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معروض باألكسسوارات المتوفرة.

1

ُ
ُ ّ
يعبر السعي الدائم إليجاد أفضل طرق إنجاز األعمال بإتقان عن األسلوب االحترافي .لذلك ابتكر
جي ام سي سييرا الذي يتميز بحضور جريء وبارز وقدرات حديثة ،باإلضافة إلى تقنيات مبتكرة وقوة
ً
ً ُ
ّ
جبارة ما يجعل سييرا نموذجا رائدا يحتذى به.
اختبر بيك أب يليق بك 2020 ...جي ام سي سييرا .1500

سييرا  1500دينالي طراز الواليات المتحدة األمريكية بلون رمادي داكن معدني ومعروض بالتجهيزات المتوفرة.

ُ
1تختلف تغطية ضمان األكسسوارات إن وجدت .يرجى مراجعة وكيل جنرال موتورز لالطالع على التفاصيل.

هيكل طويل

 Iأول بوابة خلفية في العالم 1بتقنية  ™MULTIPROوست وظائف من جي ام سي
 Iنظام القيادة التفاعلي والمتغير المتصاص الصدمات
 Iمصابيح أمامية  LEDعالية األداء
 Iشبك دينالي المميز من الكروم
 Iمشابك سحب عمودية من الكروم

2

 Iيتوفر محرك  V8سعة  6.2ليتر مع ناقل حركة بـ 10سرعات
 Iعجالت حصرية قياس  22إنش

يتميز سييرا دينالي  2020بتصميم جريء يعكس اإلمكانيات
المتطورة والتقنيات المبتكرة .وقد تم تزويد البوابة الخلفية بتقنية
 ™MULTIPROوست وظائف لم تكن ممكنة من قبل لمساعدتك
في تحقيق أعلى مستويات الفعالية .1باإلضافة إلى ذلك ،تم تزويد
سييرا دينالي بنظام تحكم مبتكر وهو نظام القيادة التفاعلي
والمتغير المتصاص الصدمات الذي يوفر تجربة قيادة مميزة من خالل
مراقبة الطريق وسييرا ،والضبط التلقائي عند الجر والقطر للحصول
ً
على أعلى درجات الراحة واالستجابة ،وكل هذا في آن معا.

سييرا  1500دينالي بلون رمادي داكن معدني ومعروض بالتجهيزات المتوفرة.

ً
ً
1استندا إلى أبحاث جنرال موتورز والبيانات العامة المتاحة اعتبارا يناير .2020

ً
ُ
2درءا إلمكانية التعرض لإلصابة ،ال يجب استخدامها لقطر مركبة أخرى .للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى الجزء المتعلق بمقابض السحب في دليل المالك – جي ام سي.

مزود بأفضل التجهيزات
لينجز أصعب المهمات

يأتي سييرا دينالي بمجموعة من التجهيزات والمواد الفاخرة:
I Iنظام جي ام سي للمعلومات والترفيه الممتاز 1مع نظام مالحة
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I Iالنظام الصوتي  3BOSEالممتاز مع مضخم صوت فائق الجودة والوضوح
I Iتتوفر مرآة كاميرا خلفية
I Iنظام تثبيت السرعة التفاعلي – تتوفر كاميرا

ً
تتوفر مرآة كاميرا خلفية في مركبتنا سييرا دينالي األكثر تطورا على اإلطالق .يمكن استخدام
المرآة المزدوجة كمرآة خلفية عادية أو كمرآة خلفية مثبتة على الكاميرا لتساعدك على رؤية ما
يقف في طريقك أثناء القيادة وتغيير المسارات ومعرفة ظروف حركة المرور.
أما مقصورة سييرا دينالي الداخلية فهي األفضل على اإلطالق بفضل موادها الممتازة واإلتقان
في صناعتها واالهتمام بأدق التفاصيل .باإلضافة إلى ذلك تمتاز المقاعد بمساحات من الجلد
المخرم والدرزات المتباينة مع لمسات أصيلة من الخشب واأللومنيوم البراق ولمسات من الكروم.

ً
ال تغني مواصفات األمان أو مساعدة السائق عن مسؤولية السائق في تشغيل السيارة بطريقة سليمة وآمنة .على السائق أن يبقى متنبها إلى حركة المرور،
ُ
والمحيط ،وكافة ظروف الطريق في كل األوقات .للمزيد من المعلومات المهمة حول السالمة يرجى االطالع على دليل المالك.

ً
ً
ُ
1يختلــف التشــغيل بحســب الموديــل .يتطلــب التشــغيل الكامــل تقنيــة بلوتــوث الســلكية متوافقــة وهاتفــا ذكيــا ،وتتطلــب بعــض األجهــزة منفــذ 2 .USBيرجــى مراجعــة وكيــل جــي ام ســي المحلــي لالطــاع علــى تغطيــة نظــام المالحــة فــي مــكان
إقامتك BOSE3 .هي عالمة تجارية مسجلة لمؤسسة .BOSE

ّ
يمهد أمامك كل الطرق

I Iنظام رفع التعليق بمقدار  2إنش كتجهيز أساسي من المصنع لزيادة االرتفاع األدنى عن األرض
I Iعلبة تبديل السرعات  AUTOTRACبسرعتين ،ونظام أوتوماتيكي لغلق التروس التفاضلية الخلفية ،وصفائح
أسفل الهيكل
I Iنظام  ®RANCHOأحادي األنبوب المتصاص الصدمات أثناء القيادة على الطرقات الوعرة
I Iشكل خارجي مميز ولمسات من الكروم األسود ومشابك سحب عمودية باللون األحمر
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I Iأول بوابة خلفية في العالم 2بتقنية  ™MULTIPROوست وظائف من جي ام سي
I Iيتوفر صندوق  CARBONPROالمصنوع من ألياف الكربون واألول من نوعه في عالم السيارات
ً
I Iتتوفر قياسيا إطارات OFF-ROAD MUD TERRAIN-RATED GOODYEAR® WRANGLER DURATRAC

®

I Iيتوفر محرك  V8سعة  6.2ليتر وناقل حركة بـ 10سرعات مع موديالت مقصورة الركاب ومقصورة الطويلة
I Iتتوفر موديالت مقصورة الركاب ومقصورة الركاب العادية والمقصورة الطويلة

يضم سييرا  AT4نظام رفع التعليق بمقدار  2إنش كتجهيز أساسي من المصنع لزيادة االرتفاع
األدنى عن األرض ما يتيح لك التغلب على أصعب الطرقات .كما سيزودك المحرك V8 3سعة 6.2
ليتر بقوة دفع كبيرة فهو المحرك األقوى في فئته .3,4أما نظام خيار الدفع وعلبة تبديل السرعات
ً
 AutoTracالقياسية بسرعتين وتروس الدفع الرباعي المنخفض ،فستمنحك عزما أكبر عند الحاجة.
ويساعدك نظام “ ”Hill Descent Controlمن خالل الفرملة مانعة لالنغالق على التحكم بهبوط
المنحدرات على أصعب الطرق .ويمنحك النظام األوتوماتيكي لغلق التروس التفاضلية الخلفية
القدرة على القيادة على الطرق الوعرة والواسعة .بفضل صفائح أسفل الهيكل ستحمي الجزء
السفلي لمقدمة السيارة ومع نظام  Ranchoأحادي األنبوب المتصاص الصدمات أثناء القيادة
على الطرقات الوعرة ،ستنطلق بكل سالسة.

