
الجديدة كلياً



 تصميم يخطف األنظار
عند النظر إليها ثانيًة، ال يمكنك عدم مالحظة تفاصيل 

الفاصل األمامي الجريء وشكل مصابيح الضباب الزاوي 
التي تّتسع من الشارة إلى الحواف.  الديناميكية  والشبكة 

ومن جهة الخلف، يلفت انتباهك باب صندوق األمتعة 
بمظهره األنيق الذي يعكس جمال وروعة آخر ابتكارات 

البيانو. مع  إنفينيتي: مصابيح خلفية على شكل مفاتيح 
وجود 45 مصباح LED في عاكس عميق، حيث يضيء كل 

"مفتاح" في نمط موّحد.

 انطلــق بتميّــز  مع عجالت مــن األلومنيوم مقاس
 20 × 8.5 بوصــة، مطليــة باللــون الغامــق ومصقولــة آليًا.

انطلق باختالفك
بينما تتحّرك الحياة في اتجاه واحد، ُتقّدم لنا العديد من المسارات للتطّور والنمو. إلى جميع الذين يملكون رؤية خاصة بهم وحدهم، إليكم QX55 السيارة الكروس 

أوفر الكوبيه الجديدة التي تجمع بين التصاميم المألوفة لتقّدم أجدد وأروع طراز ابتكرته إنفينيتي. بتصميمها الرياضي الذي يتجّسد بسقفها الخلفي المنحني األنيق 
من الخارج وتصميمها الداخلي الذي يعكس أدائها القوي، تتمّيز QX55 بفرادة تصميمها وقدرتها على كسر كل القيود.

باإلضافة إلى تصميمها الفريد الذي يقلب كل المقاييس، تساعد التكنولوجيا في خلق تواصل عبر
  INFINITI InTouchTM الذي يتمّيز بتكامل  **,*®Apple CarPlay وسواء كنت تقود في المدينة لياًل أو في وقت مبكر على الطريق السريع، توّفر لك تقنيات مساعدة 
القيادة كل الراحة والسهولة أثناء القيادة لتستمتع بجمال وروعة اللحظة. ألن التحديات والنجاحات الموجودة خلفنا والتي نراها عبر المرآة الخلفية ليست هي األهّم، 

بل الفرص التي تنتظرنا في األفق.

المقاييس  تصميم يقلب جميع 
للتمّيز والتفّرد، يمكنك المزج بين مختلف األنماط التي تبدو في الظاهر غير 

متجانسة. إنفينيتي هي أّول من جمع بين تصميم وجرأة الكروس أوفر وأناقة 
.QX55 الكوبيه. دمجنا أفضل العناصر الموجودة في التصميمين لنقّدم لكم

ويظهر ذلك من خالل السقف المنخفض والمنحني حتى مؤخرة السيارة 
والذي يعكس تصميمها الفريد والممّيز.

كما ُتظهر العجالت المصنوعة من األلمنيوم، مقاس 20 بوصة، أناقة 
التصميم بشكل جريء وواضح.

يوّحد لمعان اللون األسود التصميمين المتميزين، من أغطية المرايا السوداء 
الالمعة إلى الجناح الخلفي األسود الالمع. إنها تحفة فنية جاهزة لمواكبة أكثر 

األحداث تمّيزًا في المدينة.

ــة. قــد تختلــف  ــوان الســيارة الفعلي ــا مــع أل ــوان المعروضــة هن ــى التأكــد مــن مطابقــة األل ــي عل *لقــد حرصــت إنفينيت
العينــات قليــاًل بســبب عمليــة الطباعــة أو فــي حــال تــّم عــرض الســيارات فــي ضــوء النهــار أو ضــوء الفلورســنت أو الضــوء 

المتوّهــج. يمكنــك االطــالع علــى األلــوان الفعليــة لــدى وكيــل إنفينيتــي المحلــي.

