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ألوان الهيكل الخارجي*

2

ابتكارات مبهرة ألصحاب اآلفاق الواسعة.
فخامة مدى الحياة.

أبيض قمري ()QM1

انطلق بكل تميّز  1عجالت بلون رمادي معدني مقاس
 19 X 7.5بوصة  2عجالت مسبوكة من خالئط األلمينيوم
مقاس  20 X 8.5بوصة مطلية بلون داكن

أبيض ماجستيك ()QAB

بالتينيوم سائل ()K23

غرافيت الظالل ()KAD

أزرق معدني ()BW5

موكا ألموند ()CAS

أسود بركاني )(KH3

^ لوّن بشخصية

خفف ضغوطك
صممت  QX50لمن يسعون دوم ًا القتناء كل ما هو جديد ومبتكر ،وهي سيارة كروس أوفر فاخرة تقدم لك تجربة ال مثيل لها بينما تشق طريقك
ُ

المعتاد كل يوم .وعندما ترغب بالذهاب في رحالت برية إلى وجهات جديدة ،ستحصل على القوة والكفاءة إلى جانب ميزات التكنولوجيا التي لطالما اعتقد

عندما تتقدم التكنولوجيا لتعزيز إمكانات السائق ،تسهل عليك القيادة

القوة أم الكفاءة؟ نعم.
يمثل محرك ™ VC-TURBOمن إنفينيتي أول محرك تيربو

عدل
بنسبة الضغط المتفاوت جاهز لإلنتاج في العالم حيث ُي ّ

2
عدل نسبة الضغط حسب احتياجاتك .فأثناء قيادتك اليومية،
الجميع أنها مستحيلة :أول محرك تيربو بنسبة الضغط المتفاوت جاهز لإلنتاج من إنفينيتي ُي ّ

نسبة الضغط بشكل متواصل لتحسين القوة والكفاءة.

حد سواء بروعة التصميم الداخلي الذي ُيبهر بتناسق األلوان وجودة المواد الفاخرة المشغول بها ،في حين تأتي مقاعد الصف الثاني
وجميع الركاب على ّ

نسبة الضغط بين  8:1للحصول على قوة أكبر و  14:1لقطع

قررت قضاء أمسية في الخارج ،فستستمتع أنت
ستشعر بدعم تقنيات المساعدة على القيادة من إنفينيتي ،إذ
ّ
ستخفف عنك أعباء القيادةّ .
أما إذا ّ
بكل تفصيل.
القابلة لإلمالة
مكملة لهذه األوقات الجميلة 3.إنّها فخامة تلمسها ّ
ّ

LU X U RY S H O U L D B E L I V E D I N

2

المحرك في نظامه متعدد الوصالت الذي يغير
سر هذا
ويكمن
ّ
ّ

والتركيز وتوجيه مركبتك أسهل من أي وقت مضى .دع التكنولوجيا تساعدك

في تحديد سرعتك والمسافة بينك وبين السيارة التي أمامك .من أجل
1

تقديم دعم أكبر للسائق ،يضمن نظام  Head-Up Display1أن تظهر

المعلومات في مستوى نظرك مباشرة.

مسافة أطول .فعندما يتغير محرك سيارتك حرفي ًا من الداخل

سواء كنت بحاجة إلى المرور بسرعة أو السير بثبات ،فستحصل
ً
على أفضل قوة وكفاءة على اإلطالق.

* اتخذت إنفينيتي اإلجراءات الالزمة لتضمن أن تكون األلوان المعروضة في الكتيب أقرب تمثيل ممكن لأللوان الفعلية
للمركبات .قد تختلف األلوان قلي ً
ال بسبب عملية الطباعة وحسب رؤيتها في وضح النهار أو الضوء الفلوري أو الساطع.
يرجى مشاهدة األلوان الفعلية لدى وكيل إنفينيتي المحلي.

تلهم األلوان طابعك الشخصي ،بدايةً من
اللون المتطور إلى الديناميكي.