ً
ُ
1درءا إلمكانية التعرض لإلصابة ،ال يجب استخدامها لقطر مركبة أخرى .للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى الجزء المتعلق بمقابض السحب
ً
ً
فــي دليــل المالــك – جــي ام سي2 .اســتندا إلــى أبحــاث جنــرال موتــورز والبيانــات العامــة المتاحــة اعتبــارا ينايــر 3 .2020موديــات مقصــورة الــركاب
والمقصورة الطويلة فقط4 .الفئة هي مركبة بيك-أب وزن نصف طن.

سييرا  AT4 1500بلون أسود ومعروض بالتجهيزات المتوفرة.

انعم بالراحة

توفر مقصورة :AT4
مقصورة ممتازة وحصرية لموديل  AT4بلون أسود مع
لمسات بلون كاالهاري
لمسات من األلومنيوم الداكن األصلي والجلد القياسي
 تتوفر مرآة كاميرا خلفية ورؤية واضحة للمقطورة

ً
ُ
يأتي سييرا بمقصورة عملية ورياضية صممت خصيصا لتناسب
أسلوب حياتك المفعم بالنشاط .تصميم داخلي بلمسات داكنة
مميزة من الجلد بلون أسود مع لون كاالهاري وحلول تخزين ذكية
كلها في انتظارك.
كما أن الشاشة الملونة لعرض البيانات على الزجاج األمامي
قياس  15إنش تساعدتك في االنتباه على الطريق عبر عرض
البيانات األساسية مباشرة على الزجاج األمامي وتشمل مقياس
الميالن على الطرقات الوعرة الذي يبرز اإلمالة األمامية والخلفية،
وزاوية العجالت األمامية ،واإلمالة اليسرى واليمنى .تتوفر حتى
 15طريقة عرض 1عندما تأتي مع باقة التكنولوجيا المتوفرة
والكاميرات الملحقة التي تتضمن نظام الكاميرا 2المحيطية
والرؤية األمامية والخلفية لتقدم لك المساعدة اإلضافية عند
المناورة على الطرقات الوعرة.

مقصورة سييرا  AT4 1500بلون أسود مع لمسات بلون كاالهاري ومعروض بالتجهيزات المتوفرة.

ُ
ُ
1للمزيــد مــن المعلومــات المهمــة حــول الســامة يرجــى االطــاع علــى دليــل المالك2 .للمزيــد مــن المعلومــات المهمــة حــول الســامة يرجــى االطــاع علــى دليــل المالــك .تحتــاج بعــض طــرق عــرض الكاميــرا إلــى ملحقــات الكاميــرا المتوفــرة
ُ
والتثبيت .ال تتوافق مع جميع المقطورات .يرجى مراجعة الوكيل للمزيد من المعلومات.

ينبض باالبتكار

 Iأول بوابة خلفية في العالم 1بتقنية  ™MULTIPROوست وظائف من جي ام سي
 Iسعة الحمولة 2القصوى للصندوق تتراوح بين  1781ليتر و 2031ليتر
 Iصد خلفي مع درجات طرفية كبيرة
 Iمحرك  V8سعة  5.3ليتر مع نظام التحكم الديناميكي في استهالك الوقود
 Iتتوفر باقة  X31للطرقات الوعرة
يعكس سييرا  SLTتطلعاتك في مركبة بمنتهى الروعة
ُ ّ
من حيث الشكل والفخامة والقدرة والقوة والكفاءة .ويميز شكله
الخارجي الواسع وصندوقه الخلفي الكبير مصابيح أمامية  LEDعالية
األداء ومصابيح خلفية  LEDولمسات من الكروم على الشبك ومصابيح
ضباب وإطارات نوافذ جانبية ومصدات وأغطية مرايا ومقابض أبواب .بفضل
المحرك  V8سعة  5.3ليتر وناقل حركة حركة أوتوماتيكي بـ 10سرعات،
ً
بقوة  355حصانا ستحصل على قوة جبارة.

ً
ً
1استندا إلى أبحاث جنرال موتورز والبيانات العامة المتاحة اعتبارا يناير .2020
2تتوقف سعة األمتعة والحمولة على الوزن والتوزيع.

سييرا  SLT 1500بلون كوارتز دخاني معدني ومعروض بالتجهيزات المتوفرة.

استمتع بجمال المنظر
وروعة القيادة.

يمنحك سييرا  SLTمجموعة واسعة من المميزات:
مساحات تخزين خلف وأسفل المقعد الخلفي
عجلة قيادة قابلة للتدفئة ومكسوة بالجلد
نظام جي ام سي للمعلومات والترفيه الممتاز

1

ّ
 مقاعد أمامية من الجلد المخرم قابلة للتدفئة والتهوية
ً
والتعديل كهربائيا في  10وضعيات
 تقنيات مساعد القيادة والسالمة وتشمل نظام تثبيت
السرعة التفاعلي – كاميرا 2ويتوفر نظام التنبيه عند تغيير
2
المسار مع التنبيه من المناطق الجانبية العمياء

ترتقي طرازات سييرا  SLTبتجربة القيادة من خالل المقاعد المريحة التي
ً
تعطيك شعورا بالهيبة وأزرار التحكم المرتكزة على السائق والتجهيزات
ً
فضال عن التقنيات المتطورة .كما يوفر لك نظام المناخ في المقاعد
الخلفية فتحات تكييف خلفية لتنعم بالراحة ويتوفر نظام تدفئة للمقاعد
الخلفية مع موديالت مقصورة الركاب.

مقصورة سييرا  SLT 1500بلون جوزي داكن/صخري ومعروض بالتجهيزات المتوفرة.

ً
ً
ُ
1يختلــف التشــغيل بحســب الموديــل .يتطلــب التشــغيل الكامــل تقنيــة بلوتــوث الســلكية متوافقــة وهاتفــا ذكيــا ،وتتطلــب بعــض األجهــزة منفــذ  .USBتطبــق
ُ
أسعار باقات البيانات2 .للمزيد من المعلومات المهمة حول السالمة يرجى االطالع على دليل المالك.