^ طالء يعكس شخصيتك
الديناميكي، يعكس  المتطّور إلى  اللون  من 

كل لون شخصيتك ويبرزها أكثر.

)KBZ( رمادي سليت

)QAB( أبيض ماجستيك

)KAD( غرافيت الظالل

)NBA( أحمر حجر الشمس الديناميكي

)BW5(  أزرق هيرموسا

)KH3(  أسود أوبسيديان

)GAT( أسود معدني

ألوان الهيكل الخارجي*

LUXURY SHOULD BE LIVED IN



* اتخــذت إنفينيتــي اإلجــراءات الالزمــة لتضمــن أن تكــون األلــوان المعروضــة 
ــف  ــات. قــد تختل ــة للمركب ــوان الفعلي ــل ممكــن لألل ــب أقــرب تمثي فــي الكتي
األلــوان قليــاًل بســبب عمليــة الطباعــة وحســب رؤيتهــا فــي وضــح النهــار أو 
الضــوء الفلــوري أو الســاطع. يرجــى مشــاهدة األلــوان الفعليــة لــدى وكيــل 

إنفينيتــي المحلــي.

ألوان/مواد المقصورة الداخلية*

خشب البلوط الداكن ومفتوح المسام 

ألمنيوم داكن

أحمر موناكو
جلد شبه األنيلين

حجري
جلد اصطناعي، جلد شبه األنيلين

الغرافيت 
جلد اصطناعي، جلد شبه األنيلين

طرازات المقصورة الداخلية*

رؤية شاملة بزاوية 360 درجة
مهمــا كانت مواقف الســيارات ضيقة، 

يمنحك نظام شاشــة الرؤية الشــاملة® 
عرضــًا افتراضيــًا بزاويــة °360 من األعلى 
لمســاعدتك على الخروج بكل ســهولة.1,7

^ جرأة بكل اختيار
مجموعــة مــن األلوان الغنيــة الحديثة والتي 

تشــّكل أســاس أي مســاحة مميزة. استمتع 
بمزيــج مذهــل يأخذك إلــى عالم يحاكي 

حاســتي البصــر واللمس لديك.

تصميم مفعم بالحيوية
استمتع بالقيادة من مساحة داخلية ديناميكية مع لوحة عدادات تعكس جرأة الهيكل الخارجي، حيث تتدّفق لوحة 

القيادة إلى مسند الذراع بحركة جريئة. باإلضافة إلى مخطط ألوان أحمر موناكو1 المستوحى من سيارة Q60 الرائعة 
والذي يعكس الحّس اإلبداعي الذي يمّيزها. كما نوّفر لك مقاعد مكسّوة بجلد شبه األنيلين لتعزيز إحساسك بالجمال 
والفن من حولك. وصواًل إلى أدق التفاصيل مثل الخياطة المشغولة بكل حرفية، يمنحك تصميم المقصورة الداخلي 

إحساسًا مفعمًا بالحيوية للتعبير عن ذاتك بالطريقة التي تحّب.

للحفاظ على سالمتك1 التكنولوجيا  أفضل 
مع تطّور تكنولوجيا السيارات، نسعى جاهدين إليجاد طرق 

جديدة لتوّقع المخاطر المحيطة بك كالعديد من تقنيات 
إنفينيتي األولى في العالم كنظام التحذير التنبؤي قبل 

االصطدام األمامي6 والذي يمكن أن ينّبهك إلى احتمال 
حدوث تصادم حّتى سيارتين أمامك. كما تساعد شاشة 

الرؤية الشاملة® مع نظام كشف األجسام المتحّركة7 على 
زيادة مستوى رؤيتك أثناء ركن السيارة مع عرض افتراضي 

مرّكب بزاوية 360 درجة من األعلى. أخيرًا، يمكنك تعزيز 
مستوى انتباهك باستخدام نظام التحذير والتدّخل في 

المناطق العمياء®8 االختياري الذي يستخدم مستشعرات 
للمساعدة في اكتشاف السيارات في المنطقة العمياء 