ادمج نمط حياتك هنا

ألوان/مواد المقصورة الداخلية*

يتيح لك نظام  INFINITI InTouch™6الذي
يتميز بخاصية **  Apple CarPlay®*,االستمتاع
بتجربة ® iPhoneطوال الرحلة 12.أو اجعل هاتفك
المتوافق مع **  Android Auto™*,رفيقك
المفضل في القيادة.

الغرافيت

جلد اصطناعي ،جلد شبه األنيلين

قمحي

جلد اصطناعي ،جلد شبه األنيلين

أبيض

نظام  INFINITI InTouch™6المدمج 12مع ** Apple CarPlay®*,

جلد شبه األنيلين مبطن

تأقلم مع كل لحظة
من الوارد أن تتغير االحتياجات من لحظة إلى أخرى،
لذا يمكنك تحريك مقاعد الصف الثاني القابلة
للتحريك واإلمالة إلى األمام لتوسيع سعة الحمولة.
وسيستمتع الركاب برحابة المساحة هذه.
سهولة يف الدخول يف األيام الحافلة
عندما يكون يومك حاف ً
ال بالمهام واألغراض بين
حرك إحدى رجليك أسفل المصد الخلفي
يديكّ ،
لفتح الباب الخلفي الذي يعمل بمستشعر حركة
بكل سهولة ويسر 1.كما يمكنك دخول المقصورة
دون إخراج المفتاح الذكي من جيبك .وسيتم أيض ًا
ابتداء من آخر درجة حرارة
تذكر تفضيالتك على الفور،
ً
سجلتها وإعدادات الراديو المسبقة وحتى إعدادات
السائق المخصصة المتاحة لديك.

في كلتا الحالتين ،يكون تركيزك هو األولوية مع
الشاشات المزدوجة التي تعرض التنقل في
األعلى ،وميزات مثل أدوات التحكم في المناخ
في األسفل.

طرازات المقصورة الداخلية*

ألمينيوم مطلي

* يعتمد توفر ® Apple CarPlayو ™ Android Autoعلى اتفاقية الترخيص
المعنية.
المبرمة مع حكومة الدولة
ّ
** تختلف ميزات ووظائف ® Apple CarPlayو ™ Android Autoحسب المنطقة.

ألمينيوم

قيقب طبيعي خشب مفتوح المسام

^ جرأة بكل اختيار

مجموعة األلوان الغنية الحديثة هي
أساس أي مساحة مميزة ،لذا نقدم
لك مزيج ًا مذه ً
ال يأخذك إلى عالم
يحاكي حاستي البصر واللمس لديك.

* اتخذت إنفينيتي اإلجراءات الالزمة لتضمن أن تكون األلوان المعروضة في
الكتيب أقرب تمثيل ممكن لأللوان الفعلية للمركبات .قد تختلف األلوان قلي ً
ال
بسبب عملية الطباعة وحسب رؤيتها في وضح النهار أو الضوء الفلوري
أو الساطع .يرجى مشاهدة األلوان الفعلية لدى وكيل إنفينيتي المحلي.

مساحة تعبّر فيها عن ذاتك
المقيدة لها .عند دخولك لسيارة  QX50ستشعر أنها تمنحك
بحرية مطلقة ،عليك أن تخرج من نطاق معتقداتك
لتعيش حياتك
ّ
ّ
الحس
ُعبر المواد عالية الجودة والملمس المتباين ومجموعات األلوان متعددة الدرجات عن
ّ
المساحة التي ترغب فيها للتعبير عن ذاتك .إذ ت ّ
يميزها .كما نوفر لك مقاعد مكسوة بجلد شبه األنيلين مبطنة بيضاء اللون لتعزيز إحساسك بالجمال والفن من حولك بينما
اإلبداعي الذي ّ
ترافقك في مغامراتك واحدة تلو األخرى 1.وستشعر بترحيب كبير من التصميم الداخلي الذي يكشف عن معالم جمال المقصورة ويتسم
تحب.
بمزيج من المرونة والسخاء الكافيين إلفساح المجال لظهور طبيعتك الحقيقية وتقديم نفسك للعالم بالطريقة التي
ّ