ارتق بأسلوبك قيادتك
ِ

 Iتصميم خارجي جريء أحادي اللون مع شبك أسود بارز
 Iتتوفر عجالت 1قياس  20إنش من األلومنيوم المطلي باللون
1
األسود الالمع
 Iمصابيح أمامية  LEDومصابيح خلفية ومصابيح ضباب
 Iنظام جي ام سي للمعلومات والترفيه 2بشاشة قياس  8إنش
ّ
مع توفر ملفات شخصية قابلة للتخصيص
I

يتوفر محرك توربو سعة  2.7ليتر ومحرك V8 1سعة  5.3ليتر

 Iيتوفر نظام خيار الدفع مع وضعية TERRAIN
 Iتتوفر باقة  X31للطرقات الوعرة
 Iتتوفر خيارات مقصورة الركاب ومقصورة الركاب العادية
والمقصورة الطويلة

ّ
ُ
بحضور جريء وأحادي اللون ،يرتقي سيير  Elevationبأسلوب حياتك ويظهر للعالم بأسره أنه مركبة
ّ
استثنائية تشق طريقها بكل تفرد وتبقيك على اتصال من خالل مجموعة من التقنيات التي تربطك
ُ
بمركبة سييرا  Elevationبكل سهولة ويسر.

1موديالت مقصورة الركاب والمقصورة الطويلة فقط.

ً
ً
ُ
2يتطلب التشغيل الكامل تقنية بلوتوث السلكية متوافقة وهاتفا ذكيا ،وتتطلب بعض األجهزة منفذ  .USBتطبق أسعار باقات البيانات.

معه تصبح المهام الصعبة في غاية السهولة

 Iشبك من الكروم ومصدات وإطارات نوافذ
 Iمصابيح أمامية  LEDومصابيح ضباب
ً
 12 Iأداة لتثبيت األمتعة بسعة  227كيلوغراما 1في كل زاوية
 Iنظام جي ام سي للمعلومات والترفيه 2بشاشة قياس  8إنش
ّ
مع توفر ملفات شخصية قابلة للتخصيص
I

يتوفر محرك توربو 1سعة  2.7ليتر ومحرك V8 3سعة  5.3ليتر

 Iوفر باقة  X31للطرقات الوعرة
 Iتتوفر خيارات مقصورة الركاب ومقصورة الركاب العادية
والمقصورة الطويلة

ّ
يعبر سييرا  SLEعن مستوى اإلتقان الذي تجسده
المقصورة الرحبة والحيز الواسع للرأس والقدمين
والصناديق الكبيرة التي تتراوح سعتها بين  1781ليتر
و 2031ليتر .باإلضافة إلى سلسلة المحركات الجبارة التي
تضم محرك توربو سعة  2.7ليتر ومحرك V8سعة  5.3ليتر،
ويتوفر اآلن ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10سرعات.

4

ً
ً
ُ
1تتوقــف ســعة األمتعــة والحمولــة علــى الــوزن والتوزيع2 .يختلــف التشــغيل بحســب الموديــل .يتطلــب التشــغيل الكامــل تقنيــة بلوتــوث الســلكية متوافقــة وهاتفــا ذكيــا ،وتتطلــب بعــض األجهــزة منفــذ  .USBتطبــق أســعار باقــات البيانــات.
3موديالت مقصورة الركاب والمقصورة الطويلة فقط4 .يتوفر محرك  V8سعة  5.3ليتر وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10سرعات مع موديالت مقصورة الركاب والمقصورة الطويلة ذات الدفع الرباعي فقط.

سييرا  SLE 1500بلون أزرق معدني ومعروض بالتجهيزات المتوفرة.

أول بوابة خلفية في العالم من جي ام سي
™
بتقنية  MULTIPROوست وظائف
1

ّ
غيرنا مفهوم البوابات الخلفية مع أول بوابة خلفية في العالم

1

من جي ام سي بتقنية  .™MULTIPROتمنحك هذه البوابة ست
وظائف لم تكن ممكنة من قبل.
تعمل هذه الوظائف على تسهيل التحميل والتنزيل والوصول
إلى صندوق سييرا ،وقد تم اختبارها بدقة بحسب معايير
جي ام سي الصارمة والخاصة بقوة الهيكل والمتانة.
البوابة الخلفية ™MULTIPROهي أكثر البوابات الخلفية التي تم
اختبارها في تاريخ جي ام سي ،وهي قياسية في  SLTو AT4
ودينالي.
ُ
صمم نظام  MULTIPRO AUDIO SYSTEMمن KICKER
ّ
مع البوابة الخلفية بتقنية  ™MULTIPROويوجه الصوت إلى الخارج
®2

ليتكامل

من دون الحاجة إلى تشغيل المركبة سواء أردت التخييم
أو استخدام البوابة الخلفية للترفيه .ويوفر نظام الصوت الخارجي

ً
ً
2ال تحمــل ضمــان جنــرال
1اســتندا إلــى أبحــاث جنــرال موتــورز والبيانــات العامــة المتاحــة اعتبــارا ينايــر .2020
ُ
موتــورز .تحمــل ضمــان محــدود مــن  .®KICKERللمزيــد مــن المعلومــات ،يرجــى التواصــل مــع الوكيــل الرســمي.
ُ
3يرجــى زيــارة  GM.CA/GMC/EN/LEARNABOUT/BLUETOOTHللحصــول علــى المزيــد مــن المعلومــات .يختلــف
اســتخدام ميــزة بلوتــوث بحســب الجهــاز والموديــل و/أو إعــدادات المركبــة وإصــدار النظــام .بلوتــوث هــي عالمــة
تجارية مسجلة لشركة بلوتوث إس آي جي إنك.

بقوة  100واط إمكانية االستخدام الكامل لميزة بلوتوث.3
ُ
أما إذا أردت الحصول على إضاءة أكثر ،يمكنك إضافة ملحق
إضاءة  LEDالذي يتم تركيبه لدى الوكيل.

ً
ُ
تدخلك عالما من اإلمكانيات

 6وظائف متوفرة

معروض بالمميزات المتوفرة.

البوابة الرئيسية
ُ
يمكن فتح هذه البوابة بمفتاح سييرا
داخل المركبة أو عبر زر البوابة.

ّ
مثبت الحمولة في البوابة الرئيسية
يمنع خروج الحمولة من الصندوق.

الوصول السهل
البوابة الداخلية قابلة للطي إلى
ُ
األسفل ما يمكنك من الوصول إلى
أي مكان في الصندوق.

عتبة كاملة االتساع
ُ
يمكن طي البوابة الداخلية لتصبح عتبة كبيرة
ما يجعل الوصول إلى الصندوق أكثر سهولة.
تستوعب حتى  375باوند ( 170كلغ).

ّ
مثبت الحمولة في البوابة الداخلية
يمنع خروج الحمولة ذات الفئة
الثانية من الصندوق.

البوابة الداخلية كواجهة عمل
تصبح البوابة الداخلية عند فتحها واجهة
عمل ومنصة تحميل للفئة الثانية.

