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حان الوقت النطالقة جديدة،

لرحلة تغمرك بالراحة والسكينة.

رحلة تتغير فيها خطاك..

خطى مختلفة جديدة، 

تُخّط مسيرة واثقة جريئة.

حان الوقت لتودع المألوف،

وتمضي نحو عالم المعالم الجديدة.

لتقف وقفة عز وإقدام،

وتطل طلة هيبة وإبهار.

بروعة أدائها ستختبر التشويق،

ومع فخامة أسلوبها، ستكتشف الغد برقي وترف،

أما تصميمها المتقن، فبه ستتحدى معايير الجمال واإلبداع..

حان الوقت لتستهل فصالً جديداً من فصول نجاحك..

حان وقت CT5 الجديدة كلياً.

2020 CT5
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أيـِقــظ
حــواســك

كاديالك CT5 الجديدة كلياً. سيارة سيدان فخمة بشخصية قوية، ُصممت 

وُطّورت لتمألك باإلثارة. مع جرأة خطوطها والجاذبية في ثناياها، سُتسّرع هذه 

السيدان بطابعها الرياضي دقات قلبك.
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متعة القيادة  
ودقة التصميم

تعرف على متعة القيادة كما لم تعهدها من قبل مع كاديالك CT5.. محرك 

بشحن فائق وأربع إسطوانات وسعة 2.0 لتر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 

 CT5 سرعات يتميز بسرعة استجابته وكفاءته في استهالك الوقود. توفر لك

ميزة التحكم في القيادة حيث تمكنك من تخصيص تجربتك لتستمتع بكل رحلة 

ألبعد الحدود. صممت سيارة CT5 لتلّبي احتياجات السائق مع تحكم استثنائي 

ومطور ونظام لتثبيت السرعة ونظام تعليق متكيف مع نظام إلكتروني 

خلفي لمنع االنزالق ونظام دفع رباعي متوفر. تجتمع كل هذه الميزات لتجعل 

من كاديالك CT5 سيارة سيدان متكاملة بكل ما للكلمة من معنى.

األداء

2 لتر 
محّرك V4 سعة

عند 5000 دورة في الدقيقة

عند 1500 - 4000 دورة في الدقيقة

237 حصاناً 

350 نيوتن متر 
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طلة رياضية
تتسارع لها 

القلوب
سيارة سباقة في عالم سيارات السيدان الفاخرة.. تتميز طلة CT5 بهيكلها 

الرياضي البارز  وخطوطه الجريئة وسقفه المنحني مع الشكل الجذاب الخاص 

بنظام الدفع الخلفي )مع توفر نظام دفع رباعي(. تتمركز عجالت CT5 عند 

أطراف المركبة، ليس فقط للحفاظ على مركز  نقل جاذبية منخفض، بل كذلك 

لتحسين االنسجام بينها وبين الهيكل. أما شبكها األمامي فيزيد من هيبتها 

ويجعل منها تحفة فنية رياضية بحق.

 LED
مصابيح أمامية

قياس عجالت األلمنيوم

18 إنش 
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عظمة تغمرك
في كل رحلة

تماماً  كباقي سيارات كاديالك، صممت CT5 بدقة فائقة قلباً وقالباً، حيث 

تجتمع كل عناصرها بانسجام تام. كل تفصيل في مقصورتها ُنفذ بحرفية 

عالية، من عجلة القيادة الفخمة المغلفة بالجلد والمزودة بأذرع التبديل إلى 

عجلة قيادة الديكور المطعم بلمسات معدنية، لترحب بك في عالم من الفخامة والرقي.
مغلفة بالجلد
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 رؤيــة تســتبق كل 
مــا تخبئــه لك الطرق

نظام تنبيه، ال يغمض له جفن
إلى حد سرعة معينة، يمكن لنظام الفرملة األمامية 

والخلفية األوتوماتيكي أن يستشعر االصطدامات 
األمامية والخلفية الوشيكة فيشغل الفرامل تلقائياً، 

ليساعد على تقليل قوة التصادم في حال حدوثه.
 

راحة تقودك قدماً
يستخدم نظام تثبيت السرعة التفاعلي المتطور الرادار 

والكاميرات للحفاظ على مسافة محددة بينك وبين 
السيارة التي أمامك أثناء التوجيه.

 
تنبيه مسبق ذكي

يراقب نظام التنبيه من االصطدامات األمامية الحركة 
المرورية أمامك لينبهك من خطر تصادم أمامي محتمل، 
بينما يعرض لك مؤشر المسافة األمامية الفاصلة على 

شاشة مركز معلومات السائق )DIC(، الوقت الفاصل 
بينك وبين السيارة التي تم رصدها أمامك )بالثواني(.

رؤية شاملة تحيطك بالسالمة 
عند رجوعك إلى الخلف للخروج من موقف السيارة، 

سيقوم نظام التنبيه لألجسام العابرة من الخلف 
بتحذيرك من السيارات المقتربة من جانبي سيارتك، كما 

سيصدر تنبيهاً صوتياً أو نبضة تشعر بها في المقعد 
المنّبه للسالمة.