الباب الخلفي يعمل بمستشعر الحركة

1

الفرملة الطارئة في حاالت التوجه األمامي مع كشف المشاة

10

تقنية تساعد على حمايتك
مع تقدم تقنية السيارات ،نسعى جاهدين إليجاد
طرق جديدة لتوقع المخاطر من حولك .وتعود الكثير
من تلك التقنيات في العالم إلى إنفينيتي ،مثل
نظام التحذير التنبؤي قبل االصطدام األمامي 7الذي
يمكنه تحذيرك من االصطدام المحتمل لسيارتين
®
أمامك .كما يساعدك نظام شاشة الرؤية الشاملة
مع نظام كشف األجسام المتحركة  8في الحصول
على رؤية شاملة أثناء ركن السيارة من خالل عرض
افتراضي مركَّ ب بزاوية  360درجة من األعلى .وأخير ًا،
يمكنك توسيع نطاق وعيك من خالل نظام التدخل
في المناطق العمياء® االختياري ،الذي يستخدم
مستشعرات للكشف عن وجود سيارات في
المنطقة العمياء في مجال رؤيتك ويمكنه التدخل
9
لمنع حدوث تصادم.

درجات الطرازات والباقات
QX50 LUXE 2WD
األداء
•محرك سعى  2.0لتر ( 268حصان ًا عن  5,600دورة في الدقيقة 380 ،نيوتن متر عند  4,400لفة في الدقيقة)
•ناقل حركة بتقنية التغيير المستمر
•التعليق القياسي
•الفرامل القياسية
•نظام إيقاف المحرك في وضع الخمول
•نظام التحكم النشط لتخفيف حدة الضجيج ( )ANCونظام نشط لصنع صوت محرك مزيف ()ASC
الهيكل الخارجي
•الباب الخلفي يعمل بالكهرباء
•الشبكة والمصد األماميين /نوع عادي ،لون الهيكل
•المصد الخلفي :نوع قياسي ،لون الهيكل
•بدون واقي من الوحل (أمامي  /خلفي)
•المقبض الخارجي للباب يدعم المفتاح الذكي مع مستشعر طلب أمامي ،إضاءة ترحيبية أمامية
•أنابيب عادم بطالء قياسي وأطراف مطلية بالكروم
•شعار الرفرف األمامي بدون 2.0T
•واقي خلفي باللون الرمادي الداكن

الرؤية
وتعدل كهربائي ًا وبلون الهيكل وإشارات انعطاف ومدفأة وزاويتها واسعة (ناحية السائق)
•المرايا الخارجية تطوى
َّ
•مرآة رؤية خلفية داخلية بخاصية التعتيم اليدوي
•المصابيح الرئيسية األمامية  LEDبإضاءة أوتوماتيكية ،مصابيح نهارية ،إشارات انعطاف  ،LEDإضاءة عالية  /منخفضة ،موازن
أوتوماتيكي ،خاصية (اتبعني للمنزل)
•مصباح ضباب خلفي
•مجموعة مصابيح خلفية  ،LEDأضواء تحذيرية أوتوماتيكية
•مساحات زجاج متقطعة التشغيل حساسة لسرعة المركبة والضباب
الصوت والمالحة
•نظام INFINITI InTouch™6 P-IVI12
•شاشات عرض مزدوجة عالية الدقة  -العلوية  8بوصات والسفلية  7بوصات
•تكامل الهاتف الذكي (**  Apple CarPlay®*,و ** )Android Auto™*,
• 6مكبرات صوت
•نظام صوتي * ،1CD/DVD، AM/FM، DABمستوى الصوت حساس للسرعة ،منفذ USB*4