بقوة الفوالذ
 Iسطح الصندوق من الفوالذ شديد الصالبة
 Iطالء حماية الصندوق مشمول مع  AT4ودينالي
ّ
 Iحيز كبير للقدم في المصد الخلفي مع درجة طرفية
 12 Iمشبك تثبيت :ثالثة مشابك في كل زاوية ويبلغ وزن كل زاوية
1
من هذه الزوايا  227كلغ
 Iيتوفر ما يصل إلى  9مشابك تثبيت علوية إضافية وقابلة للتحريك
 Iيتوفر منفذ طاقة  120فولت
 Iتتوفر مصابيح  LEDفي حيز التخزين

ً
ً
صممنا لك صندوقا كبيرا ليساعدك على إنجاز أعمالك حيث
تصل الحمولة القصوى لموديالت مقصورة الركاب إلى 1781
ليتر 2ولموديالت مقصورة الركاب العادية والمقصورة الطويلة
إلى  2031ليتر .2وصنعنا الصندوق من الفوالذ شديد الصالبة
ّ
ً
لتحصل على سطح أكثر قوة ومتانة .ووفرنا طالء لحماية
الصندوق بالكامل باإلضافة إلى ملحقات أغطية 3صندوق
ّ
التخزين .ولم نتوقف عند ذلك ،بل وفرنا إضاءة  LEDومنفذ
طاقة  230فولت في الصندوق (مع موديالت  SLTوAT4
ودينالي القياسية) .وجعلنا الوصول إلى الصندوق أسهل
ّ
من قبل من خالل الحيز الكبير للقدم في المصد الخلفي
مع درجة طرفية الستيعاب أحذية العمل الكبيرة .استمتع
بالوصول إلى الصندوق بكل بساطة مع البوابة الخلفية بتقنية
 ™MULTIPROالرائدة وست وظائف تشمل عتبة كاملة االتساع.

1تتوقف سعة األمتعة والحمولة على الوزن والتوزيع2 .تبلغ سعة الحمولة للصندوق الصغير  1781ليتر والصندوق القياسي  2031ليتر .تتوقف سعة األمتعة والحمولة على الوزن والتوزيع.
ُ
3تختلف تغطية ضمان األكسسوار إن وجدت .يرجى مراجعة وكيل جنرال موتورز لالطالع على التفاصيل.

سييرا  AT4 1500بلون أسود ومعروض بالتجهيزات المتوفرة.

صندوق ...CARBONPRO
تصميم فريد

من وحي أسلوب حياتك المفعم بالنشاط ابتكرنا صندوق  CarbonProالمصنوع من
ألياف الكربون واألول من نوعه في عالم السيارات لتحصل على القوة والمتانة أثناء
تحميل وتنزيل الحمولة الثقيلة .واستبدلنا األرضيات واأللواح الداخلية من الفوالذ
ً
قياسيا بمواد متينة وخفيفة الوزن لمقاومة التآكل والصدأ ودرجات الحرارة وللمحافظة
على الصندوق بأفضل صورة .وباإلضافة إلى  3أقسام مدمجة في العجالت و 2من
مشابك التثبيت (اإلجمالي  ،)14يعمل صندوق  CarbonProعلى تسهيل التحميل
وتوفير الحماية للدرجات والمركبات.
يأتي صندوق  CarbonProمع سييرا  Edition CarbonProويتوفر مع موديالت AT4
مقصورة الركاب والمقصورة الطويلة ،وتتضمن ميزات مثل محرك  V8سعة  6.2ليتر
ونظام المعلومات والترفيه الممتاز 1مع نظام مالحة 2ومظهر خارجي حصري مع
إطار شبك من الكروم بلون أسود ،وشعار  AT4بلون أسود ،وأطراف العادم باللون
األسود ،وإطارات  Off-Roadللطرقات الوعرة.

سييرا  AT4 1500طراز  Carbon Proبلون أبيض ومعروض بالتجهيزات المتوفرة.

ً
ً
ُ
1يختلف التشغيل بحسب الموديل .يتطلب التشغيل الكامل تقنية بلوتوث السلكية متوافقة وهاتفا ذكيا ،وتتطلب بعض األجهزة منفذ  .USBتطبق أسعار باقات البيانات.

ُ
2يرجى مراجعة وكيل جي ام سي المحلي لالطالع على تغطية نظام المالحة في مكان إقامتك.

سييرا  SLT 1500بلون كوارتز دخاني معدني ومعروض بالتجهيزات المتوفرة.

الثقة رفيق دربك الدائم

ّ
ُ
نظام خيار الدفع مع وضع السحب/القطر يمكنك هذا النظام المتوفر

مساعد فرامل الركن الكهربائي األوتوماتيكي أثناء

من االنتقال بسرعة إلى وضع السحب/القطر الذي يعمل على تعديل

الرجوع باتجاه المركبة واستخدام شاشة ،HITCH VIEW

نقاط تبديل ناقل الحركة ما يمنحك قوة جبارة وأداء فائق .يحتفظ النظام

يعمل نظام مساعد فرامل الركن الكهربائي األوتوماتيكي األول

بإعدادات وضع السحب/القطر لمدة تصل إلى  4ساعات بعد إيقاف

من نوعه على تثبيت سييرا في مكانه عندما تنتقل إلى وضعية

تشغيل سييرا ليريحك من إعادة ضبط النظام عند السير بعد توقف قصير

الركن “ "PARKما يساعد على منع المركبة من الدوران والتغير
ً
ُ
الذي قد يحدث اختالال في المركبة مع وصلة الجر.

أو رحلة طويلة.

1

نظام  HITCH GUIDANCEمع شاشة  HITCH VIEWيعمل نظام"HITCH
 "GUIDANCEفي سييرا على إضافة خطوط شبكة الدعم الديناميكية
إلى كاميرا الرؤية الخلفية لمساعدتك على ربط المركبة .وتمنحك
شاشة  HITCH VIEWإمكانية تكبير الكاميرا للحصول على رؤية دقيقة
ّ
وشاملة تستطيع من خاللها مشاهدة وصلة الجر ما يسهل عليك ربط
المركبة بدون الحاجة إلى مساعدة إضافية من أحد.
ً
ال تغنــي مواصفــات األمــان أو مســاعدة الســائق عــن مســؤولية الســائق فــي تشــغيل الســيارة بطريقــة ســليمة وآمنــة .علــى الســائق أن يبقــى متنبهــا إلــى حركــة المــرور ،والمحيــط ،وكافــة ظــروف الطريــق
ُ
في كل األوقات .للمزيد من المعلومات المهمة حول السالمة يرجى االطالع على دليل المالك.
صور توضيحية فقط ،قد تختلف عن المنتج الفعلي.

ً
ً
ً
1استنادا استندا إلى أبحاث جنرال موتورز والبيانات العامة المتاحة اعتبارا يناير .2020

ً
قبل امتالكك السيارة أو استعمالها للقطر ،اقرأ جيدا القسم المتعلق بالقطر في دليل المالك .قد يساهم وزن الركاب واألمتعة والتجهيزات االختيارية أو األكسسوارات في تقليل حجم الحمولة الممكن سحبها.