 

استقامة ورصانة في كل حركة
يمكن لنظام المساعدة على الحفاظ على المسار، بفضل 

كاميرا مزودة بنظام استشعار لمراقبة حدود المسار، 
أن يدير عجلة القيادة برفق في حال استشعاره أن 

السيارة قد تخرج عن مسارها بشكل غير مقصود أو دون 
استخدام إشارة االنعطاف. كما يعمل نظام التنبيه عند 

االنحراف عن المسار مع المقعد المنّبه للسالمة ليعرض 
لك تنبيهاً على لوحة العدادات ويرسل لك نبضة تحذيرية 

عبر وسادة المقعد عند تجاوز سيارتك لحدود المسار.
 

رؤية تكشف المستتر 
يقوم نظام التنبيه عند تغيير المسار بمسح محيط 
المنطقة الجانبية العمياء، ليضيء رمزاً تحذيراً عند 

المرآة الجانبية وينبهك في حال اقتراب سيارة مسرعة 
باتجاهك. يراقب نظام تنبيه المنطقة الجانبية العمياء 

المناطق المستترة، ولذلك فإنه يضيء كذلك رمز المرآة 
الجانبية حين تقترب منك سيارة في المسار المجاور. 

مع أي من هاتين الميزتين، وفي حال تشغيلك إلشارة 
االنعطاف، سيومض الرمز الموجود على المرآة الجانبية 

لتنبيهك.
 

تحافظ على سالمتك وسالمة من حولك
يستخدم النظام القياسي للكشف األمامي للمشاة، 
كاميرا لمسح الطريق أمامك. يمكن لهذا النظام تنبيه 
السائق من المشاة، وتشغيل نظام الفرملة األمامية 

التلقائية للمساعدة على تجنب أو تقليل شدة أي تصادم 
محتمل. عند الرجوع للخلف، وبعد عرض صورة كاميرا 

الرؤية الخلفية عالية الدقة، يمكن لنظام الكشف الخلفي 
للمشاة المتوفر أن ينبه السائق في حال رصد أحد 

المشاة خلف السيارة، لتفادي االصطدامات الوشيكة.

عين تحرسك من فوق 
توفر ميزة الرؤية المحيطة عالية الدقة نظرة شاملة 

للمنطقة المحيطة بالسيارة، مباشرة عند القيادة بسرعة 
منخفضة أو عند الرجوع للخلف، حيث ستعكس لك صورة 

على شاشة تجربة مستخدم كاديالك، لتساهم في 
زيادة وعيك أثناء المناورة بسرعة منخفضة.

إّن مّيزات السالمة ال تعفي السائق من مسؤولية تشغيل وقيادة السيارة بطريقة آمنة. يجب على السائق البقاء منتبهاً للزحام وما يحيط به، باإلضافة ألحوال الطرقات في جميع األوقات.
قد يؤثر سوء الرؤية وترّدي األحوال الجوية، وأحوال الطرقات على أداء مّيزات السالمة. يرجى قراءة دليل المالك للحصول على المعلومات الهامة المتعّلقة بالسالمة.

نظام الفرملة األمامي األوتوماتيكي

 نظام تثبيت السرعة 
التفاعلي - المتطّور

نظام التنبيه من االصطدامات األمامية

نظام الفرملة األمامي لمنع 
االصطدام بالمشاة

نظام التنبيه للمنطقة 
الجانبية العمياء

 نظام التنبيه لألجسام 
العابرة من الخلف

نظام التنبيه عند تغيير المسار

نظام الفرملة األوتوماتيكي الخلفي

نظام المساعدة على المحافظة 
على المسار مع نظام التنبيه عند 
االنحراف عن المسار

تظهر مواصفات مختارة للسالمة.
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ابتكار سّباق
 CT5 تكنولوجيا مستقبلية سّباقة تليق بتصميم مستقبلي سّباق.. تتميز

 ™Android Auto،بميزات رائعة مثل نظام المعلومات والترفيه المتقدم

و Apple CarPlay™، وشاشة عرض قياس 10 إنش ملونة عالية الدقة 

تعمل باللمس، ومفاتيح تحكم في عجلة القيادة ووحدة تحكم دوارة في 

الكونسول المركزي، وميزة التعرف على الصوت الطبيعي مع ميكروفون 

مزدوج، وميزة الشحن الالسلكي1. تجعل CT5 القيادة متعة مطلقة كما 

تسمح لك بأن تبقى على اتصال مستمر بعالمك، كل ذلك بلمسة زر واحدة.