التصميم الداخلي
•عداد  7بوصات TFT
•عجلة قيادة مكسوة بالجلد قابلة لإلمالة والتعديل بشكل تلسكوبي يدوي ًا
•مفاتيح مدمجة بعجلة القيادة للتحكم في الصوت وتقنية البلوتوث والواقع االفتراضي والعداد والتحكم بالسرعة ASCD
•مقبض نقل الحركة مزود بمفتاح نقل الحركة
•فرامل ركن كهربائية مع خاصية الكبح األوتوماتيكي
•قفل األبواب مع  /بدون مستشعر سرعة ،خيارات محددة إللغاء القفل
•المفتاح الذكي من إنفينيتي
•السائق :مقعد قابل للتعديل كهربائي ًا في  8اتجاهات ،مسند ظهر كهربائي ذو اتجاهين مع جيب خلفي في المقعد
•الركاب :مقاعد قابلة للتعديل كهربائي ًا في  8اتجاهات مع جيب خلفي في المقعد
•مقاعد الصف الثاني 6:4 :مع قابلية التحريك  /الطي  /اإلمالة يدوي ًا (رافعة الطي في المقبض) ،مسند ذراع
•جلد اصطناعي
•إضاءة محيطة في القاعدة
•تطعيمات من األلمينيوم المطلي
•عتبة الصعود األمامية (ألمينيوم) والخلفية (األمامية فقط من األلمينيوم)
•بطانة السقف :قماش
•حامل األكواب*( 4الكونسول الوسطي* 2مسند الذراع الخلفي الوسطي*)2
•مقبس منفذ طاقة  12فولت*( 3المجموعة ،c-الكونسول الوسطي الخلفي ،مقصورة األمتعة)
•مكيف هواء أوتوماتيكي بالكامل ثنائي المناطق مع إمكانية غلق فتحاته األمامية والخلفية

1

باقة ProASSIST

2

باقة ProACTIVE

3

•التقنية الذكية لتثبيت السرعة
•نظام التحذير قبل االصطدام األمامي
10
•الفرملة الطارئة في حاالت التوجه األمامي مع كشف المشاة
7
•نظام التحذير التنبؤي قبل االصطدام األمامي
15
•نظام التحذير من مغادرة حارة السير
9
•نظام التحذير في المناطق العمياء
•نظام استشعار السيارات والتنبيه عند الرجوع للخلف
1
•شاشة عرض المعلومات على الزجاج األمامي
20

•التقنية الذكية لتثبيت السرعة 20مع تقنية التحكم لترك مسافة آمنة
•نظام التحذير قبل االصطدام األمامي
10
•الفرملة الطارئة في حاالت التوجه األمامي مع كشف المشاة
7
•نظام التحذير التنبؤي قبل االصطدام األمامي
15
•نظام التحذير والمنع من مغادرة حارة السير
9
•نظام التحذير والتدخل في المناطق العمياء
18
•نظام استشعار السيارات والتنبيه عند الرجوع للخلف
14
•نظام التدخل لمنع التصادم الخلفي
•الدواسة االقتصادية
1
•شاشة عرض المعلومات على الزجاج األمامي

21

4

باقة Style

•عجالت مسبوكة من خالئط األلمينيوم مقاس  20بوصة مطلية بلون داكن
•مصابيح ضباب أمامية LED
•قضبان سقفية
•فتحة سقف بانورامية

التصميم الداخلي
•تطعيمات من األلمينيوم
•شاحن السلكي***

الباقات4 :

السالمة
21
•تقنية التحكم لترك مسافة آمنة
•الدواسة االقتصادية
15
•نظام التحذير من مغادرة حارة السير
®9
•نظام التدخل في المناطق العمياء
18
•نظام استشعار السيارات والتنبيه
16
•الفرملة الطارئة األوتوماتيكية الخلفية
14
•نظام التدخل لمنع التصادم الخلفي
الباقات6 5 4 3 2 :

الرؤية
وتعدل كهربائي ًا وبلون الهيكل وإشارات انعطاف ومدفأة ،وتعمل
•المرايا الخارجية تطوى
َّ
بالتزامن مع الرجوع للخلف ،وبها ذاكرة ،وزاويتها واسعة (ناحية السائق)
•المصابيح الرئيسية األمامية  LEDبتصميم المكعب المميز ،إضاءة أوتوماتيكية ،مصابيح
نهارية ،إشارات انعطاف  ،LEDإضاءة عالية  /منخفضة ،موازن أوتوماتيكي ،خاصية (اتبعني
للمنزل)
•مساحات زجاج متقطعة التشغيل حساسة لسرعة المركبة والمطر
الصوت والمالحة
•نظام مالحة  INFINITI InTouch™6 P-IVI12مع خرائط ثالثية األبعاد والتعريف الصوتي
•النظام الصوتي ( )Bose® Performance Seriesمع  16مكبر صوت
•نظام صوتي * ،Bose® 1CD/DVD، AM/FM، DABمستوى الصوت حساس للسرعة ،منفذ
USB*4
5