محرك  V8سعة 5.3

ليتر

القوة الحصانية 355 :حصان عزم الدوران 519 :نيوتن متر
ناقل الحركة األوتوماتيكي بـ 8سرعات (دفع ثنائي) ناقل الحركة األوتوماتيكي بـ 10سرعات (دفع رباعي) نظام التحكم الديناميكي في استهالك الوقود
قياسي SLT :و AT4مع موديالت مقصورة الركاب والمقصورة الطويلة متوفر SLE :وELEVATION

ّ
ناقل الحركة األوتوماتيكي بـ 6سرعات نظام التحكم الفعال في استهالك الوقود
قياسي SLE :و ELEVATIONو AT4مع موديالت مقصورة الركاب العادية متوفر في سييرا

محرك توربو سعة  2.7ليتر
القوة الحصانية 310 :حصان عزم الدوران 474 :نيوتن متر
ّ
ناقل الحركة األوتوماتيكي بـ 8سرعات نظام التحكم الفعال في استهالك الوقود
قياسي SLE :و ELEVATIONموديالت مقصورة الركاب والمقصورة الطويلة

محرك  V8سعة  6.2ليتر
القوة الحصانية 420 :حصان عزم الدوران 624 :نيوتن متر
ناقل الحركة األوتوماتيكي بـ 10سرعات نظام التحكم الديناميكي في استهالك الوقود
متوفر :موديالت  AT41ودينالي

سييرا  AT4 1500بلون أسود ومعروض بالتجهيزات المتوفرة.

1ال يتوفر محرك  V8سعة  6.2ليتر مع موديل مقصورة الركاب العادية

محرك  ECOTEC3 V6سعة  4.3ليتر
ناقل الحركة األوتوماتيكي بـ 6سرعات القوة الحصانية 285 :حصان

كل درب دربك...
بكل احتراف

عزم الدوران 413 :نيوتن متر متوفر :سييرا أساسي مع كل أنواع المقصورات

ّ
ُ
ّ
ُ
صمم سييرا ليمنحك الثقة أثناء القيادة على الطرقات المعبدة والوعرة على حد سواء .مع نظام خيار الدفع يمكنك أن تعدل تجربة القيادة بحسب حالة
ً
الطريق في حين تضفي موديالت دينالي مزيدا من الفخامة وقدرة أكبر على التحكم من خالل نظام القيادة التفاعلي والمتغير المتصاص الصدمات.

نظام خيار الدفع يمنحك هذا النظام إمكانية االختيار بين أوضاع القيادة
ّ
ً
المختلفة بناء على التجهيزات التي تغير نقاط تبديل ناقل الحركة وأنظمة الجر
وصمام االختناق ما يجعل القيادة أفضل مهما كانت حالة الطريق.

نظام القيادة التفاعلي والمتغير المتصاص الصدمات يعمل هذا النظام
على مراقبة معلومات الطريق والمركبة في الوقت الفعلي ليمنحك تجربة
ّ
قيادة سلسة .تعمل المخمدات الفعالة في كل جزء من الثانية على ضبط
عملية االنضغاط واالرتداد بشكل متواصل لمقاومة االلتفاف واالنحدار

نظام التعليق  RESPONSIVEيوفر نظام التعليق األمامي المستقل
ّ
والجديد والمزود بذراع قصير /طويل إمكانية ضبط العجالت بأفضل صورة

والصعود .كما تتغير درجات الصالبة عند اختيار وضع الرياضة " "SPORTأو
تتغير بشكل تلقائي عند استشعار وجود حركة ثقيلة أو حمولة كبيرة.

ويمنحك راحة في القيادة وقدرة على االنعطاف بوزن منخفض .يضم نظام
التعليق الخلفي للمحور الحي نوابض متعددة األوراق نصف بيضوية بمرحلتين
ليحقق التوازن بين إدارة الحمولة وجودة القيادة.
نظام التثبيت التفاعلي للسرعة – الكاميرا تعمل هذه الميزة على تحسين
نظام التثبيت العادي للسرعة من خالل استخدام تقنية الكاميرا للتكيف
ً
تلقائيا مع سرعة المركبة والحفاظ على الفجوة الزمنية المختارة بين مركبتك
والمركبات التي يتم اكتشافها أثناء توجيه عجلة القيادة ،ما يساعد على
تقليل الحاجة المستمرة إلى استخدام دواسات الفرامل والوقود.
ً
ال تغني مواصفات األمان أو مساعدة السائق عن مسؤولية السائق في تشغيل السيارة بطريقة سليمة وآمنة .على السائق أن يبقى متنبها إلى حركة المرور،
والمحيط ،وكافة ظروف الطريق في كل األوقات .للمزيد من المعلومات المهمة حول السالمة يرجى االطالع على دليل المالك.

حضور ينبض بالقوة

يمتاز سييرا بإطار كامل عالي القوة ومصنوع من المعدن باإلضافة إلى
ً
ّ
تصميم جريء وعملي يعبر عن القوة والمتانة بدءا من مجموعة علب تبديل
السرعات المتوفرة لنظام الدفع حسب الطلب إلى نظام الفرملة "."e-boost
ُ
صمم سييرا ليجسد اإلبداع والنجاح.
إطار كامل على شكل سكة يتكون اإلطار من معدن عالي القوة بنسبة
تصل إلى  %80وتتراوح السماكة بين  2ملم و 5ملم .وقد تم تحسين كل
ملليمتر فيه لتحقيق أعلى درجات األداء والقوة والصالبة.
قوة التوقف يعمل نظام الدفع الكهربائي الهيدروليكي " "e-boostعلى
إنتاج القوة حسب الطلب ليمنحك فرملة متناسقة وموثوقة وسلسة سواء
كانت المركبة محملة أم غير محملة أم تجر مقطورة ثقيلة .كما يتوفر نظام
مراقبة بطانات الفرامل في جميع موديالت سييرا.
مواد متنوعة تتجسد البراعة الهندسية في وضع المادة المناسبة في
المكان المناسب .فاإلطار والصندوق والمقصورة من معدن عالي القوة،
واألبواب وغطاء المحرك والبوابة الخلفية من األلومنيوم القوي وخفيف الوزن
ّ
ما يسهل االستخدام ويزيد الكفاءة .عمل مهندسو جي ام سي على
ّ
اختيار المواد ثم عدلوها لتحقيق أعلى معايير المتانة والسالمة والحجم
واألداء.
تبديل القوة يوفر سييرا مع موديالت الدفع الرباعي مجموعة من علب تبديل
السرعات .تتميز علبة تبديل السرعات ذات السرعتين بإعداداتها التي تضم
 ،Autoو High 2و High 4و .Low 4أما علبة تبديل السرعات ذات السرعة
الواحدة فتضم  ،Autoو High 2و High 4ووضعية  Terrainالمصممة لتعزيز
قدرة القيادة على الطرقات الوعرة بسرعة منخفضة.

سييرا  AT4 1500بلون أسود ومعروض بالتجهيزات المتوفرة..

