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XT5
The XT5 was built to be stylish for any 
occasion. But now, you can add your 
own flair to your very own Cadillac with 
premium accessories that are tailored 
for your comfort. 
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ASSIST STEPS  (84184301)

The perfect blend of style and function, 
this attractive set of molded Assist Steps 
makes it easier to get in and out of your 
XT5.

(Labour Hours: 90min)

*One for driver’s side and one for passenger side.

SPL ASH GUARDS
23266303 : Front Molded Splash Guards

23454422 : Front Molded Splash Guards

23454423 : Rear Molded Splash Guards

84450237 : Molded Rear Splash Guards

Keep your Cadillac spotless and protect 
the exterior of your XT5 from tire splash 
and mud with these Custom Molded Splash 
Guards.

(Labour Hours: 30min)

MOLDING/APPLIQUES (84036635)

Enhance the appearance of your vehicle with 
this Liftgate Applique and give style a new 
definition.

Available in Black Ice.

(Labour Hours: 24min)

XT5 ACCESSORIES

ROOF CARRIERS (84121220)

Add function and style to the factory roof 
rack of your Cadillac with the Roof Rack 
Cross Rail Package. These cross rails 
are the base for mounting other cargo 
management accessories.

(Labour Hours: 15min)

CABIN AIR FILTER (23288085)

No detail is spared while building your 
Cadillac. Not even the air you breathe. 
This high-performance Cabin Air Filter is 
designed to help remove airborne particles 
and odors from the air that help to provide 
cleaner air within your vehicle.

(Labour Hours: 12min)

CARPETED REPL ACEMENT
FLOOR MATS
84578193 :  Front and Second-Row Carpeted Floor Mats in Jet 

Black for Models with Second-Row Captain’s Chairs

84578194 :  Front and Rear Premium Carpeted Floor Mats in  

Dark Titanium

Protect your Cadillac’s carpet from rain, 
mud, snow and other debris with these 
Carpeted Replacement Floor Mats. 

(Labour Hours: 6min)



PEDAL COVERS (84179601)

Customize the interior appearance of your 
XT5 with this sporty Pedal Cover Set for 
your accelerator and brake pedals.

(Labour Hours: 6min)

FLOOR MATS WITH LOGO 
84072385 :  Front and Rear Premium All-Weather Floor Mats in 

Jet Black with Cadillac Logo and XT5 Script

84072386 :  Front and Rear Premium All-Weather Floor Mats in 

Dark Titanium with Cadillac Logo and XT5 Script

These Premium All-Weather Floor Mats 
feature a custom deep-ribbed pattern to 
collect rain, mud, snow and debris. Nibs on 
the back help hold the mats in place and 
conform to the floor of your vehicle.
 
(Labour Hours: 6min)

PREMIUM CARPETED FLOOR MATS
84130094 :  Front and Rear Premium Carpeted Floor Mats in  

Jet Black

84130095 :  Front and Rear Premium Carpeted Floor Mats in  

Dark Titanium

Protect your Cadillac’s carpet from rain, 
mud, snow and other debris with these 
Premium Carpeted Floor Mats. 

(Labour Hours: 6min)

CARGO NET (84043856)

Keep groceries and other cargo in place 
and secured with this handy envelope-
style Cargo Net. The attached stowage 
bag allows it to be folded into a pouch for 
convenient storage.

(Labour Hours: 6min)

CARGO PROTECTION
84028204 :  Premium Carpeted Cargo Area Mat in Jet Black  

 with Cadillac Logo

84028205 :  Premium Carpeted Cargo Area Mat in Titanium  

with Cadillac Logo

This Carpeted Trunk Cargo Mat helps 
protect your vehicle’s cargo area from 
dirt and spills. It features a heavy-duty, 
non-skid surface to minimize movement 
of objects and boasts a raised outer 
perimeter to help contain dirt and spills.

(Labour Hours: 6min)
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XT5 ACCESSORIES

WIRELESS HEADPHONES  
22809929 :  Dual-Channel Wireless Infrared (IR) Analog  

Headphones with Cadillac Script (set of two)

84102844 :  Dual-Channel Wireless Infrared (IR) Headphones 

with Cadillac Script

Built for your entertainment, these 
Dual-Channel Wireless RSE Headphones 
featuring the Cadillac script are a great 
solution for families. Select from standard 
headphones or upgrade to a Noise 
Canceling Style. 