السالمة
•بدء تشغيل المحرك عن بعد
•التقنية الذكية لتثبيت السرعة
10
•الفرملة الطارئة في حاالت التوجه األمامي مع كشف المشاة
7
•نظام التحذير التنبؤي قبل االصطدام األمامي
•نظام التحذير قبل االصطدام األمامي
1
•شاشة عرض المعلومات على الزجاج األمامي
15
•نظام التحذير من مغادرة حارة السير
•نظام المساعدة بالضوء العالي
9
•نظام التحذير في المناطق العمياء
8
•نظام شاشة الرؤية الشاملة® مع نظام كشف األجسام المتحركة
20

باقة Visibility

•نظام شاشة الرؤية الشاملة® مع نظام كشف األجسام المتحركة
•مصابيح أمامية  LEDبتصميم المكعب
•نظام اإلضاءة التكيفية وتقنية تعزيز اإلضاءة العالية

8

6

التصميم الداخلي
•عجلة قيادة مكسوة بالجلد قابلة لإلمالة والتعديل بشكل تلسكوبي كهربائي ًا ،ومزودة بذاكرة
ومدفأة
•مفاتيح مدمجة بعجلة القيادة للتحكم في الصوت وتقنية البلوتوث والواقع االفتراضي والعداد
والتحكم الذكي في ثبات السرعة ()ICC
•السائق :مقعد قابل للتعديل كهربائي ًا في  8اتجاهات ومزود بذاكرة ،مسند ظهر كهربائي ذو
اتجاهين مع جيب خلفي في المقعد
•مقعد الركاب قابل للتعديل في  8اتجاهات ،مسند ظهر كهربائي ذو اتجاهين مع جيب خلفي
في المقعد
•المقاعد األمامية  -قابلة للتحكم بدرجة الحرارة
•جلد شبه األنيلين
•أوقية من الشمس للنوافذ الجانبية الخلفية
•اإلضاءة المحيطة الداخلية  LEDمعززة
•تطعيمات من خشب القيقب الطبيعي مفتوح المسام
•بطانة السقف :جلد سويدي
•مكيف هواء أوتوماتيكي بالكامل ثالثي المناطق مع إمكانية غلق فتحاته األمامية والخلفية ،تدوير
الهواء تلقائي ًا مع مؤين
•فلتر للجسيمات الدقيقة مزيل للروائح الكريهة ومضاد لمسببات الحساسية

التصميم الداخلي
•جلد شبه األنيلين مبطن
•أنظمة الترفيه الصوتي والمالحة

السالمة
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•حساسات ركن (أمامية/خلفية)

الباقات
باقة Sensory

الهيكل الخارجي
•فتحة سقف بانورامية (تفتح للنصف)
•قضبان سقفية
•الشعار الخلفي في الجانب األيمن مع شعار AWD

الهيكل الخارجي
•الباب الخلفي يعمل بالكهرباء مع خاصية اإلغالق األوتوماتيكي بدون استخدام اليدين

األداء
•نظام التوجيه المباشر المتكيف ()DAS

اإلطارات والعجالت
•عجالت مقاس  20بوصة من خالئط األلمينيوم بلون داكن مع غطاء مركزي للسبيكة
مقاس  20بوصة
•حجم اإلطار  ،255/45R20ران فالت للصيف