كل شيء أمام ناظريك وتحت السيطرة

يتوفر في سييرا:
كاميرا الرؤية الخلفية عالية الوضوح

1

مرآة الكاميرا الخلفية

1

مقعد السائق المنبه للسالمة

1

الشعور بالسالمة واألمان والثقة أثناء قيادة سييرا من مبادئنا الراسخة .لذلك حرصنا على توفير تقنيات سالمة رائدة وجديدة في الموديالت القياسية والمتوفرة.

ً
1ال تغني مواصفات األمان أو مساعدة السائق عن مسؤولية السائق في تشغيل السيارة بطريقة سليمة وآمنة .على السائق أن يبقى متنبها إلى حركة المرور ،والمحيط ،وكافة ظروف الطريق في كل األوقات .للمزيد من
المعلوماتالمهمة حول السالمة ُيرجى االطالع على دليل المالك.

يتوفر نظام الفرملة لحماية المشاة

1

	نظام المساعدة على البقاء في المسار مع
1
نظام التنبيه من المنطقة الجانبية العمياء
	نظام التنبيه من السيارات العابرة من الخلف

1

	نظام المساعدة على البقاء في المسار
1
مع نظام التنبيه عند مغادرة المسار
	نظام الكبح األوتوماتيكي األمامي في
1
السرعات المنخفضة
مصابيح  INTELLIBEAMاألمامية
نظام التثبيت التفاعلي للسرعة – الكاميرا

1

ُ
1للمزيد من المعلومات المهمة حول السالمة يرجى االطالع على دليل المالك.

انطلق وابق
على اتصال

ُ
نظام الجيل الجديد للمعلومات والترفيه في سييرا يقدم لك:
شاشة تعمل باللمس قياس  8إنش مع توفر نظام مالحة
يتوفر النظام الصوتي BOSE
ملفات شخصية قابلة للتخصيص
التوافق مع نظام APPLE CARPLAY™1
التوافق مع نظام ANDROID AUTO2

ّ
ُ
ُ1
ي لالطالع على تغطية نظام المالحة في مكان إقامتك2 .شاشة السيارة هي من منتجات  ™GOOGLEلذا تطبق شروط وأحكام الخصوصية الخاصة بها .وتتطلب شاشة السيارة تطبيق ANDROID AUTO
ام
سي المحل ً
ً
يرجى مراجعة وكيل جي ً
ُ
في  GOOGLE PLAYوهاتفا ذكيا متوافقا مع  ANDROIDيعمل بنظام  LOLLIPOP 5.0 ANDROIDأو أحدث .تطبق أسعار باقات البيانات ANDROID AUTO .هي عالمة تجارية لشركة .GOOGLE

سييرا  AT4 1500بلون أبيض ومعروض بالتجهيزات المتوفرة.

خيارات المقصورة والصندوق

القرار قرارك
اختر الموديل الذي يليق بك عبر  gmccanada.ca/build-and-priceجميع المركبات معروضة بالتجهيزات المتوفرة.

موديالت سييرا

 2018ملم

سييرا

مقصورة الركاب ،ومقصورة الركاب العادية ،والمقصورة الطويلة

يضم مصابيح  LEDالقياسية في األمام والخلف بشكل حرف  ،Cوشبك مع لمسات

SLE

مقصورة الركاب ،ومقصورة الركاب العادية ،والمقصورة الطويلة



 ELEVATIONمقصورة الركاب ،ومقصورة الركاب العادية ،والمقصورة الطويلة

باإلضافة إلى معظم تجهيزات سييرا القياسية ،يضم سييرا  SLEإطارات نوافذ جانبية

لى جانب جميع تجهيزات سييرا  SLEالقياسية ،يتفرد سييرا  ELEVATIONبشكل

باللون األسود وإطار من الكروم ،و 12مشبك تثبيت (ثالثة مشابك في كل زاوية

من الكروم الالمع ،وأغطية مرايا من الكروم ،ومقابض أبواب بلون الهيكل .كما يوفر

خارجي جريء وأحادي اللون مع شبك بلون أسود المع ،وتتوفر عجالت من األلومنيوم

ويبلغ وزن كل زاوية 1من هذه الزوايا  227كلغ) ،ومصدات خلفية مع درجة طرفية بحجم

 SLEنظام جي ام سي للمعلومات والترفيه 3بشاشة قياس  8إنش والتوافق مع

بلون أسود المع قياس  20إنش ،وإطار الشبك والمصدات بلون الهيكل ،وإطارات

أكبر ،ومشابك سحب أمامية ،2ونظام  StabiliTrakمع نظام خيار الدفع ،نظام

نظامي  Apple CarPlay™4و ،Android Auto™5وعجلة قيادة مكسوة بالجلد وشاشة

نوافذ جانبية بلون أسود ،وإضاءة حيز التخزين  ،LEDونظام تشغيل السيارة عن بعد،

ملونة لمعلومات القيادة قياس  4.2إنش.

ومصابيح ضباب .LED

المساعدة على صعود المرتفعات ،ودوارات فرامل  ،Duralifeومقاعد قياسية من

 2018ملم

القماش ،ونظام جي ام سي القياسي للمعلومات والترفيه 3بشاشة قياس  7إنش

المقصورة الطويلة مع صندوق قياسي
متوفرة :سييرا األساسي,SLE ،
AT4 ,SLT ،ELEVATION

مقصورة الركاب العادية مع صندوق قياسي
متوفرة :سييرا األساسيAT4 ،ELEVATION ،SLE ،
1

والتوافق مع نظامي  Apple CarPlay™4و ،Android Auto™5وفتحات تكييف في صف
المقاعد الثاني مع موديالت مقصورة الركاب والمقصورة الطويلة.

 1776ملم

SLT

مقصورة الركاب ،والمقصورة الطويلة

AT4

مقصورة الركاب ،ومقصورة الركاب العادية ،والمقصورة الطويلة

دينالي

مقصورة الركاب

يضم موديل  SLTمعظم تجهيزات  SLEالقياسية ويزيد عنها بأول بوابة خلفية في

ُ
يقدم  AT4مجموعة مميزة من إمكانيات القيادة على الطرقات الوعرة والتقنيات

ّ
يعبر دينالي عن أعلى درجات االحتراف ويأتي بجميع تجهيزات  SLTالقياسية التي

العالم من جي ام سي بتقنية  ™MULTIPROوست وظائف باإلضافة إلى محرك V8

المبتكرة والتجهيزات الممتازة .وتشمل نظام رفع التعليق بمقدار  2إنش كتجهيز

تشمل البوابة الخلفية بتقنية  .™MULTIPROكما يتميز بمقاعد ذات مساحات

سعة  5.3ليتر مع ناقل الحركة األوتوماتيكي بـ 10سرعات ،ونظام التحكم

أساسي من المصنع ،وعلبة تبديل السرعات  AutoTracلنظام الدفع الرباعي بسرعتين

من الجلد المخرم ،ولمسات أصيلة من الخشب ذي المسام المفتوحة ،ونظام

وتروس الدفع الرباعي المنخفض ،ونظام أوتوماتيكي لغلق التروس التفاضلية

جي ام سي للمعلومات والترفيه الممتاز 3مع نظام مالحة ،6وشحن السلكي،7
ونظام القيادة التفاعلي والمتغير المتصاص الصدمات الحصري في فئته .وتشمل

الديناميكي في استهالك الوقود .كما يأتيك بنظام جي ام سي للمعلومات
ً
ّ
والترفيه الممتاز ،3ومقاعد أمامية من الجلد المخرم قابلة للتدفئة والتعديل كهربائيا

الخلفية ،وصفائح أسفل الهيكل ،وبوابة خلفية بتقنية  ™MULTIPROمن جي ام سي،

في  10وضعيات ،وعجلة قيادة قابلة للتدفئة ،ومساحات تخزين خلف المقعد الخلفي.