ويتدّخل للمساعدة في تجّنب االصطدام.
تمنحك QX55 تجربة ال مثيل لها بينما تشّق طريقك 

الخاص.  بأسلوبك 

متطلباتك تلبّي  قيادة 
أينما كانت وجهتك، QX55 تجعل رحلتك ممّيزة مع 

محّدد وضع القيادة الذي يسمح لك باختيار إعدادات األداء 
واالنتقال من االسترخاء إلى المزيد من الحماس أثناء 

رحلتك. كما يتحّول مّحرك VC-TURBOTM2 من الداخل 
ليمنحك مزيدًا من القّوة أو الكفاءة بناًء على متطلبات 

اليمنى. قدمك 

نظام صوت مثايل وساحر
يتطّلب األمر بعض الفن الختيار قائمة من األغاني التي 

تأخذك إلى عالم آخر. كذلك، يستطيع النظام الصوتي
Bose® 16-speaker Series Audio1

تحويل قائمة التشغيل الخاصة بك إلى عرض صوتي 
غامر. بدون أن ننسى شكل شبكات السماعات التي تعّزز 

والمنخفضة. العالية  الترددات 

Apple CarPlay و Android AutoTM على اتفاقية  * يعتمد توفر 
الترخيص المبرمة مع حكومة الدولة المعّنية. 

 Android AutoTM و Apple CarPlay ** تختلف ميزات ووظائف 
حسب المنطقة.

ادمج نمط حياتك هنا
 INFINITI InTouchTM يتيح لك نظام

 Apple CarPlay® الذي يتمّيز بخاصية
االستمتاع بتجربة ®iPhone طوال الرحلة.

كما يمكنك جعل هاتفك المتوافق مع
                                     رفيقك المفضل أثناء القيادة.

  Apple CarPlay®5,*,**  المدمــج مع INFINITI InTouch™ نظــام

Bose® 16-speaker Series Audio¹  النظــام الصوتــي

Android AutoTM5,*,* *



infiniti-me.com اصنع سيارتك على موقع

درجات الطرازات والباقات

األداء
محّرك سعى 2.0 لتر VC-TurboTM رباعي األسطوانات  •

ناقل حركة بتقنية التغيير المستمر مع وضع النقل اليدوي  •
أذرع التبديل  •

الدفع الرباعي الذكي من إنفينيتي10  •

التصميم
عجالت من سبائك األلمنيوم مطلية باللون الداكن، مقاس 20 بوصة، وتشطيب آلي   •

مع إطارات 45R20 / 255 قابلة للسير بدون هواء لجميع الفصول
LED المصابيح الرئيسية األمامية  •

  LED المصابيح النهارية  •
LED مصباح الضباب األمامي  •

LED المقبض الخارجي للباب بلون الهيكل مع لمسات من الكروم وإضاءة ترحيبية أمامية  •
قضبان سقف سوداء  •

زجاج النوافذ الجانبية األمامية عازل للصوت  •

التصميم الداخلي
مناطق تحكم أوتوماتيكي بالمناخ مع تدوير الهواء تلقائيًا مع فتحات للمقاعد الخلفيه• 
مكابح وقوف إلكترونية• 
عجلة قيادة قابلة لإلمالة والتعديل بشكل تلسكوبي ويدوي • 
فتحة سقف كهربائية• 
مقاعد جلدّية• 
مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيًا في 8 اتجاهات• 
مسند ظهر كهربائي ذو اتجاهين للسائق• 
مقاعد أمامية ُمدّفئة• 
مقاعد خلفية قابلة للتحريك واإلمالة والطّي بشكل مسطح )تقسيم 60:40(• 
تطعيمات داخلية من األلومنيوم الداكن• 

التكنولوجيا
آلية المساعدة بتثبيت ايقاف المركبة على المرتفعات• 
نظام INFINITI InTouchTM  مع شاشات عرض LCD عالية الدقة -• 