 1. يقوم النظام السلكياً بشحن أحد هواتف PMA أو Qi المتوافقة. تتمّيز بعض الهواتف بتكنولوجيا الشحن الالسلكّي المدمجة، بينما تتطّلب بعض الهواتف األخرى محوالً خاصاً/غالفاً خلفياً خاصاً. لمعرفة إذا كان الهاتف 
 iPhone® وتسري الشروط واألحكام التابعة لها. يتطّلب وجود هاتف Apple® أو استشارة شركة الهاتف.     2. إّن واجهة االستخدام في السيارة هي منتج تابع لشركة my.cadillac.com أو الجهاز متوافقاً يرجى مراجعة

متوافق وتنطبق رسوم باقات البيانات. Apple CarPlay هي عالمة تجارية لشركة Siri  .Apple، وiPhone، وiTunes هي عالمات تجاريّة لشركة Apple، ومسجلة في الواليات المتحدة وبلدان أخرى.     3. إّن واجهة االستخدام 
 Android 5.0 Lollipop ذكية متوافقة تعمل بنظام التشغيل Android™ وهواتف Google Play من Android Auto وتسري الشروط واألحكام التابعة لها. وهي تتطّلب تطبيق GoogleTM في السيارة هي منتج تابع لشركة 

Google هي عالمة تجارية لشركة Android Auto .أو أعلى. تنطبق رسوم باقات البيانات

 شاشة عرض قياس
10 إنش عالية الدقة 

تعمل باللمس
شحن السلكي1

متوافق مع
2 APPLE CARPLAY™

3 ANDROID AUTO™ و
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القوة المحركة

محّرك بمنفذين ذو شحن فائق سعة 2.0 لتر، بحقن مباشر للوقود، بأربع 
أسطوانات، ونظام تشغيل/إيقاف أوتوماتيكي )قوة 237 حصان، مع عزم 

دوران 350 نيوتن متر عند 1500 دورة في الدقيقة(
نظام دفع خلفي

ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات

 الشاسيه ونظام التعليق

 الفرامل، نظام كبح أوتوماتيكي، نظام ركن إلكتروني، نظام منع االنغالق 
على العجالت األربع، قرصية على العجالت األربع

بطانات للفرامل عالية األداء
نظام الفرملة األمامي لمنع االصطدام بالمشاة

نظام تبريد بسعة إضافية 
عجلة قيادة آلية تعمل بنظام التوجيه اإللكتروني

نظام إلكتروني لتغيير السرعة عالي الدقة
عادم رباعي مزدوج مع أطراف المعة

نظام تعليق للقيادة والتحكم
المحور الخلفي، بنسبة 2.85

 التصميم الخارجي

نظام تعبئة الوقود بدون غطاء
مقابض األبواب من لون الهيكل

زجاج مقوى، عازل للصوت و زجاج أمامي يمتص الطاقة الشمسية
LED مصابيح أمامية

المرايا الخارجية من لون الهيكل، مدّفأة، قابلة للضبط كهربائًيا وللطي يدوياً، 
مع إشارات انعطاف مدمجة

قوالب المعة محيطة للنوافذ
قوالب دعامة من لون الهيكل

إطار احتياطي 
عجلة احتياطية 

مصابيح خلفية LED، مع عدسة حمراء خارجية
إطارات، 245/45R18، لكل الفصول، صلبة

خطاف القطر
مؤشر انعطاف مدمج مع المرآة األمامية

Bright Silver عجالت معدنية 18 إنش بلمسة
زجاج أمامي مقوى وعازل للصوت

التصميم الداخلي

نظام تشغيل تفاعلي عن ُبعد
مكيف للهواء، نظام تحكم تلقائي بالمناخ لمنطقتين مع نظام استشعار 

للرطوبة
فلتر لتنقية للهواء من الملوثات

منفضة للسجائر ووالعة
مقابض لمساعدة السائق والراكب الألمامي، مقابض لمساعدة ركاب 

المقاعد الخلفية الجانبية
نظام تجربة مستخدم كاديالك، ستيريو AM/FM مع شاشة معلومات مائلة 

ملونة قياس 10 إنش، 3 منافذ USB، مع إمكانية تخصيص اإلعدادات لكل 
سائق، ميزة التعرف على الصوت الطبيعي )باللغة اإلنجليزية فقط(، تكامل 

الهاتف مع ميزة 1Apple CarPlay وميزة 2Android Auto للهواتف المتوافقة 
Teen Driver وبرنامج

وحدة دوارة للتحكم في نظام المعلومات والترفيه من الكونسول
ميزة Teen Driver للسائقين المراهقين، تسمح بضبط إعدادات المركبة عبر 
مفتاح التشغيل، لتعزيز سلوك قيادة آمن. يمكن لهذه الميزة الحد من بعض 
ميزات المركبة المتاحة، وتمنع إيقاف تشغيل ميزات السالمة. داخل المركبة، 

تتوفر بطاقة تقارير تسجل معلومات حول أسلوب وعادات القيادة لتسمح لك 
وتساعدك على متابعة تدريب السائق الجديد.

منافذ USB، عدد 3، واحد من نوع A وآخر C مع كامل الوظائف في 
حجرة تخزين الكونسول المركزي األمامي، والثالث من نوع C للشحن في 

الكونسول المركزي لركاب الصف الثاني.
نظام صوتي بريميوم مع 9 مكبرات صوت 

ميزة 3Bluetooth التصال الهاتف بنظام المعلومات والترفيه في المركبة
بوصلة رقمية

أقفال أبواب كهربائية قابلة للبرمجة مع منع اإلقفال في حال كان المفتاح 
في منفذ تشغيل السيارة، وتقنية تأخير اإلقفال

سجادات لألرضية األمامية
لوحة عدادات، شاشة مزدوجة ملونة لعرض معلومات السائق يمكن ضبطها