*Compatible with GM factory and GM Accessories 
rear-seat entertainment systems.

WIRING HARNESS
12497781 :    Trailer Wiring Harness Adapter 7 to 12 Volt  

Auxiliary Adapter

19201995 :  Trailer Wiring Harness Adapter 7 Pin to 4-Way Flat 

and 7 Pin to 12 Volt Auxiliary Adapter

Utilize your trailer wiring harness to 
power other devices through the custom-
designed Trailer Wiring Adapter. It converts 
a 7-pin trailer harness to a 12-Volt power 
outlet. The 7-pin round to 4-pin flat adapter 
allows for easy connection of trailer wiring 
harnesses that only require the standard 
4-pin connector.

SILL PL ATES
84237102 : Illuminated Cargo Sill Plate in Jet Black

84237103 : Illuminated Cargo Sill Plate in Dark Titanium

Dress up your XT5 in style with the 
Illuminated Liftgate Sill Plates. They operate 
like a traditional dome light, illuminating 
when the liftgate is opened and turning off 
when it’s shut.

(Labour Hours: 12min)





محّول أسالك
12497781 :  محّول أسالك المقطورة بوصلة تحّول رأس 7 دبابيس إلى مأخذ 

بجهد 12 فولط  
19201995 :  محّول أسالك المقطورة بوصلة تحّول رأس 7 دبابيس إلى رأس 

مسطح رباعي و7 دبابيس إلى مأخذ بجهد 12 فولط 

محّول أسالك المقطورة بوصلة تحّول رأس 7 
دبابيس إلى مأخذ بجهد 12 فولط. استخدم أسالك 
القطر والسحب لشحن أجهزتك األخرى عبر المحّول 

الذي تم تصميمه خصيصاً ليحول سلك شحن 
المقطورة بدبابيسه السبعة إلى مأخذ بجهد 12 
فولط. هذا المحول برأس 7 دبابيس يتحول إلى 

رأس مسطح رباعي ويسمح بالتوصيل السهل 
ألسالك المقطورة التي تتطلب فقط موصل 

قياسي 4 دبابيس.

XT5 مــلـــحـــقـــــات

سماعات السلكية
22809929 :  سماعات رأس تناظرية السلكية ثنائية القناة مع عالمة 

كاديالك )مجموعة من اثنتين( 
84102844 : سماعات رأس السلكية ثنائية القناة مع عالمة كاديالك 

 Dual-Channel تم تصميم سماعات الرأس
الالسلكية RSE لمنحك وأفراد عائلتك الترفيه في 

كل رحلة. تتميز هذه السماعات بشعار كاديالك، 
وهي متوفرة  بنسخة قياسية مع إمكانية االرتقاء 

إلى السماعات المزّودة بنظام إلغاء الضوضاء 
 المحيطة.

*متوافقة مع شركة جنرال موتورز وملحقات جنرال موتورز 
ألنظمة ترفيه المقاعد الخلفية. 

عتبة مضيئة لباب الخلفي
 Jet Black 84237102 : عتبة مضاءة في منطقة األمتعة بلون

84237103 : عتبة مضاءة في منطقة األمتعة بلون Titanium غامق  

عزز جاذبية مظهر سيارتك مع عتبة مضيئة للباب 
الخلفي، تضيء بشكل تلقائي عند فتح الباب 

وتنطفئ عند إغالقه.
)مدة العمل: 12 دقيقة(



XT5 مــلـــحـــقـــــات

 غطاء للدواسات )84179601( 

أضف لمستك الخاصة على مقصورة XT5 مع 
غطاء رياضي لدواستي الفرملة والسرعة.

)مدة العمل: 6 دقائق(

 شبكة تخزين )84043856( 

يمكنك توضيب كل حمولتك من بقالة وغيرها في 
كاديالك بشكل آمن مع شبكة تخزين مميزة، يسهل 

طيها وتوضيبها بشكل عملي في حقيبة التخزين 
التابعة لها.

)مدة العمل: 6 دقائق(

 حماية لمنطقة التخزين 
 Jet Black 84072385 :  سجادة فاخرة ألرضية منطقة األمتعة بلون 

مع شعار كاديالك 
84072386 :  سجادة فاخرة ألرضية منطقة األمتعة بلون Titanium غامق 

 مع شعار كاديالك  

تساعد سجادة أرضية التخزين من ملحقات 
كاديالك تحمي مقصورة سيارة كاديالك من الماء 

واألوساخ والمخلفات اليومية. تتميز هذه السجادة 
بسطح عالي الجودة يمنع انزالق المحموالت 

وأطراف مرتفعة للمساعدة في احتواء األوساخ 
 واالنسكابات.