    العلوية 8 بوصات والسفلية 7 بوصات
تكامل ®Apple CarPlay لجهاز ** ,* ®iPhone المتوافق• 
تكامل Android AutoTM لجهاز ** ,*Android المتوافق• 
 •USB مع 4 منافذ AM/FM/CD نظام صوتي
شاحن هاتف السلكي• 
نظام ®Bluetooth وتدّفق الصوت• 
عزل األصوات الخارجية• 
مفتاح ذكي مع زر تشغيل• 
الباب الخلفي يعمل بالكهرباء• 

السالمة:
وسائد هوائية للسائق )نوع مزدوج المرحلة( ووسائد هوائية للركبة • 
وســائد هوائية للركاب )نظام الكشــف عن الركاب ونوع مزدوج المرحلة( ووســائد • 

هوائية للركبة
وسائد هوائية أمامية جانبية ووسائد هوائية ستارية• 
أحزمة أمان، للمقاعد األمامية، ثالثية النقاط مزودة بشّد مسبق ومحدد للحمل • 

)ELR( ومانع للقفل في حاالت الطوارئ
أحزمة أمان، للمقاعد الخلفية، ثالثية النقاط ومزودة بمانع للقفل في حاالت • 

)ELR( الطوارئ
مثبتات مقاعد األطفال بنظام iso fix مع حزام• 
نظام فرملة مساعد• 
 •)TCS( نظام التحكم بالسحب
نظام التحكم الديناميكي بالمركبة )VDC( وآلية المساعدة بتثبيت ايقاف المركبة • 

 )HSA( على المرتفعات
التحكم في ثبات السرعة• 
محدد السرعة القابل للتعديل• 
نظام التدخل لمنع التصادم الخلفي• 
حساس ركن أمامي وخلفي• 
شاشة الرؤية الخلفية16• 
 •)TPMS( نظام مراقبة الضغط في اإلطارات

تشمل جميع مزايا QX55 LUXE األساسية، باإلضافة إلى:

التصميم
دل كهربائيًا، باألسود الالمع وإشارات انعطاف ومدفأة •  المرايا الخارجية تطوى وتعَّ

ومزامنة عكسية وذاكرة

التصميم الداخلي
 مقاعد جلدية• 
عجلة قيادة مكسوة بالجلد قابلة لإلمالة والتعديل بشكل تلسكوبي كهربائيًا، • 

ومزودة بذاكرة ومدفأة وأذرع تبديل
نظام ذاكرة مزدوج لمقعد السائق وعجلة القيادة والمرايا الخارجية• 

التكنولوجيا
نظام مالحة INFINITI InTouchTM P-IVI مع خرائط ثالثية األبعاد والتعريف • 

الصوتي5
3 مناطــق تحّكــم أوتوماتيكــي بالمنــاخ• 
مساحات استشعار المطر• 
نظام شاشة الرؤية الشاملة® مع نظام كشف األجسام المتحركة7• 

1  2 الباقات القياسية : 

السالمة
شاشة عرض المعلومات على الزجاج األمامي • 
نظام المساعدة بالضوء العالي• 
بدء تشغيل المحّرك عن بعد• 

 Visibility باقة  1
مصابيح أمامية LED بتصميم المكعب• 
نظام اإلضاءة التكيفية • 

ProASSIST باقة  2
التقنية الذكية لتثبيت السرعة مع تقنية التحكم لترك مسافة ٓامنة19,20 • 
نظام التحذير قبل االصطدام األمامي • 
الفرملة الطارئة في حاالت التوجه األمامي مع كشف المشاة9 • 
نظام التحذير التنبٔوي قبل االصطدام األمامي6• 
نظام التحذير من مغادرة حارة السير14• 
نظام التحذير في المناطق العمياء8• 
نظام استشعار السيارات والتنبيه عند الرجوع للخلف17• 
نظام التدخل لمنع التصادم الخلفي15• 
نظام المساعدة بالضوء العالي• 
شاشة عرض المعلومات على الزجاج األمامي • 
الدواسة االقتصادية• 

