يرجى قراءة دليل المالك للمزيد من 

المعلومات الهامة المتعّلقة بالسالمة.

الــمــتـــوفــــرة الــســـالمـــة  مـزايـــا 

نظــام المســاعدة علــى المحافظــة على المســار 
مــع نظــام التنبيــه عنــد اإلنحراف عن المســار

ُوجهة آمنة.. يقوم نظام المساعدة على الحفاظ على المسار 
والذي يعتمد على نظام مراقبة حدود خط السير بإدارة 

مقود السيارة بلطف إذا توّقع هذا النظام أّن السيارة تقوم 
بمغادرة خط السير دون تحكّم أو دون استخدام إشارة اإللتفاف. 

باإلضافة، يقوم نظام التنبيه عند اإلنحراف عن المسار بالتزامن 
مع نظام تنبيه مقعد السائق بإرسال نبضات تحذيرية من خالل 

وسادة المقعد.

نظــام اإلنــذار األمامــي والخلفــي لركن الســيارة مع 
كاميــرا الرؤيــة الخلفية

أمثل طريقة لركن السيارة. يقوم نظام اإلنذار األمامي والخلفي لركن 
السيارة على استشعار وجود العوائق عند الركن، ويحّذرك عند االقتراب 
منها. وعند الرجوع إلى الخلف، تقوم كاميرا الرؤية الخلفية أوتوماتيكياً 

 CUE® ببّث فيديو حّي للمنطقة الخلفية مباشرة على شاشة نظام
الخاص بكاديالك. باإلضافة لخطوط توجيهية لمنطقة الركن تساعدك 

على رؤية الناس واألشياء التي قد تكون ضمن مجالك الخلفي.

نظام تثبيت السرعة التفاعلي
حافظ على مسافة آمنة.. يستخدم نظام تثبيت السرعة التفاعلي 

الكاميرات والرادار لالستشعار والحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين 
باقي السيارات أمامك.

I N T E L L I B E A M

إنارة عالية، تركيٌز أعلى. للمزيد من عوامل األمان، تأتي 
XT5 مجهزة بمصابيح أمامية ذكية تفّعل اإلنارة وتطفئها 

أوتوماتيكياً بحسب األوضاع الخارجية. ويقوم النظام على 
فصل اإلنارة العالية عند استشعار إنارة أمامية مقابلة أو إنارة 

خلفية ضمن المجال. 

نظام المقعد المنّبه
خفّي.. بفعالية ال ُتثّمن. عند احتمال حصول تصادم، يقوم ابتكار 

كاديالك المتطّور بإرسال نبضات خفّية إلى مقعد السائق، معلناً 
عن جهة التصادم – يساراً أو يميناً أو الجهتين معاً. 

منّبه للسيارات العابرة من الخلف

نظام التنبيه لالصطدامات األمامية

ميزة الرؤية الخلفية... عند الرجوع إلى الخلف للخروج من مكان وقوف 
السيارة، يستخدم منّبه السيارات العابرة من الخلف كاميرا الرؤية 

الخلفية لتحذيرك من اقتراب سيارات من الجانبين الخلفيين لسيارتك.

أنظر إلى األمام دائماً.. يستخدم نظام األمان الذكي تكنولوجيا تعتمد 
على الكاميرا و / أو الرادار لمراقبة حركة المرور في األمام، ويعمل 

على تنبيهك من احتمال حدوث تصادم وشيك.
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األمان

 نظــام STABILITRAK للتحكــم 
اإللكترونــي بالثبــات

لقيادة أكثر ثباتاً.. عندما تتطّلب طبيعة الطرقات المختلفة 
قيادًة منخفضة السرعة مثل السير على الثلوج، األمطار أو 

 StabiliTrack الطرقات المليئة بالحصى والحجارة، يقوم نظام
أوتوماتيكياً بتفعيل الضغط على الفرامل وتخفيف عزم دوران 

المحّرك، مما يساعد على بقاء السيارة على المسار مع 
الحفاظ على التحكّم.