كاميرا الرؤية الخلفية عالية الدقة
مساند رأس يمكن ضبطها بوضعيتين لركاب المقاعد األمامية

مساند رأس يمكن ضبطها بوضعيتين لركاب المقاعد الخلفية الجانبية
نظام تنبيه LED منعكس على الزجاج األمامي

نظام دخول السيارة بدون مفتاح
نظام تشغيل السيارة بدون مفتاح بكبسة زر

نظام LATCH لتثبيت مقاعد األطفال )حلقات التثبيت والحبال(
مرآة داخلية للرؤية الخلفية في الليل والنهار تشغل يدوياً مع اإلمالة

منافذ الطاقة
منفذ auxiliary أمامي 12 فولت، في حجرة تخزين الكونسول المركزي 

األمامي
منفذ auxiliary خلفي 12 فولت، في الكونسول المركزي لركاب الصف 

الثاني
مقعد منّبه للسالمة

قارئ بطاقات ذاكرةSD ، في حجرة تخزين الكونسول المركزي األمامي

مقاعد أمامية حاضنة، مقاعد خلفية قابلة للطي، مقعد السائق يمكن تعديله 
إلى 12 وضعية ومقعد الراكب األمامي يمكن تعديله إلى 10 وضعيات.

أداة ضبط مقعد السائق، مع إمكانية تعديل دعامة أسفل الظهر كهربائياً إلى 
وضعيتين، ولمقعد الراكب األمامي مع إمكانية تعديل دعامة أسفل الظهر 

كهربائياً إلى وضعيتين
حزام األمان، لمقعد السائق والراكب األمامي point-3 مع آلية شد الحزام، 

وأحزمة للمقاعد الخلفية point-3 لكل وضعيات الجلوس
نظام استشعار لرطوبة المقصورة

عمود عجلة القيادة قابل لالنحناء والتداخل يدوياً 
عجلة قيادة مغلفة بالجلد مع أذرع للتحكم في تبديل الحركة

نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات
نظام التحكّم عن ُبعد

حاجب للشمس مع إضاءة لكل من السائق والراكب األمامي مزود بمرآة
نوافذ كهربائية مع ميزة الفتح واإلغالق السريع في األمام والخلف 

 السالمة واألمان

وسائد هوائية4 مع نظام استشعار وجود الراكب، نظام استشعار عند مسند 
الرأس، جهاز كشف وجود راكب أو طفل في المقعد األمامي، وسادات 

هوائية، وسادة أمامية للسائق والراكب األمامي تفتح على مرحلتين، 
وسادتان جانبيتان مدمجتان في مقعد السائق والراكب األمامي للحماية 

من الصدمات الجانبية، وسادة عند مستوى الركبة للسائق والراكب األمامي، 
وسادات هوائية رأسية

نظام فرملة تلقائي
نظام تشغيل/إيقاف أوتوماتيكي 

نظام التنبيه لالصطدامات األمامية 

المزايا المتوفرة

حزمة الطقس البارد، تتضمن مقاعد مدفأة للسائق والراكب األمامي وعجلة 
 قيادة مدفأة أوتوماتيكياً

حزمة نظام المالحة ونظام Bose Premium الصوتي، تتضمن نظام تجربة 
 Bose Performance مستخدم كاديالك مع نظام مالحة مدمج، نظام

Series مع 15 مكبراً للصوت، مع شاشة مائلة ملونة لمركز معلومات السائق 
 قياس 8 إنش يمكن ضبطها، نظام شحن السلكي5

 AM/FM نظام تجربة مستخدم كاديالك مع نظام مالحة مدمج، ستيريو
متصل بنظام مالحة يوفر لك معلومات عن الحركة المرورية في الوقت 

الحقيقي، شاشة مائلة ملونة لعرض المعلومات قياس 10 إنش، 3 منافذ 
USB، مع إمكانية تخصيص اإلعدادات لكل سائق، ميزة التعرف على الصوت 
 1Apple CarPlay الطبيعي )باللغة اإلنجليزية فقط(، تكامل الهاتف مع ميزة

Teen Driver 2 للهواتف المتوافقة وميزةAndroid Auto وميزة 
 مقاعد مدفأة للسائق والراكب األمامي

 فتحة سقف UltraView، من جزئين، تمتد فوق مقاعد الصفين األول والثاني
القوة المحركة، نظام دفع رباعي

فئــة الفخامــة المميزةميــزات CT5 2020 فئــة الفخامــة
متوّفــرة بتكلفــة إضافية

1. إّن واجهة االستخدام في السيارة هي منتج تابع لشركة ®Apple وتسري الشروط واألحكام التابعة لها. يتطّلب وجود هاتف ®iPhone متوافق وتنطبق رسوم باقات البيانات. Apple CarPlay هي عالمة تجارية لشركة Siri  .Apple، وiPhone، وiTunes هي عالمات تجاريّة لشركة Apple، ومسجلة 
في الواليات المتحدة وبلدان أخرى.     2. إّن واجهة االستخدام في السيارة هي منتج تابع لشركة GoogleTM وتسري الشروط واألحكام التابعة لها. وهي تتطّلب تطبيق Android Auto من Google Play وهواتف ™Android ذكية متوافقة تعمل بنظام التشغيل Android 5.0 Lollipop أو أعلى. 