ProACTIVE باقة  3
التقنية الذكية لتثبيت السرعة مع تقنية التحكم لترك مسافة ٓامنة19,20 • 
نظام التحذير قبل االصطدام األمامي• 
الفرملة الطارئة في حاالت التوجه األمامي مع كشف المشاة9 • 
نظام التحذير التنبٔوي قبل االصطدام األمامي6• 
نظام التحذير والمنع من مغادرة حارة السير14• 
نظام التحذير والتدخل في المناطق العمياء®8• 
نظام استشعار السيارات والتنبيه عند الرجوع للخلف17• 
نظام التدخل لمنع التصادم الخلفي15• 
نظام المساعدة بالضوء العالي• 
شاشة عرض المعلومات على الزجاج األمامي • 
الدواسة االقتصادية• 
 •)DAS( ®التوجيه المباشر التكيفي

تشمل جميع مزايا QX55 ESSENTIAL األساسية، باإلضافة إلى:

التصميم
جلد شبه األنيلين• 
تطعيمات من خشب البلوط الداكن والمفتوح المسام• 
مقاعــد أماميــة قابلــة للتعديــل في 8 اتجاهات ومزود بذاكرة مع مســند ظهر • 

كهربائــي ذو اتجاهيــن وجيــب خلفي )مع ذاكرة على مقعد الســائق(
الباب الخلفي يعمل بمستشعر حركة• 
المصابيح الرئيسية األمامية LED بتصميم المكعب المميز• 

التكنولوجيا:
التحكّم بدرجة حرارة المقاعد األمامية • 
اإلضاءة المحيطة الداخلية LED معززة• 

•  3 مناطق تحّكم أوتوماتيكي بالمناخ، إعادة تدوير آلي مع مؤين هواء
النظام الصوتي • 

Bose® series )UAE 15 speakers + 1 E-call speaker(1

1  3 الباقات القياسية : 

QX55 LUXE

QX55 SENSORY

QX55 ESSENTIAL

الباقات



المواصفات الفنية

الرجاء االطالع على محتويات الموقع اإللكتروني infiniti-me.com لمعرفة قائمة المواصفات الكاملة.

المحّرك 
 4األسطوانات 

268 حصان عند 5,600 دورة/الدقيقةالقّوة 

380 نيوتن/متر عند )4,800 - 4,400( دورة/الدقيقةعزم الدوران 

نظام الدفع الرباعي الذكي )AWD(عجالت الدفع

التحّكم بالسيارة
)LUXE and Essential/Sensory ( نوع التوجيه )( / مساندة كهربائية - جريدة مسننة وترس )كهربائيDAS( ®التوجيه المباشر التكّيفي 

11.8قطر االنعطاف )من الجدار للجدار( )بالمتر(

األبعاد 
0.35ُمعامل مقاومة الهواء

60سعة خزان الوقود )باللتر(

761.7حجم األمتعة )باللتر(

1,625/1,620المسافة بين عجالت المحور الواحد )من األمام والخلف( )مم(

218.9االرتفاع عن األرض )مم(

جميع األبعاد بالميليمتر.