 XT5 ماسحات زجاج ذكية. تعمل ماسحات الزجاج المتوفرة في
أوتوماتيكياً عند استشعار هطول المطر. كما تغّير من سرعتها 

حسب غزارة المطر.

RAINSENSE نظــام الفرملــة األمامــي لمنعماســحات زجــاج متحسســة للمطــر 
االصطدام بالمشــاة

عيوٌن إضافية لحمايتك. يُعتبر نظام الفرملة األمامي لمنع 
االصطدام بالمشاة تقنية جديدة، وهو متوفٌر ضمن حزمة 
تنبيه السائق. يستخدم هذا النظام كاميرا لمسح الطريق 
في األمام، وفي حال وجود مشاة على الطريق، تتفّعل 

مجموعة من المنبهات لتحذيرك، وعند الضرورة، يمكن 
للسيارة تفعيل الفرملة أوتوماتيكياً لتجّنب الحوادث.
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نظام الدفع الرباعي المتواصل الذكي

خطوة ثابتة في عالم االبتكار. يؤّمن نظام الدفع الرباعي المتواصل القياسي تجربة قيادة متفّوقة. تقنية 
المقبض الفاصل الثنائي الجديدة، بتصميٍم سهل ال يتعارض مع مقصورة الركاب، يعمل على تحسين األداء 

عند اإلنطالق واإلنعطاف خاصًة في أحوال الطقس السيئة.

قوة ُتستخدم بذكاء. يقوم المحّرك بتفعيل أو إيقاف عمل األسطوانات حسب 

األداء والكفاءة المطلوبة. كما يحتوي ناقل الحركة على 8 نسب لنقل السرعة 

بطريقة ال مثيل لها. كما يعمل نظام الدفع الرباعي المتواصل القياسي على توجيه 

 ،XT5 .عزم الدوران نحو اإلطارات التي تستخدم هذا العزم بأفضل طريقة ممكنة

سيارٌة مليئٌة بالمرح. 

تــحــّكــم + أداء + كــفــاءة
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تــحــّكــم + أداء + كــفــاءة

تغيير إلكتروني للسرعة بدقة عالية

فرامل بنظام تجفيف تلقائي

التحكّم المطلق بمقياٍس جديد. مع XT5 ، يجعل نظام 
التغيير االلكتروني للسرعة كاديالك إحدى السيارات 

الفريدة على االطالق. تسمح لك تكنولوجيا زر بدء 
التشغيل من االنتقال من حالة االستقرار إلى حالة القيادة 

بسرعة أكبر، مع التخفيف من الضجيج واالهتزازات. 

تكنولوجيا ال تتوقف أبداً...عندما تعمل ماسحات الزجاج، 
تبدأ هذه الميزة بالعمل أوتوماتيكياً، وتقّرب الفرامل 

باتجاه االسطوانات إلبعاد الرطوبة مما يحافظ على أداء 
الفرامل القوية.

نظام إدارة الوقود النشطمحّرك V6 سعة 3.6 ليترناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات

نظام تعليق بإخماد مباشر

تكنولوجيا متطورة في كل سرعة.. ناقل حركة متطّور مع 8 
سرعات، يعمل على التنّقل بين النسب بطريقة سريعة للمزيد 

من األداء والكفاءة. كما يستغل وجود تقنية ناقل الحركة 
المعّزز لألداء في كاديالك الختيار أفضل سرعة لنقٍل أسرع 

وتحكٍّم أفضل.

قوة ذكية. 310 حصان وعزم دوران 367 نيوتن متر. تخبرنا 
اإلحصاءات عن وجٍه واحد من قصة هذه القوة المتقّدمة. 

وهو مجّهز أيضاً بتقنيات ذكية مثل نظام إدارة الوقود 
النشط، وتقنية التشغيل واإليقاف في سيارة كاديالك. 
يعمل النظام األول على إيقاف عمل األسطوانات عند 

الحاجة ألقل قوة، في حين يعمل النظام الثاني أوتوماتيكياً 
على إيقاف وتشغيل المحّرك عندما تتوقف السيارة في 

زحمة السير. هذان المحركان يقّدمان معاً كفاءًة عالية، 
ويعمالن على التخفيف من االنبعاثات الكربونية لقيادة 

سلسة ترضي السائق بكل معنى.