تنطبق رسوم باقات البيانات. Android Auto هي عالمة تجارية لشركة Google.     3. يتطلب التشغيل الكامل نظام بلوتوث وهاتفاً ذكياً. بعض األجهزة تتطلب وصلة USB. يرجى مراجعة موقع my.cadillac.com/learn     4. مالحظة حول سالمة األطفال: يجب دائماً استخدام أحزمة األمان والمساند 
الخاصة باألطفال المالئمة لعمر طفلك وحجمه، حتى مع الوسادات الهوائّية. حتى في المركبات المجّهزة بنظام استشعار وجود الراكب، يكون األطفال في أمان أكبر عندما يتّم تثبيتهم في المقعد الخلفّي ضمن كرسي أمان األطفال المالئم أو مقعد األمان الداعم لألطفال. يجب االمتناع دائماً 

عن وضع كرسي أمان األطفال المواجه للخلف في المقعد األمامّي ألّي مركبة مجّهزة بوسادة أمامّية نشطة. يرجى مراجعة دليل المالك الخاص بمركبتك وتعليمات كرسي أمان األطفال للمزيد من المعلومات عن السالمة.  5. يقوم النظام السلكياً بشحن أحد هواتف PMA أو Qi المتوافقة. تتمّيز 
بعض الهواتف بتكنولوجيا الشحن الالسلكّي المدمجة، بينما تتطّلب بعض الهواتف األخرى محوالً خاصاً/غالفاً خلفياً خاصاً. لمعرفة إذا كان الهاتف أو الجهاز متوافقاً يرجى مراجعة my.cadillac.com أو استشارة شركة الهاتف

استمتع بمزايا فئة الفخامة باإلضافة إلى هذه التعديالت:

نظام التنبيه عند تغيير المسار مع نظام التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء
إنارة داخلية ومحيطة، لألبواب وعند األرجل

إعدادات الذاكرة التي توفر “إعدادات مسبقة الضبط” لسائقين، مع إمكانية 
الخروج بسهولة من المقعد، مرايا خارجية يمكن تعديلها كهربائياً، عمود عجلة 

القيادة قابل لالنحناء والتداخل كهربائياً )في حال توفره(
مرآة الرؤية الخلفية بخاصية التعتيم التلقائي، مرايا خارجية من نفس لون 
الهيكل قابلة للتدفئة وقابلة للتعديل كهربائياً، المرآة الخارجية من ناحية 

 السائق قابلة للطي كهربائياً وبخاصية التعتيم التلقائي مع مؤشرات 
انعطاف مدمجة

نظام تنبيه لألجسام العابرة من الخلف
 أداة ضبط مقعد السائق، مع إمكانية تعديل دعامة أسفل الظهر إلى

 4 وضعيات، وإمكانية تعديل دعامة أسفل ظهر مقعد الراكب األمامي
إلى 4 وضعيات

فتحة سقف UltraView، من جزئين، تمتد فوق مقاعد الصفين األول والثاني
نظام شحن السلكي5

مقابض األبواب مضاءة من لون الهيكل مع لمسات المعة
نظام المساعدة على الركن الخلفي

Manoogian Silver عجالت معدنية متميزة 18 إنش بلمسة

المزايا المتوفرة

 محرك V6 بشحن فائق مزدوج وسعة 3 لتر، بحقن مباشر للوقود، بقوة 360 
حصان، مع عزم دوران 550 نيوتن متر عند  2350 – 4000 دورة في الدقيقة 

ونظام تشغيل/إيقاف أوتوماتيكي
نظام تجربة مستخدم كاديالك مع نظام مالحة مدمج، ستيريو AM/FM مع 
ميزة مالحة تعطيك تفاصيل حركة المرور بالوقت المباشر، شاشة معلومات 
مائلة ملونة قياس 10 إنش، 3 منافذ USB، مع إمكانية تخصيص اإلعدادات 

لكل سائق، ميزة التعرف على الصوت الطبيعي )باللغة اإلنجليزية فقط(، 
تكامل الهاتف مع ميزة 1Apple CarPlay وميزة 2Android Auto للهواتف 

Teen Driver المتوافقة وبرنامج
حزمة التحكم بالمناخ، تتضمن مقاعد مهوأة ومدّفأة للسائق والراكب 

األمامي، عجلة قيادة مدّفأة أوتوماتيكياً
نظام تبريد بسعة إضافية 

حزمة نظام المالحة ونظام Bose Premium الصوتي، تتضمن تجربة 
 Bose Performance مستخدم كاديالك مع نظام مالحة مدمج، نظام
 Series مع 15 مكبراً للصوت، مع شاشة مائلة ملونة لمركز معلومات 

السائق قياس 8 إنش يمكن ضبطها

حزمة تنبيه السائق بالس، تتضمن مؤشر المسافة األمامية الفاصلة، نظام 
المساعدة على المحافظة على المسار مع نظام التنبيه عند االنحراف عن 