السالمة
•الوسائد الهوائية للسائق (نوع مزدوج المرحلة) ووسائد هوائية للركبة
•وسائد الركاب (نظام الكشف عن الركاب ونوع مزدوج المرحلة) ووسائد هوائية للركبة
•وسائد هوائية أمامية جانبية ووسائد هوائية ستائرية
ومعدل الرتفاع الكتف وشد مسبق
•حزام األمان للسائق  3نقاط  ELRمع محدد للحمل
ِّ
ومعدل الرتفاع الكتف وشد مسبق
للحمل
•حزام األمان للركاب  3نقاط  AELRمع محدد
ِّ
•أحزمة المقاعد الخلفية RH&LH: 3-نقاط  ،ELRمركزية 3 :نقاط ELR
•مثبتات مقاعد األطفال بنظام  ،Isofixمع حزام
•نظام المكابح المانعة لالنغالق مع نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة
•نظام فرملة مساعد
•نظام التحكم بالسحب ()TCS
•نظام التحكم الديناميكي بالمركبة ( )VDCو آلية المساعدة بتثبيت ايقاف المركبة على المرتفعات ()HSA
•مصباح التوقف العلوي ( :LEDنوع عالي السطوع)
•التحكم في ثبات السرعة
•حساس ركن خلفي
•شاشة الرؤية الخلفية
•نظام مراقبة الضغط في اإلطارات ()TPMS

• 3مناطق تحكم أوتوماتيكي بالمناخ مع تدوير الهواء تلقائي ًا ومؤين
ومدفَّ أة
•عجلة قيادة كهربائية قابلة لإلمالة والتعديل مع ذاكرة ُ
•مقعد السائق قابل للتعديل كهربائي ًا في  8اتجاهات مع ذاكرة ،مسند ظهر
كهربائي ذو اتجاهين
•المقاعد األمامية  -قابلة للتحكم بدرجة الحرارة
•التطعيمات :تطعيمات من خشب القيقب الطبيعي مفتوح المسام
•بطانة السقف جلد ®Ultrasuede
•اإلضاءة المحيطة الداخلية  LEDمعززة
•بدء تشغيل المحرك عن بعد
•النظام الصوتي ( )Bose® Performance Seriesمع  16مكبر صوت
•الباب الخلفي يعمل بمستشعر حركة
•ماسحة نافذة أمامية تعمل بشكل متقطع مزودة بمستشعرات للسرعة
والمطر

تشمل جميع مزايا  QX50 LUXE 2WDإضافة إلى:

تشمل جميع مزايا  QX50 LUXE STYLE AWDإضافة إلى:

الرؤية
•مرآة رؤية خلفية داخلية بخاصية التعتيم التلقائي
•مصابيح ضباب أمامية LED

اإلطارات والعجالت
•عجالت مقاس  19بوصة بلون رمادي معدني المع مع غطاء مركزي للسبيكة مقاس  19بوصة
•حجم اإلطار  ،235/55R19ران فالت للصيف
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QX50 LUXE STYLE AWD

QX50 SENSORY ProASSIST

QX50 AUTOGRAPH
تشمل جميع مزايا  QX50 SENSORY ProASSISTإضافة إلى:

باقة Autograph

•مقاعد مكسوة بجلد مبطن شبه األنيلين أبيض
•جلد ® Ultrasuedeأزرق على الجزء العلوي من الباب والمنطقة العلوية من لوحة التجهيزات
المركزية وتطعيمات غطاء الكونسول الوسطي
•مقاعد بدرزات مبطنة مع لفائف زرقاء بين الجلد األبيض وجلد ® Ultrasuedeاألزرق
•بطانة السقف جلد ® Ultrasuedeبني

الباقات5 4 3 1 :

* يعتمد توفر ® Apple CarPlayو ™ Android Autoعلى اتفاقية الترخيص المبرمة مع
المعنية.
حكومة الدولة
ّ
** تختلف ميزات ووظائف ® Apple CarPlayو ™ Android Autoحسب المنطقة.
*** مثبتة في .PDI

اصنع سيارتك على موقع INFINITI-carconfigurator.com

المواصفات الفنية
المحرك
4

األسطوانات

 268حصان عند  5,600دورة/الدقيقة

القوة

 380نيوتن/متر عند  4,400دورة/الدقيقة

عزم الدوران

التوجيه
مساندة كهربائية  -جريدة مسننة وترس (كهربائي)

نوع التوجيه

11.9

قطر االنعطاف (من الجدار للجدار) (بالمتر)

السعات واألوزان
60

سعة خزان الوقود (باللتر)

األبعاد
0.32 / 0.33

ُمعامل مقاومة الهواءLUXE & LUXE SENSORY / SENSORY ProASSIST & AUTOGRAPH :
الطول الكلي (بالملم)

4,700

العرض الكلي ،مع المرايا (بالملم)

2,161

العرض الكلي ،مع طي المرايا (بالملم)

1,903
1,678

الرتفاع الكلي (بالملم)
الرجاء االطالع على محتويات الموقع اإللكتروني  INFINITI-me.comلمعرفة قائمة المواصفات الكاملة.