كفاءٌة باستهالك الوقود. الستخدام الوقود بطريقة ذكية، يعمل 
نظام إدارة الوقود النشط على إيقاف اسطوانتين من اسطوانات 

المحّرك الستة، عند عدم الحاجة للقوة. وعند التسارع، تتفّعل 
األسطوانات الست مباشرة لتعمل بطريقة سلسة.

إقرأ معطيات الطريق. وفي كل 2 ميلي ثانية يقوم نظام 
التعليق باإلخماد المباشر المتوفر بتعديل الدعامات األمامية 
ودعامات امتصاص الصدمات الخلفية بحسب أحوال الطريق 

لقيادة أكثر دقة. 

4 647



الميزات القياسية

2017 XT5 ميزات

القوة المحّركة

محّرك V6 سعة 3.6 ليتر VVT بحقن مباشر للوقود بقوة 310 
حصان وعزم دوران 367 نيوتن متر مع نظام التشغيل واإليقاف 

األوتوماتيكي 
دفع رباعي متواصل مع ناقل حركة مزدوج، باإلضافة الختيار نمط 

القيادة
ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات 

الشاسيه والتعليق

فرامل قرصية مانعة لالنغالق على العجالت األربع )ABS( ، مع 
ميزة التجفيف التلقائي، نظام مساعد لالنطالق على المرتفعات، 

نظام استعداد الفرملة الجاهز ونظام دعم الفرملة.
فرامل إلكترونية لركن السيارة

نظام توجيه كهربائي، مع مساعد مقود 
نظام تعليق مستقل على العجالت األربع، أذرع قصيرة\طويلة مع 

دعامة ملتّفة وقضيب موازنة، أمامي: متعدد الوصالت مع دعامة 
ملتّفة على ممتصات الصدمات وقضيب موازنة

الشكل الخارجي

مقابض أبواب بلون الهيكل مع شريط من الكروم
عادم الواجهة الخلفية مع أطراف المعة مزدوجة من الكروم

نظام تعبئة الوقود دون غطاء
زجاج، داكن اللون، لألبواب الخلفية ونافذة الباب الخلفي

Galvano شبك أمامي المع
مصابيح أمامية هالوجينية Tungsten مع تقنية اإلنارة واإلطفاء 

األوتوماتيكية
)CHMSL( في الوسط للفرملة LED خلفية مع ضوء LED مصابيح

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

وتنطوي يدويا
سكك للسقف مصنوعة من األلومنيوم المصقول الالمع

جناح خلفي 
زجاج أمامي مانع للضوضاء

ماسحات للزجاج األمامي بسرعات متفاوتة، وخلفية متفاوتة مع 
تقنية رش المياه

Blade Silver عجالت مقاس 18 إنش، من األلومنيوم بلون
)يرجــى مراجعــة داخــل الغــالف الخلفي للمزيد مــن المعلومات(

المقصورة الداخلية

نظام إلغاء الضوضاء النشط
نظام تشغيل عن بعد متكيف

نظام تنقية الهواء في المقصورة
هوائي مثبت على سطح السيارة

 1USB مع منفذين لوصلة CD / MP3 نظام صوتي مع مشغل
ومنفذ لتشغيل األلعاب، في الكونسول الوسطي، منفذين 

 لشحن الهاتف في خلفية الكونسول الوسطي مع منفذ
Auxiliary لوصلة

بلوتوث2 لالتصال دون استخدام اليدين، نشر بيانات بصورة آنية، 
وتقنية التعرّف إلى الصوت

نظام ®Bose الصوتي مع 8 مكبرات للصوت
كاديالك ®CUE )نظام تجربة مستخدم كاديالك(3 للمعلومات 