المسار، شاشة معلومات منعكسة على الزجاج األمامي، شاشة مائلة ملونة 
 IntelliBeam لمركز معلومات القيادة 8 إنش يمكن إعادة ضبطها ومصابيح
حزمة دعم السائق واألمان المتقدم، تتضمن نظام شد حزام األمان تلقائياً،  
نظام تثبيت السرعة التفاعلي المتطور، قفل عمود التوجيه، قفل وسقاطة 

األبواب، قفل فتحة الوقود، عروات قفل العجالت، نظام إنذار ضد السرقة 
ذاتي التشغيل، نظام استشعار إلمالة السيارة، نظام استشعار لحركة السيارة 
الداخلية، نظام فرملة تلقائي مطور ونظام فرملة تلقائي عند الرجوع للخلف

مجموعة اإلنارة، تتضمن عتبات مساعدة أمامية مضيئة ومصابيح انعطاف 
أمامية

مجموعة المساعدة على الركن، تتضمن مؤين هواء، عمود عجلة القيادة 
قابل لالنحناء والتداخل كهربائياً، كاميرا الروية الخلفية، نظام التحذير من عبور 

المشاة في الخلف، رؤية محيطة عالية الدقة، صندوق األمتعة يعمل دون 
استخدام اليدين

نظام المساعدة على الركن مع الكبح
أقفال حماية لألبواب والمزالج

المقاعد
مقعد السائق مع ميزة تدليك عبر دعامة أسفل الظهر

مقعد الراكب األمامي مع ميزة تدليك عبر دعامة أسفل الظهر
وسادة مقعد السائق يمكن التحكم بطولها يدوياً

وسادة مقعد الراكب األمامي يمكن التحكم بطولها يدوياً
ظهر مقعد السائق يمكن تعديله كهربائياً

ظهر مقعد الراكب األمامي يمكن تعديله كهربائياً
مقاعد مدفأة للسائق والراكب األمامي

وسادة وظهر مقعد السائق والراكب األمامي مع فتحات للتهوية 
إطارات 245/40R19، صلبة

العجالت
 عجالت ألمنيوم Diamond Cut قياس 18 إنش مع جيوب 

Android Gloss بلون
 عجالت ألمنيوم Diamond Cut قياس cm 48.3( 19( إنش مع 

Midnight Silver جيوب بلون



2 0 2 0 C T 5 كــاديــالك  الـمـيـــزات والـخـيـــارات

ميــزات CT5 2020 الفئــة الرياضيــة
متوّفــرة بتكلفــة إضافية

CT5-V فئة
متوّفــرة بتكلفــة إضافية

 استمتع بمزايا فئة الفخامة الممّيزة باإلضافة 
إلى هذه التعديالت:

استمتع بمزايا الفئة الرياضية باإلضافة إلى هذه التعديالت:

دواسات من األلمنيوم
المقاعد

وسادة مقعد السائق يمكن التحكم بطولها يدوياً
وسادة مقعد الراكب األمامي يمكن التحكم بطولها يدوياً

ظهر مقعد السائق يمكن تعديله كهربائياً
ظهر مقعد الراكب األمامي يمكن تعديله كهربائياً

عجلة قيادة مغلفة بالجلد، رياضية، سميكة، مزودة بأذرع من 
المغنيسيوم للتحكم في تبديل الحركة
قوالب محيطة للنوافذ باللون األسود 

قوالب دعامة من لون الهيكل مع ملحقات سوداء
جناح أيروديناميكي خلفي بلون الهيكل

نظام تعليق للقيادة والتحكم
مصابيح خلفية مع عدسة خارجية شفافة رمادية اللون مع عناصر 

داخلية من الكريستال األحمر
إطارات لكل الفصول، صلبة

Pearl Nickel عجالت من األلمنيوم الفائق قياس 19 إنش بلمسة
 فرامل مع نظام مانع لالنغالق وقرص لكل من األربع عجالت، فرامل 

أمامية Black Brembo، ماسكات خلفية غير مطلية.

المزايا المتوفرة

 مالقط المكبح
مكابح Brembo أمامية زرقاء، مع شعار  CT5-V. مكابح خلفية زرقاء، 

دون الشعار. مكابح Brembo أمامية حمراء، مع شعار  CT5-V. مكابح 
Brembo خلفية حمراء، دون الشعار. 

نظام تبريد بسعة إضافية 
حزمة التحكم بالمناخ، تتضمن مقاعد قابلة للتهوية والتدفئة للسائق 

والراكب األمامي، عجلة قيادة مدّفأة أوتوماتيكياً
حزمة نظام المالحة ونظام Bose Premium الصوتي تتضمن تجربة 

 Bose Performance مستخدم كاديالك مع نظام مالحة مدمج، نظام
Series مع 15 مكبراً للصوت، مع شاشة مائلة ملونة لمركز معلومات 

السائق قياس 8 إنش يمكن ضبطها
AM/ نظام تجربة مستخدم كاديالك مع نظام مالحة مدمج ستيريو

FM مع ميزة مالحة توفر تفاصيل حركة المرور بالوقت المباشر، شاشة 
معلومات مائلة ملونة قياس 10 إنش، 3 منافذ USB، مع إمكانية 