هــذا الكتيــب ألغــراض الوصــف وإعطــاء المعلومــات العامــة فقــط ويخضــع للتغييــر وال يشــكل عرًضــا للبيــع ٔاو تمثيــاًل ٔاو ضمانــًا )صريحــًا ٔاو ضمنيــًا( مــن إنفينيتــي الشــرق األوســط. يجــب علــى األطــراف المهتمــة التأكــد مــن دقــة أيــة معلومــات فــي هــذا الكتيــب مــع وكيــل إنفينيتــي المعتمــد مباشــرة، قبــل االعتمــاد عليــه التخــاذ قــرار 
الشــراء. وتحتفــظ إنفينيتــي الشــرق األوســط بحــق إجــراء التغييــرات، فــي أي وقــت ودون إشــعار مســبق، فــي األســعار واأللــوان والمــواد والتجهيــزات والمواصفــات والطــرازات ووقــف إنتــاج الطــرازات ٔاو التجهيــزات. وبســبب التطويــر المســتمر للمنتجــات والعوامــل األخــرى المتعلقــة بمــا قبــل ومــا بعــد اإلنتــاج، قــد تختلــف المركبــة ٔاو 
المــواد والمواصفــات عمــا هــو موجــود فــي هــذا الكتيــب. تظهــر بعــض الســيارات مــع تجهيــزات اختياريــة. يجــب مشــاهدة الســيارة للحصــول علــى المعلومــات بدقــة كاملــة. قــد يختلــف توفــر الطــرازات والتجهيــزات لطــرازات معينــة. كمــا قــد تختلــف المواصفــات والخيــارات واإلكسســوارات فــي دول أخــرى. للحصــول علــى معلومــات 

 .INFINITI-me.com إضافيــة حــول توفــر الخيــارات ٔاو اإلكسســوارات، الرجــاء زيــارة صالــة عــرض وكيــل إنفينيتــي ٔاو الموقــع اإللكترونــي
1 متوفــرة فــي طــرازات مختــارة.    2 اطلقــت إنفينيتــي محــرك ™VC-Turbo  فــي موديــل ســنة 2019.    3 ال ينبغــي تشــغيل خاصيــة االنــزالق لألمــام مــع وجــود طفــل فــي مقعــد ســالمة الطفــل. ال تركــب مركبــة متحركــة عندمــا يكــون ظهــر المقعــد مائــالً. للحصــول علــى حمايــة ٔاكثــر فعاليــة، يجــب ٔان يكــون المقعــد مســتقيًما. 
انظــر كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة.    4 ال تبرمــج ابــدأ أثنــاء القيــادة. قــد ال تكــون خرائــط نظــام تحديــد المواقــع العالمــي )GPS( مفصلــة فــي جميــع المناطــق ٔاو تعكــس حالــة الطــرق الحاليــة    .5 إذا كانــت ســيارتك مجهــزة، فقــد تشــتمل ســيارتك علــى ميــزات وخدمــات نظــام  INFINITI InTouchTM المتصلــة 