والتحكّم بالوسائط المتعددة مع ستيريو AM/FM وراديو عالي 
الدقة وشاشة معلومات ملونة تعمل باللمس مقاس 8 إنش، 4 

  Auxiliary 1 )يرجى مراجعة القسم األعلى( ووصلتينUSB منافذ
للطاقة، منفذ لوصلة Auxiliary الصوتية تقنية التعرف إلى الصوت 

وتقنية الهاتف المدمج
تحكم أوتوماتيكي بالمناخ بمنطقتين، مع تعديل مستقل للسائق 

والراكب األمامي
بوصلة

كونسول أمامي مركزي مع مقبض مدمج، ومسند ذراع مدمج 
وحاملتي أكواب 

 نظام تثبيت السرعة إلكتروني، مع تقنية تثبيت وإطالق
السرعة المختارة

أقفال أبواب كهربائية قابلة للبرمجة مع تقنية تأخير اإلقفال 
باإلضافة إلقفال تام لحماية األطفال

مركز معلومات القيادة مع 3 شاشات ملونة قابلة للتعديل
سجادات أرضية أمامية وخلفية

لوحة عدادات مقاس 5.7 إنش ملونة تتضّمن تعديالت السائق، 
رسائل تحذيرية ومعلومات حول السيارة

صندوق تخزين يمكن إقفاله
بوق مزدوج الصوت

نظام دخول السيارة دون مفتاح يتضّمن جهازين إرسال 
زر تشغيل المحرك

باب خلفي يفتح ألعلى كهربائياً مع ذاكرة لحفظ االرتفاع
مرآة، داخلية للرؤية الخلفية مع تحكّم يدوي لضوء النهار والليل

نظام إنذار، خلفي
كاميرا الرؤية الخلفية

تقنية إزالة الضباب كهربائياً عن الزجاج الخلفي
مقاعد

لـ 5 ركاب، أمامية حاضنة مع 8 وضعيات تعديل كهربائي لمقعد 
السائق

مقاعد جلدية
مقعد للراكب األمامي يمكن تعديله كهربائياً حتى 6 وضعيات

مقاعد خلفية منفصلة بنسبة 40\20\40 قابلة للسحب والطي، 
وفسحة أمتعة تنطوي لألسفل

عمود توجيه يمكن إمالته كهربائياً، 
 ،CUE® مقود مغّلف بالجلد، مع 3 قضبان وأزرار لتشغيل نظام

الوسائط الصوتية، نظام تثبيت السرعة ونظام التحكّم بالمناخ
حزمة القطر، تتضّمن وصلة قطر كروية وأسالك القطر والسحب

جهاز تحكّم عن بعد يتضّمن ميزة فتح باب المرآب، مع 3 وضعيات 
يمكن تعديلها

نوافذ كهربائية مع ميزة النقرة السريعة للفتح واإلغالق، ونوافذ 
خلفية مع ميزة النقرة السريعة للفتح

شحن السلكي4  مع القدرة على شحن األجهزة المحمولة

السالمة واألمان

وسادات هوائية5 أمامية للسائق والراكب األمامي، وعند 
مستوى الركبتين للسائق، نظام استشعار وجود الراكب، وسائد 

أمامية مدمجة بالمقعد أمامية لمنطقتي الصدر والخصر من 
االصطدامات الجانبية، صف مقاعد خلفي مع وسائد رأسية على 