تخصيص اإلعدادات لكل سائق، ميزة التعرف على الصوت الطبيعي 
 1Apple CarPlay باللغة اإلنجليزية فقط(، تكامل الهاتف مع ميزة(
Teen Driver 2 للهواتف المتوافقة وبرنامجAndroid Auto وميزة

حزمة تنبيه السائق بالس، تتضمن مؤشر المسافة األمامية الفاصلة، 
نظام المساعدة على المحافظة على المسار مع نظام التنبيه عند 

االنحراف عن المسار، شاشة معلومات منعكسة على الزجاج األمامي، 
شاشة مائلة ملونة لمركز معلومات القيادة 8 إنش يمكن إعادة 

IntelliBeam ضبطها ومصابيح
حزمة دعم السائق واألمان المتقدم تتضمن نظام شد حزام األمان 
تلقائياً، نظام تثبيت السرعة التفاعلي المتطور، قفل عمود التوجيه، 

قفل وسقاطة األبواب، قفل فتحة الوقود، عروات قفل العجالت، نظام 
إنذار ضد السرقة ذاتي التشغيل، نظام استشعار إلمالة السيارة، نظام 

استشعار لحركة السيارة الداخلية، نظام فرملة تلقائي مطور ونظام 
فرملة تلقائي عند الرجوع للخلف

مجموعة اإلنارة تتضمن عتبات مساعدة أمامية مضيئة ومصابيح 
انعطاف أمامية

قفل فتحة خزان الوقود
مجموعة المساعدة على الركن تتضمن مؤين هواء، عمود عجلة 

القيادة قابل لالنحناء والتداخل كهربائياً، كاميرا الرؤية الخلفية، نظام 
التحذير من عبور المشاة في الخلف، رؤية محيطة عالية الدقة، صندوق 

 األمتعة يعمل دون استخدام اليدين، ونظام المساعدة على الركن 
مع الكبح
المقاعد

مقعد السائق مع ميزة تدليك عبر دعامة أسفل الظهر
مقعد الراكب األمامي مع ميزة تدليك عبر دعامة أسفل الظهر

الحزمة الرياضية تتضمن مفاضل محدود االنزالق، نظام تحكم 
مغناطيسي بالقيادة، ونظام تعليق عالي األداء

نظام تبريد بسعة إضافية 
العجالت

 عجالت من األلمنيوم الفائق قياس 19 إنش مطلية 
Satin Graphite بلمسة

 عجالت ألمنيوم Diamond Cut قياس 19 إنش مع جيوب 
Android Satin بلون

حزمة التحكم بالمناخ، تتضمن مقاعد قابلة للتهوية والتدفئة للسائق 
والراكب األمامي، عجلة قيادة مدّفأة أوتوماتيكياً

حزمة نظام المالحة ونظام Bose Premium الصوتي، تتضمن تجربة 
 Bose Performance مستخدم كاديالك مع نظام مالحة مدمج، نظام
Series مع 15 مكبراً للصوت، مع شاشة مائلة ملونة لمركز معلومات 

السائق قياس 8 إنش يمكن ضبطها
AM/ نظام تجربة مستخدم كاديالك مع نظام مالحة مدمج، ستيريو

FM مع ميزة مالحة توفر تفاصيل حركة المرور بالوقت المباشر، شاشة 
معلومات مائلة ملونة قياس 10 إنش، 3 منافذ USB، مع إمكانية 

تخصيص اإلعدادات لكل سائق، ميزة التعرف على الصوت الطبيعي 
 1Apple CarPlay باللغة اإلنجليزية فقط(، تكامل الهاتف مع ميزة(
Teen Driver 2 للهواتف المتوافقة وبرنامجAndroid Auto وميزة

 Android Auto وميزة Apple CarPlay تكامل الهاتف مع ميزة
Teen Driver للهواتف المتوافقة وبرنامج

CT5-V سجادات فاخرة لألرضية األمامية مع شعار
الحزمة الرياضية تتضمن مفاضل محدود االنزالق، نظام تحكم 

مغناطيسي بالقيادة، ونظام تعليق عالي األداء
CT5-V سجادات فاخرة لألرضية األمامية مع شعار

لوحة عدادات، شاشة مائلة ملونة قياس 8 إنش لعرض معلومات 
السائق يمكن ضبطها

المقاعد
مقعد السائق مع ميزة تدليك عبر دعامة أسفل الظهر

مقعد الراكب األمامي مع ميزة تدليك عبر دعامة أسفل الظهر
مقاعد مدفأة للسائق والراكب األمامي

وسادة وظهر مقعد السائق والراكب األمامي مع فتحات للتهوية 
عجلة القيادة قابلة للتدفئة أوتوماتيكياً

إطارات، لفصل الصيف، صلبة
بطانات للمكابح عالية األداء 

مفاضل إلكتروني محدودة االنزالق
محرك V6 بشحن فائق مزدوج سعة 3 لتر، بحقن مباشر للوقود، بقوة 

360 حصان عند 5400 دورة في الدقيقة،  وعزم دوران 550 نيوتن 
متر عند  2350 – 4000 دورة في الدقيقة ونظام تشغيل/إيقاف 