1,678

4,700

1,903

2,800

2,161

جميع األبعاد بالميليمتر.
هذا الكتيب ألغراض الوصف وإعطاء المعلومات العامة فقط ويخضع للتغيير وال يشكل عرض ًا للبيع أو تمثي ً
ال أو ضمان ًا (صريح ًا أو ضمنياً) من إنفينيتي الشرق األوسط .يجب على األطراف المهتمة التأكد من دقة أية معلومات في هذا الكتيب مع وكيل إنفينيتي المعتمد مباشرة ،قبل االعتماد عليه التخاذ قرار الشراء .وتحتفظ
إنفينيتي الشرق األوسط بحق إجراء التغييرات ،في أي وقت ودون إشعار مسبق ،في األسعار واأللوان والمواد والتجهيزات والمواصفات والطرازات ووقف إنتاج الطرازات أو التجهيزات .وبسبب التطوير المستمر للمنتجات والعوامل األخرى المتعلقة بما قبل وما بعد اإلنتاج ،قد تختلف المركبة أو المواد والمواصفات عما هو موجود
في هذا الكتيب .تظهر بعض السيارات مع تجهيزات اختيارية .يجب مشاهدة السيارة للحصول على المعلومات بدقة كاملة .قد يختلف توفر الطرازات والتجهيزات لطرازات معينة .كما قد تختلف المواصفات والخيارات واإلكسسوارات في دول أخرى .للحصول على معلومات إضافية حول توفر الخيارات أو اإلكسسوارات ،الرجاء
زيارة صالة عرض وكيل إنفينيتي أو الموقع اإللكتروني .INFINITI-me.com
 1متوفرة في طرازات مختارة 2 .أطلقت إنفينيتي محرك ™ VC-Turboفي موديل سنة  3 .2019ال ينبغي تشغيل خاصية االنزالق لألمام مع وجود طفل في مقعد سالمة الطفل .ال تركب مركبة متحركة عندما يكون ظهر المقعد مائالً .للحصول على حماية أكثر فعالية ،يجب أن يكون المقعد مستقيماً .انظر كتيب المالك
لالطالع على معلومات السالمة 4 .قد ال يكشف نظام التعرف على إشارات المرور ويقرأ جميع إشارات المرور في جميع الظروف .لذا ينبغي للسائق مراقبة جميع إشارات المرور واالمتثال لجميع قوانين المرور 5 .ال تبرمج أبدا أثناء القيادة .قد ال تكون خرائط نظام تحديد المواقع العالمي ( )GPSمفصلة في جميع المناطق أو
تعكس حالة الطرق الحالية 6 .إذا كانت سيارتك مجهزة ،فقد تشتمل سيارتك على ميزات وخدمات نظام نظام ™ INFINITI InTouchالمتصلة باإلنترنت مثل المالحة وتقنية ® Bluetoothوغيرها من الميزات المتصلة باإلنترنت التي يمكن االطالع عليها حسب الطراز على موقع ™ INFINITI InTouchمن هنا:
 7 https://www.INFINITI-me.com/intouch.htmlنظام التحذير التنبئي قبل االصطدام األمامي لن يمنع االصطدامات .انظر كتيب المالك لالطالع على معلومات السالمة 8 .ال يمكن لنظام شاشة الرؤية الشاملة® مع نظام كشف األجسام المتحركة التخلص نهائي ًا من النقاط العمياء وقد ال تكتشف جميع األجسام.
يجب على السائق دائم ًا االلتفات للنظر خلفه والتحقق من البيئة المحيطة بالسيارة قبل القيادة .انظر كتيب المالك لالطالع على معلومات السالمة 9 .ال يمكن لنظامي التحذير والتدخل في المناطق العمياء منع جميع االصطدامات وقد ال تكتشف جميع األجسام أو التحذير في جميع المواقف .يجب على السائق دائم ًا االلتفات