الجوانب للحماية من االصطدامات الجانبية
إطار احتياطي

نظام ®StabiliTrak اإللكتروني للتحكم بالثبات
نظام مراقبة ضغط اإلطارات

 نظام التحكّم بالدفع على المدى الكامل، معّدل قوة 
المحّرك والفرامل

1. غير متوافق مع جميع األجهزة.        2.  راجع موقع my.cadillac.com لتتعرف على الهواتف المتوافقة مع السيارة.        3. قد تختلف وظائف نظام ®CUE بحسب الطراز. يتطّلب تشغيل الوظائف الكاملة أجهزة بلوتوث متوافقة وهواتف ذكية. بعض األجهزة 
4. يشحن النظام السلكياً أحد أجهزة PMA  أو أجهزة محمولة متوافقة Qi. لمعرفة أي هاتف متوافق أو أجهزة متنقلة أخرى متوافقة، قم بزيارة موقع my.cadillac.com        5.  يجب دائماً استخدام أحزمة  األمان والمساند الخاصة   USB تتطلب وجود وصلة
6. قبل االنتقال من مساٍر آلخر، يجب التأّكد من رؤية المنطقة الجانبية العمياء من خالل المرايا الجانبية  المناسبة. يرجى مراجعة دليل المستخدم للمزيد  من المعلومات.  الخلفية مع المساند  إّن األطفال يكونون بأمان عندما يتم وضعهم في المقاعد  باألطفال. 
ومرآة الرؤية الخلفية، والنظر من فوق الكتف لرؤية السيارات والمخاطر المحتملة، وتفعيل إشارة االلتفاف.     7. 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.

فئة بريميوم الفخمة فئة بالتينومالفئة الفخمة

 2017  XT5 إستمتع بميزات 
باإلضافة لهذه التعديالت

 إستمتع بميزات الفخامة باإلضافة
لهذه التعديالت

 إستمتع بميزات بريميوم الفخمة باإلضافة
لهذه التعديالت

منطقة تحميل، نظام إدارة األمتعة، شبك لمنطقة التحميل يمكن 
تعديله وغطاء يمكن سحبه. حزمة تنبيه السائق تتضّمن نظام 

المقعد المنّبه، 
نظام التنبيه لالصطدامات األمامية، مؤّشر المسافة الفاصلة، 

نظام المساعدة على المحافظة على المسار مع نظام التنبيه 
عند االنحراف عن المسار، فرامل أمامية لمنع االصطدام بالمشاة، 

مصابيح أمامية IntelliBeam وفرملة أمامية أوتوماتيكية.  
مساحات مع إنارة، وإنارة عمودية في الكونسول، حزمة الذاكرة 
تحفظ إعدادات سائقين اثنين، وتشمل مقعد السائق الكهربائي 
والمرايا الخارجية، مرايا خارجية، عمود توجيه يمكن إمالته كهربائياً، 

 وميزات يمكن تعديلها حسب السائق.
 مرآة، داخلية للرؤية الخلفية مع ميزة الخفوت األوتوماتيكي،

مرايا خارجية يمكن تدفئتها، بلون الهيكل، ويمكن تعديلها وطّيها 
كهربائياً، مع ميزة الخفوت التلقائي للمرآة الجانبية للسائق. 
نظام اإلنذار األوتوماتيكي لركن السيارة في األمام والخلف

نظام إنذار، أمامي و خلفي
منّبه للسيارات العابرة من الخلف

مقاعد، مقاعد بمساحات جلدية، تعديل يدوي لدعم مقعد جنب 
السائق، 8 وضعيات تعديل كهربائية لمقعد الراكب األمامي، تحكّم 

كهربائي لمسند أسفل الظهر في المقاعد االمامية، مقاعد 
امامية قابلة للتدفئة

نظام التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء6
مقود قابل للتدفئة

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

وحاجب شمس كهربائي يمنع الضوء بنسبة %100
RainSense ماسحات زجاج أمامية

عجالت قياس 18 إنش من األلومنيوم المصّوغ الالمع مع مساحات 
)يرجــى مراجعــة داخــل الغــالف الخلفي للمزيد مــن المعلومات(

الميزات المتوفرة

نظام Bose® Studio Surround الصوتي مع 14 مكّبر للصوت 
باإلضافة لمضّخم صوت

نظام كاديالك ®CUE للمعلومات والتحكّم بوسائط الميديا 
باإلضافة لنظام مالحة مدمج، ستيريو AM/FM تتضّمن نظام 

مالحة، شاشة معلومات قياس 8 إنش، 4 منافذ USB، منفذين 
للطاقة، منفذ لوصلة Auxiliary، تقنية التعرف إلى الصوت وتقنية 