وطالء حماية الصندوق مع شعار  ،AT4وعجالت قياس  18إنش مع لمسات باللون

مواصفات األمان القياسية نظام تثبيت السرعة التفاعلي ،8ونظام المساعدة على

الرمادي الداكن ،ولمسات خارجية من الكروم األسود ،وإطارات ®off-road Goodyear

البقاء في المسار مع نظام التنبيه عند مغادرة المسار ،8ونظام الكبح األوتوماتيكي

 ®Wrangler DuraTracالقياسية ،ومقصورة داخلية مع لمسات حصرية ،ومشابك

األمامي في السرعات المنخفضة ،8ونظام المساعدة على البقاء في المسار مع

سحب عمودية 2باللون األحمر ،ومقصورة بلون أسود مع لمسات بلون كاالهاري،

نظام التنبيه من المنطقة الجانبية العمياء ،8ونظام الفرملة لحماية المشاة ،8ونظام

ومقاعد أمامية قابلة للتهوية والتدفئة مع موديالت مقصورة الركاب ،ومقاعد خلفية

التنبيه من السيارات العابرة من الخلف  .كذلك تتوفر عجالت دينالي الحصرية من

قابلة للتدفئة .ويتوفر محرك ( V8األقوى في فئته )7سعة  6.2ليتر مع ناقل الحركة
األوتوماتيكي بـ 10سرعات في موديالت مقصورة الركاب والمقصورة الطويلة.

مقصورة الركاب العادية مع صندوق قصير
متوفرة :سييرا األساسي,ELEVATION ,SLE ،
 ,AT4 ,SLTدينالي

8

األلومنيوم المصقول قياس
ً
يتوفر قياسيا محرك  V8سعة  6.2ليتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10سرعات
22

إنش ومرآة الكاميرا الخلفية.8

ً
3
2
1
ـب
ـغيل بحسـ ً
التشـ ً
ـى الجــزء المتعلــق بمقابــض الســحب فــي دليــل المالــك – جــي ام ســي .يختلف ً
ـرض ً
تتوقــف ســعة األمتعــة والحمولــة علــى الــوزن والتوزيــع .درءا إلمكانيــة التعـ ً
لإلصابــة ،ال يجــب اســتخدامها لقطــر مركبــة أخــرى .للمزيــد مــن المعلومــات يرجــى الرجــوع إلـ ُ
®
4
يتطلــب التشــغيل الكامــل تقنيــة بلوتــوث الســلكية متوافقــة وهاتفــا ذكيــا ،وتتطلــب بعــض األجهــزة منفــذ  .USBشاشــة الســيارة هــي مــن منتجــات  Appleلــذا تطبــق شــروط وأحــكام الخصوصيــة الخاصــة بهــاُ .وتتطلــب شاشــة الســيارة هاتفــا ذكيــا متوافقــا
الموديــل.
ُ
®
وبلــدان أخرى5 .شاشــة الســيارة هــي مــن منتجــات  ™Googleلــذا تطبــق شــروط وأحــكام الخصوصيــة الخاصــة بهــا.
و iTunesهــي ً
ً
مــع  Appleوتطبــق أســعار باقــات البيانــات Apple CarPlay .و Siriوً iPhone
عالمــات تجاريــة لشــركة  Appleمســجلة فــي الواليــات المتحــدة ُ
ً ™Androidيعمــل ًبنظــام  Lollipop 5.0 Androidأو أحــدث .تطبـ ًـق أســعار باقــات البيانــات Android Auto .هــي عالمــة تجاريــة لشــركة 6 .Googleيرجــى مراجعــة وكيــل جــي ام
مــع
شاشــة الســيارة تطبيــق  Android Autoفــي  Google Playوهاتفــا ذكيــا متوافقــا
ً
ً
وتتطلــب ّ
ً
ُ
ً
سي المحلي لالطالع على تغطية نظام المالحة في مكان إقامتك7 .يشحن النظام السلكيا جهازا متوافقا واحدا .تتطلب بعض األجهزة محوال أو غطاء خلفيا8 .للمزيد من المعلومات المهمة حول السالمة يرجى االطالع على دليل المالك.

ً
ّ
1تتوفر الحقا.

الداخلية

ّ
تعرف على األلوان التي تليق بك

التفاصيل

األلوان
قماش

ّ
مساحات من الجلد المخرم

اللمسات

األلوان الخارجية

فضي معدن

أسود

1،2،3

أسود – قياسي :سييرا األساسي

أبيض

2

أحمر كاردينال

جوزي داكن/صخري – قياسيSLT :

ألومنيوم أيجيس منقوش – قياسيSLE/Elevation/SLT :

1،2،3

جوزي داكن/صخري – قياسي SLE :و Elevation

أسود مع لمسات بلون كاالهاري – قياسيAT4 :

ّ
ألومنيوم داكن ملمع – قياسيAT4 :

فينيل

جوزي داكن/رمادي داكن – قياسي :دينالي

كربوني أسود معدن
رمادي داكن معدني

ّ
ألومنيوم ملمع – قياسي :دينالي

1،5

1

أسود – متوفر :سييرا األساسي

لمسات األبواب والكنسولة المركزية

لمسات من اللون أرينايت – قياسيSLE/Elevation :

فوالذي مصقول معدن

3

ماهوغاني داكن معدن

1،2،3

لمسات من اللون الخشبي سايبريس – قياسيSLT :

أبيض ثلجي بثالث طبقات

كوارتز سموكي معدن

1،5،7

1،5،6

لمسات المظهر التقني – قياسيAT4 :

أحمر كريستالي بطبقتين

1،2،5

أزرق معدني

2

لمسات من الخشب ذي المسام المفتوحة – قياسي :دينالي

1لون بتكلفة إضافية2 .غير متوفر في دينالي3 .غير متوفر في 4 .AT4متوفر في  SLTودينالي فقط5 .غير متوفر في سييرا6 .غير متوفر مع مقصورة الركاب العادية7 .متوفر مع مقصورة الركاب فقط.