للنظر خلفه قبل تغيير الحارات .انظر كتيب المالك لالطالع على معلومات السالمة 10 .ال يمكن للفرملة الطارئة في حاالت التوجه األمامي مع كشف المشاة منع جميع االصطدامات وقد ال تعطي تحذير أو تكبس على الفرامل في جميع الحاالت .يجب على السائق مراقبة ظروف حركة المرور واستخدام الفرامل حسب
الحاجة لمنع االصطدامات .انظر كتيب المالك لالطالع على معلومات السالمة 11 .ال يمكن للدفع الرباعي الذكي منع جميع االصطدامات أو تعزيز التشبث في جميع الحاالت .راقب دائم ًا حركة المرور والظروف الجوية .انظر كتيب المالك لالطالع على معلومات السالمة 12 .قيادة السيارة أمر جدي ويتطلب اهتمامك الكامل.
إذا كنت مضطر ًا الستخدام الجهاز المتصل بالسيارة أثناء القيادة ،فاحرص على توخي الحذر الشديد في جميع األوقات بحيث يتم إيالء االهتمام الكامل لتشغيل السيارة 13 .قد ال يكاشف نظام السونار جميع األجسام .يجب على السائق دائم ًا التحقق من البيئة المحيطة بالسيارة قبل القيادة .انظر كتيب المالك لالطالع على
معلومات السالمة 14 .لن يكشف نظام التدخل لمنع التصادم الخلفي كل جسم وتنطبق حدود السرعة .راقب ما حولك دائم ًا والتفت للنظر إلى الخلف قبل تحريك السيارة .انظر دليل المالك للحصول على المزيد من التفاصيل 15 .ال يعمل نظام التحذير من مغادرة حارة السير إال عندما تكون عالمات الحارات قابلة لالكتشاف.
انظر كتيب المالك لالطالع على معلومات السالمة 16 .ال يمكن لنظام الفرملة اآللية الخلفية منع جميع االصطدامات وقد ال تعطي تحذير أو تكبس على الفرامل في جميع الحاالت .يجب على السائق دائم ًا االلتفات للنظر خلفه والتحقق من البيئة المحيطة بالسيارة قبل القيادة والكبس على المكابح حسب الحاجة لمنع
التصادمات .انظر كتيب المالك لالطالع على معلومات السالمة 17 .قد ال تكتشف شاشة الرؤية الخلفية جميع األجسام وال تتخلص نهائي ًا من النقاط العمياء أو تحذّ ر في حال وجود أجسام متحركة .انظر كتيب المالك لالطالع على معلومات السالمة 18 .قد ال يكتشف نظام استشعار السيارات والتنبيه عند الرجوع للخلف
جميع المركبات .انظر كتيب المالك لالطالع على معلومات السالمة 19 .سعة حيز األمتعة والتحميل محدد بالوزن وتوزيع األغراض .ضع األغراض دائم ًا بشكل آمن .الحموالت الثقيلة للسيارة مع األمتعة ،خاصة على السقف ،تؤثر بتوجيه المركبة وثباتها 20 .تستخدم التقنية الذكية لتثبيت السرعة المكابح استخدام ًا محدود ًا
وهي ليست نظام ًا لتجنب االصطدامات أو التحذير .يجب على السائق مراقبة ظروف حركة المرور واستخدام الفرامل حسب الحاجة لمنع االصطدامات .انظر كتيب المالك لالطالع على معلومات السالمة 21 .تستخدم تقنية التحكم لترك مسافة آمنة المكابح استخدام ًا محدود ًا وهي ليست نظام ًا لتجنب االصطدامات أو
التحذير .يجب على السائق مراقبة ظروف حركة المرور واستخدام الفرامل حسب الحاجة لمنع االصطدامات .انظر كتيب المالك لالطالع على معلومات السالمة