 الهاتف المدمج
تحكم أوتوماتيكي بالمناخ بثالث مناطق لكل من السائق والراكب 

األمامي وركاب الجهة الخلفية
عجلة إحتياطية

مصابيح أمامية LED، باإلضافة لمصابيح أمامية لركن السيارة 
ومصابيح تنير الطريق عند المنعطفات

مقاعد خلفية جانبية قابلة للتدفئة 
مقاعد قابلة للتهوية للسائق والراكب األمامي

نظام Bose® Premium Surround الصوتي مع 14 مكّبر للصوت 
باإلضافة لمضّخم صوت

نظام كاديالك ®CUE للمعلومات والتحكّم بوسائط الميديا 
باإلضافة لنظام مالحة مدمج، ستيريو AM/FM تتضّمن نظام 

مالحة، شاشة معلومات قياس 8 إنش، 4 منافذ 1USB، منفذين 
للطاقة، منفذ لوصلة Auxiliary، تقنية التعرف إلى الصوت وتقنية 

الهاتف المدمج
الشاسيه، نظام تعليق مخّمد آني 

تحكم أوتوماتيكي بالمناخ بثالث مناطق لكل من السائق والراكب 
األمامي وركاب الجهة الخلفية

LED، IntelliBeam مصابيح أمامية
مساحات داخلية مع إنارة، في الكونسول واألبواب

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

نظام تعليق رياضي عالي األداء، خيارات لنمط القيادة
 عجالت قياس 20 إنش من األلومنيوم مع طالء نهائي

 Sterling Silver
)يرجــى مراجعــة داخــل الغــالف الخلفي للمزيد مــن المعلومات(

الميزات المتوفرة

حزمة دعم السائق تتضّمن نظام تثبيت السرعة التفاعلي، نظام 
شّد حزام األمان أوتوماتيكياً، مساعدة أوتوماتيكية لركن السيارة

نظام تفعيل الفرامل أوتوماتيكياً منعاً للتصادم، باإلضافة للفرملة 
األوتوماتيكية في األمام والخلف

 Ultrabright عجالت قياس 20 إنش من األلومنيوم مع تلميع
Midnight Silver باإلضافة لمساحات

)يرجــى مراجعــة داخــل الغــالف الخلفي للمزيد مــن المعلومات(

حزمة مواصفات األمان المتطورة مع عمود مقود يمكن إقفاله، 
أقفال حماية لألبواب والمزالج، نظام إنذار لمنع السرقة يعمل 

تلقائياً، نظام استشعار ميالن السيارة، نظام استشعار الحركة في 
المقصورة وإطارات مع أقفال

كونسول خلفي أرضي مع أزرار للتحكّم بالوسائط الصوتية، نظام 
 HVAC

حزمة دعم السائق تتضّمن نظام تثبيت السرعة التفاعلي، نظام 
شّد حزام األمان أوتوماتيكياً، مساعدة أوتوماتيكية لركن السيارة

نظام تفعيل الفرامل أوتوماتيكياً منعاً للتصادم، باإلضافة للفرملة 
األوتوماتيكية في األمام والخلف

سجادات أرضية أمامية وخلفية مميزة
لوحة عدادات قياس 8 إنش DIC ملونة، تتضّمن إعدادات خاصة 

بالسائق، رسائل تحذيرية ومعلومات خاصة بالسيارة
Galvano شبك أمامي مميز

)HUD(  شاشة معلومات ملونة منعكسة على الزجاج األمامي
باب يفتح لألعلى كهربائياً، قابل للتعديل، يفتح ويغلق دون 

استخدام اليدين
مساحات مع إنارة، وإنارة عمودية في الكونسول، األبواب، ولوحات 

العتبات األرضية
كاميرا الرؤية الخلفية، مع ميزة تنظيف العدسة

 Chevron مع مساحات Semi-Aniline مقاعد جلدية بالكامل
Perforated ومساحات مقلمة من الجلد