)مدة العمل: 6 دقائق(

 سجادات لألرضية مع شعار كاديالك 
84072385 :  سجادات فاخرة لألرضية في األمام والخلف مصممة لجميع 

XT5 مع شعار كاديالك وعالمة Jet Black الفصول بلون
 84072386 :  سجادات فاخرة لألرضية في األمام والخلف مصممة 

لجميع الفصول بلون Titanium غامق مع شعار كاديالك 
XT5 وعالمة

صممت سجادات األرضية الفخمة هذه بخطوط 
منقوشة تساعد على التقاط مياه األمطار 

والوحول والثلوج وغيرها من األوساخ، كما تتميز 
بجهة خلفية ذات نتوءات تساعد في تثبيتها على 

 أرضية المقصورة.

)مدة العمل: 6 دقائق(

 سجادات أرضية فاخرة 
 84072385 :  سجادات فاخرة لألرضية في األمام والخلف 

Jet Black بلون
 84072386 :  سجادات فاخرة لألرضية في األمام والخلف 

Dark Titanium بلون

قم بحماية أرضية سيارتك كاديالك من األمطار 
والوحل والثلوج واألوساخ األخرى مع هذه 

 السجادات األرضية الفاخرة.

)مدة العمل: 6 دقائق(



 سكك للمساعدة على الصعود إلى السيارة
 )84184301( 

مزيج مثالي بين أناقة التصميم والعملية، تساعدك 
هذه السكك المتينة المدمجة في XT5 على 

الدخول إلى سيارتك والخروج منها بسهولة أكبر
 )مدة العمل: 90 دقيقة(

 *سكة إلى جانب السائق وأخرى إلى جانب راكب 
المقعد األمامي.

XT5 مــلـــحـــقـــــات

 حواف تزينية )84036635( 

طّلة مميزة من الخلف أيضاً. زد تصميم سيارتك 
أناقة مع هذه الحواف المصبوبة كإطار على 

 باب XT5 الخلفي.

.Black Ice متوفرة باللون األسود
)مدة العمل: 24 دقيقة(

 مصّدات الحماية
23266303 : واقيات من الوحل أمامية
23454422 : واقيات من الوحل أمامية
23454423 : واقيات من الوحل خلفية
 84450237 : واقيات من الوحل خلفية

تألق بطلة ال غبار عليها وحافظ على نظافة هيكل 
XT5 مع مصّدات الحماية المصبوبة من ملحقات 

كاديالك التي تساعد على حماية سيارتك من 
الطين والترشاش.

)مدة العمل: 30 دقيقة(

 سكك السطح للحمولة )84121220( 

أضف لمسة من األناقة العملية إلى سطح سيارتك 
مع حزمة سكك السطح الطولّية. تشكل هذه 

السكك قاعدة مثالية لحموالتك  وتتيح تنظيمها 
بملحقات أخرى تضاف عليها لحمل البضائع.

)مدة العمل: 15 دقيقة(

 فلتر هواء للمقصورة )23288085( 

كل تفصيل في كاديالك مدروس ومصمم بعناية 
ودقة، حتى الهوا ء الذي تتنفسه في المقصورة، 

فقد تم تزويدها بفلتر هواء يساعد على إزالة 
الجسيمات المحمولة والروائح الكريهة، لتنعم 

بهواء أنظف داخل سيارتك.
)مدة العمل: 12 دقيقة(

سجادات لألرضية 
 84578193 :  سجادات لألرضية في الصف األول والثاني من المقاعد 

 بلون Jet Black للطرازات التي تشتمل على كرسي 
منفصل في الصف الثاني

  84578194 :  سجادات فاخرة لألرضية في األمام والخلف 
 بلون Titanium غامق

حافظ على نظافة أرضية مقصورة كاديالك واحمها 
من األمطار والوحول والثلوج واألوساخ األخرى مع 

 هذه السجادات المصممة بعناية لحماية األرضية

)مدة العمل: 6 دقائق(
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تميز في كل المناسبت مع XT5. واآلن، 
يمكنك أيضاً أن تضفي لمستك الخاصة 

علي سيارتك مع ملحقات كاديالك الفخمة 
المصممة خصيصاً لراحتك.
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