ّ
ُ
يرجى مراجعة وكيل جي ام سي المحلي للحصول على مزيد من المعلومات عن األلوان الداخلية والخارجية.

ّ
تصميم أساسه التفرد

عجالت  2020جي ام سي سييرا  1500قياس  17إنش من
الفوالذ المطلي  (RD6).قياسية :سييرا األساسي.

ً
عجالت قياس  18إنش من األلومنيوم المشغول آليا مع
لمسات بلون رمادي داكن ( .)RT5قياسية قياسية.AT4 :

عجالت قياس  18إنش  6قضبان من األلومنيوم المشغول
ً
آليا مع لمسات بلون رمادي داكن معدني ).(UHN
قياسية.SLT ،Elevation ,SLE :

عجالت قياس  20إنش من األلومنيوم المصقول ).(NZM
متوفرة SLE :و .SLTمقصورة الركاب والمقصورة الطويلة فقط.

عجالت قياس  20إنش من األلومنيوم المصقول ).(NZH
متوفرة SLE :و .SLTمقصورة الركاب والمقصورة الطويلة فقط.

عجالت قياس  20إنش متعددة األبعاد من األلومنيوم
المصقول ) .(RTLقياسية :دينالي.

عجالت قياس  22إنش من األلومنيوم المصقول ).(SMF
متوفرة :دينالي.

أضف لمساتك
الخاصة إلى سييرا

ً
ً
تمنحك أكسسوارات 1جي ام سي الفرصة لتخصيص سيارتك سييرا بالكامل ،داخليا وخارجيا ،بما يناسب ذوقك .فقد
ّ
تمت هندسة هذه األكسسوارات واختبارها لتكون أنت وسيارتك األفضل بكل احتراف.
ّ
تعرف على المجموعة الكاملة ألكسسورات سييرا عبر gmc.com/accessories

سييرا  AT4 1500بلون أسود ومعروض بالتجهيزات المتوفرة.

ً
ً
2تحمل مكبرات الصوت لملحقات ® KICKERالمعروضة أعاله ضمانا محدودا من ®( KICKERال تحمل ضمان جنرال موتورز) .للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع الوكيل الرسمي.

ُ
1تختلف تغطية ضمان األكسسوار إن وجدت .يرجى مراجعة كتيب ضمان جنرال موتورز أو وكيل جنرال موتورز لالطالع على التفاصيل.

االحتراف

أكاديا

2

تيرين

يوكون

من طبعنا

سييرا

سييرا HEAVY DUTY

أن تتملك سيارة جي ام سي هي تجربة أبعد من مجرد قيادة سيارة جديدة ،وذلك بفضل
ُ
راحة البال التي ستنعم بها مع مزايا عديدة تعزز هذه التجربة وتزيدها متعة.
اختبار السيارت في الشرق األوسط
ً
ً
تخضع كل سياراتنا ألقسى االختبارات كي نضمن لك أداء عاليا يالئم المنطقة .فقبل إطالق أي سيارة جي
ً
ُ
ً
ام سي ،نجري لها فحصا شامال ألمثل أداء فتعتمد عليها بكل ثقة .وفي هذا اإلطار نعمل على تطوير

ّ
كن السباق

أنظمة تكييف الهواء ،وتبريد المحرك ،والطالء ،لتقاوم أقسى الظروف المناخية.
ضمان من المصد إلى المصد لمدة  3سنوات أو  100.000كلم*
ً
ً
ُ
ُ
ً
ّ
تقدم لك كل سيارة جي ام سي ضمانا شامال لمدة  3سنوات 100.000/كلم نؤمن لك بموجبه تصليحا بدون
رسوم ألي عطل سببه عيب في المواد أو القطع أو التصنيع ،أينما كنت في الشرق األوسط.
خدمة السيارة البديلة**
ً
ُ
عند االضطرار إلى تمديد فترة تصليح سيارتك من عطل يشمله الضمان ،وحرصا على راحتك ،قد تقدم لك جي
ام سي سيارة بديلة تناسبك.
عهد الصيانة
كل زيارة تقوم بها لمركز خدمة وكيل جي ام سي ستعود عليك بالفائدة والرضا:
ً
ُ
•أسعارنا الخاصة بالخدمة والصيانة تنافسية وشفافة ،فنحن سنطلعك مسبقا على كلفة صيانة سيارتك
طيلة فترة الكفالة.
ً
ً
ّ
•كلفة الصيانة لدينا تنافسية جدا ،وخدمتنا ال مثيل لها .تذكر أيضا أن صيانة سيارتك بصورة منتظمة في
ُ
ّ
مركز خدمة وكيل جي ام سي تبقيها في حالة جيدة وتحافظ على قيمتها عند إعادة البيع.
ً
•عند حجزك موعدا مع الوكالة لخدمة الصيانة الدورية ،نضمن لك في أغلب األحيان تسليم سيارتك في
اليوم نفسه.
خدمة المساعدة على الطرقات***
ً
عندما تختار جي ام سي ،ستحظى أيضا بخدمة المساعدة على الطرقات ونقل السيارة في الحاالت الطارئة
على مدار الساعة طوال أيام السنة ،أينما كنت في الشرق األوسط ولمدة  4سنوات.
قطع غيار جي ام سي
ٌ
يدعم شبكة وكالئنا الموجودة في أنحاء المنطقة مركز لتوزيع قطع غيار جي ام سي بكميات وافرة لتزويد
سيارتك عند الحاجة فتبقى منطلقة.
وبفضل األسعار التنافسية التي تمتاز بها قطع غيار جي ام سي األصلية ،ستنعم سيارتك بكلفة صيانة
اقتصادية.
ّ
سيارات جي ام سي المستعملة المضمونة
ّ
ّ
كل سياراتنا المستعملة المضمونة تأتي مزودة بالتالي:
• فحص ألكثر من  110نقاط
ً
• ضمان  12شهرا على األقل
• خدمة المساعدة على الطرقات على مدار الساعة
ّ
ّ
• ضمان استبدال السيارة خالل  7أيام***

INSTAGRAM.COM/GMCARABIA

FACEBOOK.COM/GMCARABIA

TWITTER.COM/GMCARABIA

YOUTUBE.COM/GMCARABIA

GMCARABIA.COM

خدمة جي ام سي لمساعدة العمالء
ُ
ّ
ّ
ألي استفسارات أو أسئلة تتعلق بسيارتك ،يمكنك االتصال بمركز اتصاالت العمالء الخاص بنا عبر البريد

اإللكتروني  customerservice@GMCArabia.comأو رقم الهات +20(2) 3827-2817
ّ

لمزيد من التفاصيل ،تفضل بزيارة GMCArabia.com

ُ
ُ
*تطبق الشروط .يرجى مراجعة كتيب الضمان المرفق مع سيارة
جي ام سي لالطالع على كامل شروط الضمان.
ُ
**تطبق الشروط.
***غير متوفرة في كافة البلدان.