رؤية محيطة مثل عين الطير للسيارة بالكامل
 عجالت قياس 20 إنش من األلومنيوم مطلية بالكامل

)يرجــى مراجعــة داخــل الغــالف الخلفي للمزيد مــن المعلومات(



برنامج الرعاية المتميّز

إليك المفهوم الجديد لتمّلك الفخامة

خدمة وصيانة مجانية 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 لك معاودة رحلتك 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 األسعار، 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

XT5 مقاسات
الملليمتر المقاسات بصيغة 

الخارجية المقاسات 

XT5 السعة ومساحة التحميل في

الداخلية المقاسات 

2,857.5 قاعدة العجالت 
4,813.3 الطول اإلجمالي 
1905.0 عرض الهيكل 
1676.4 االرتفاع الكلي 
1635.8 المسافة بين العجلتين األماميتين 
1635.8 المسافة بين العجلتين الخلفيتين 

 استهالك الوقود )ليتر، تقريبي(
82 ليتر دفع رباعي متواصل 

حّيز األمتعة
849 ليتر مع مقاعد غير مطوية 

1784 ليتر مع مقاعد مطوية 
5 المقاعد 

خلفي أمامي   
1003.3  1046.5 حيز القدمين 
929.6  975.4 حيز الرأس 
1398.4  1422.4 حّيز الجلوس 
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C A R B O N  P LU M
 M I N I - P E R FO R AT E D مقاعد بمساحات جلدية مع مساحات 

SA H A R A B E I G E
مقاعد بمساحات جلدية

ألياف كربونية برونزية

SATIN ROSEWOOD خشب

J E T B L AC K
CHEVRON PERFORATED مع مساحات Semi-Aniline مقاعد جلدية بالكامل

M A P L E  S U G A R
 CHEVRON PERFORATED مع مساحات Semi-Aniline مقاعد جلدية بالكامل

JET BL ACK مساحات 
B L AC K  O L I V E خشب 

AS H  B U R L

JET BL ACK مساحات 

JET BL ACK مساحات 

SA H A R A B E I G E
MINI-PERFORATED مقاعد بمساحات جلدية مع مساحات

J E T B L AC K
MINI-PERFORATED مقاعد بمساحات جلدية مع مساحات

C I R R U S
MINI-PERFORATED مقاعد بمساحات جلدية مع مساحات

JET BL ACK مساحات 

JET BL ACK مساحات 

JET BL ACK مساحات 

DARK TITANIUM مقاعد

مساحات خشبية مخططة 
HIGH-GLOSS OKAPI

HIGH-مساحات خشبية
 GLOSS SAPELE

 ألومنيوم 
      LUNAR BRUSHED

 ألومنيوم 
DIAMOND CUT

الداخلية التركيبات 
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اإلطارات

عجالت قياس 18 إنش من األلومنيوم 
مطلية باللون الفضي

 XT5 قياسية في

عجالت قياس 18 إنش من األلومنيوم 
المصّوغ الالمع بمساحات من اللون 

الفّضي الخفيف
قياسية في XT5 فئة الفخامة

عجالت قياس 20 إنش من األلومنيوم 
مع طالء فّضي فاخر

قياسية في XT5 فئة بريميوم الفخمة

عجالت قياس 20 إنش من األلومنيوم 
المصّوغ فائق اللمعان ومساحات 

  Midnight فضية
متوفرة في XT5 فئة بريميوم الفخمة

عجالت قياس 20 إنش من األلومنيوم 
المصبوب الالمع بالكامل  

قياسية في XT5 فئة بالتينوم 

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.

عن هذا الكتيّب

المحركات

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 2017. 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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األلوان الخارجية

أبيض كريستال 3 طبقات1

STELLAR أسود معدني

SILVER COAST معدني

 DARK ADRIATIC BLUE معدني

 RADIANT SILVER معدني

RED PASSION بطبقتين 

1. متوفــر بتكلفــة إضافيــة

أسود داكن معدني