 https://www.INFINITI-me.com/intouch.html                                       وغيرهــا مــن الميــزات المتصلــة باإلنترنــت التــي يمكــن االطــالع عليهــا حســب الطــراز علــى موقــع  ®Bluetooth باإلنترنــت مثــل المالحــة وتقنيــة
6 نظــام التحذيــر التنبئــي قبــل االصطــدام األمامــي لــن يمنــع االصطدامــات. انظــر كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة .   7 ال يمكــن لنظــام شاشــة الرٔويــة الشــاملة® مــع نظــام كشــف األجســام المتحركــة التخلــص نهائيــًا مــن النقــاط العميــاء وقــد ال تكتشــف جميــع األجســام. يجــب علــى الســائق دائمــًا االلتفــات للنظــر خلفــه 
والتحقــق مــن البيئــة المحيطــة بالســيارة قبــل القيــادة. انظــر كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة.    8 ال يمكــن لنظامــي التحذيــر والتدخــل فــي المناطــق العميــاء منــع جميــع االصطدامــات وقــد ال تكتشــف جميــع األجســام أو التحذيــر فــي جميــع المواقــف. يجــب علــى الســائق دائمــًا االلتفــات للنظــر خلفــه قبــل تغييــر الحــارات. انظــر 
كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة.    9 ال يمكــن للفرملــة الطارئــة فــي حــاالت التوجــه األمامــي مــع كشــف المشــاة منــع جميــع االصطدامــات وقــد ال تعطــي تحذيــر أو تكبــس علــى الفرامــل فــي جميــع الحــاالت. يجــب علــى الســائق مراقبــة ظــروف حركــة المــرور واســتخدام الفرامــل حســب الحاجــة لمنــع االصطدامــات. انظــر 
كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة.    10 ال يمكــن للدفــع الرباعــي الذكــي منــع جميــع االصطدامــات أو تعزيــز التشــبث فــي جميــع الحــاالت. راقــب دائمــًا حركــة المــرور والظــروف الجويــة. انظــر كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة.    11 قيــادة الســيارة أمــر جــدي ويتطلــب اهتمامــك الكامــل. ٕاذا كنــت مضطــًرا الســتخدام 
الجهــاز المتصــل بالســيارة أثنــاء القيــادة، فاحــرص علــى توخــي الحــذر الشــديد فــي جميــع األوقــات بحيــث يتــم إيــالء االهتمــام الكامــل لتشــغيل الســيارة.    12 قــد ال يكاشــف نظــام الســونار جميــع األجســام. يجــب علــى الســائق دائمــًا التحقــق مــن البيئــة المحيطــة بالســيارة قبــل القيــادة. انظــر كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة. 
13 لــن يكشــف نظــام التدخــل لمنــع التصــادم الخلفــي كل جســم وتنطبــق حــدود الســرعة. راقــب مــا حولــك دائمــًا والتفــت للنظــر ٕالــى الخلــف قبــل تحريــك الســيارة. انظــر دليــل المالــك للحصــول علــى المزيــد مــن التفاصيــل.    14 ال يعمــل نظــام التحذيــر مــن مغــادرة حــارة الســير ٕاال عندمــا تكــون عالمــات الحــارات قابلــة لالكتشــاف. انظــر كتيــب 
المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة.    15 ال يمكــن لنظــام الفرملــة اآلليــة الخلفيــة منــع جميــع االصطدامــات وقــد ال تعطــي تحذيــر أو تكبــس علــى الفرامــل فــي جميــع الحــاالت. يجــب علــى الســائق دائمــًا االلتفــات للنظــر خلفــه والتحقــق مــن البيئــة المحيطــة بالســيارة قبــل القيــادة والكبس علــى المكابح حســب الحاجة لمنــع التصادمات. 
انظــر كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة.    16 قــد ال تكتشــف شاشــة الرٔويــة الخلفيــة جميــع األجســام وال تتخلــص نهائيــًا مــن النقــاط العميــاء أو تّحــذر فــي حــال وجــود أجســام متحركــة. انظــر كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة.    17 قــد ال يكتشــف نظــام استشــعار الســيارات والتنبيــه عنــد الرجــوع للخلــف جميــع 
المركبــات. انظــر كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة.    18 ســعة حيــز األمتعــة والتحميــل محــدد بالــوزن وتوزيــع األغــراض. ضــع األغــراض دائمــًا بشــكل آمــن. الحمــوالت الثقيلــة للســيارة مــع األمتعــة، خاصــة علــى الســقف، تٔوثــر بتوجيــه المركبــة وثباتهــا .    19 تســتخدم التقنيــة الذكيــة لتثبيــت الســرعة المكابــح اســتخدامًا محــدودًا 
وهــي ليســت نظامــًا لتجنــب االصطدامــات أو التحذيــر. يجــب علــى الســائق مراقبــة ظــروف حركــة المــرور واســتخدام الفرامــل حســب الحاجــة لمنــع االصطدامــات. انظــر كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة.    20 تســتخدم تقنيــة التحكــم لتــرك مســافة آمنــة المكابــح اســتخدامًا محــدوداً وهــي ليســت نظامــًا لتجّنــب االصطدامــات 

أو التحذيــر. يجــب علــى الســائق مراقبــة ظــروف حركــة المــرور واســتخدام الفرامــل حســب الحاجــة لمنــع االصطدامــات. انظــر كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة. 
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