أوتوماتيكي
عادم رباعي مزدوج مع أطراف المعة

نظام إدارة كفاءة السحب 

المزايا المتوفرة

 حزمة تنبيه السائق بالس تتضمن مؤشر المسافة األمامية الفاصلة، 
نظام المساعدة على المحافظة على المسار مع نظام التنبيه عند 

االنحراف عن المسار، شاشة معلومات منعكسة على الزجاج األمامي، 
شاشة مائلة ملونة لمركز معلومات القيادة 8 إنش يمكن إعادة 

 IntelliBeam ضبطها ومصابيح
حزمة دعم السائق واألمان المتقدم تتضمن نظام شد حزام األمان 
تلقائياً، نظام تثبيت السرعة التفاعلي المتطور، قفل عمود التوجيه، 

قفل وسقاطة األبواب، قفل فتحة الوقود، عروات قفل العجالت، نظام 
إنذار ضد السرقة ذاتي التشغيل، نظام استشعار إلمالة السيارة، نظام 

استشعار لحركة السيارة الداخلية، نظام فرملة تلقائي مطور ونظام 
فرملة تلقائي عند الرجوع للخلف

عجلة قيادة مصنوعة من األلياف الجلدية 
مجموعة اإلنارة تتضمن عتبات مساعدة أمامية مضيئة ومصابيح 

انعطاف أمامية
مجموعة المساعدة على الركن تتضمن مؤين هواء، عمود عجلة 

القيادة قابل لالنحناء والتداخل كهربائياً، كاميرا الرؤية الخلفية، نظام 
التحذير من عبور المشاة في الخلف، رؤية محيطة عالية الدقة، صندوق 

األمتعة يعمل دون استخدام اليدين، ونظام المساعدة على الركن 
مع الكبح
العجالت

 عجالت من األلمنيوم الفائق قياس 19 إنش بلمسة 
 Satin Graphite

 عجالت ألمنيوم Diamond Cut قياس 19 إنش مع جيوب 
Android Satin بلون

مالقط المكابح
مكابح Brembo أمامية زرقاء، مع شعار  CT5-V. مكابح خلفية زرقاء، 

دون الشعار.
 Brembo مكابح .CT5-V  أمامية حمراء، مع شعار Brembo مكابح 

خلفية حمراء، دون الشعار. 
عجلة قيادة مصنوعة من األلياف الجلدية 

1. إّن واجهة االستخدام في السيارة هي منتج تابع لشركة ®Apple وتسري الشروط واألحكام التابعة لها. يتطّلب وجود هاتف ®iPhone متوافق وتنطبق رسوم باقات البيانات. Apple CarPlay هي عالمة تجارية لشركة Siri  .Apple، وiPhone، وiTunes هي عالمات تجاريّة لشركة Apple، ومسجلة 
في الواليات المتحدة وبلدان أخرى.     2. إّن واجهة االستخدام في السيارة هي منتج تابع لشركة GoogleTM وتسري الشروط واألحكام التابعة لها. وهي تتطّلب تطبيق Android Auto من Google Play وهواتف ™Android ذكية متوافقة تعمل بنظام التشغيل Android 5.0 Lollipop أو أعلى. 

.Google هي عالمة تجارية لشركة Android Auto .تنطبق رسوم باقات البيانات
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1. ســعة تخزيــن البضائــع والحمولــة محــدودة بالــوزن وكيفية التوزيع.

CT5 اختيار أبعاد
جميع المقاسات بالمليمتر

2946 قاعدة العجالت 
4923 الطول اإلجمالي 
2040 العرض اإلجمالي مع استطاالت المرايا 
1453 االرتفاع اإلجمالي 
1595 المسافة بين العجلتين األماميتين 
1623 المسافة بيت العجلتين الخلفيتين 

المقاسات الخارجية

66 سعة خزان الوقود )لتر( 
337 سعة حّيز األمتعة1  )لتر( 
3/2 سعة الجلوس 

السعة وقدرة التخزين 

الخلف األمام    
963  1077 حّيز األرجل  
930  991 حّيز الرأس  

 1364  1364 حّيز الجلوس  

المقاسات الداخلية

مـــزايــــا الـمــالـــك

إّن مالكي سياراتنا يستحقون منا األفضل. لهذا السبب تأتي جميع موديالت 2020 مجهزة بمجموعة شاملة من الميزات للمالك. 
cadillacarabia.com/ae-ar/owner-resources لمعرفة المزيد، يرجى زيارة

 مالحظة هامة حول التعديالت والضمانات

عمليات التركيب أو التعديالت على تجهيزات المركبة األصلّية )أو الشاسيه( كما توّزعها جنرال موتورز ال يغّطيها الضمان 
المحدود للمركبات الجديدة التابع لجنرال موتورز. الشركة المتخّصصة بتعديل الهياكل، المتخّصصة بالتجميع، المتخّصصة بتركيب 

 التجهيزات أو المتخّصصة بتعديل السيارات هي المسؤولة الوحيدة عن الضمانات على الهيكل أو التجهيزات أو أّي تعديالت 
)أو أّي تأثيرات لهذه التعديالت( على أّي من القطع، أو المكّونات، أو األنظمة، أو المجموعات التي قامت جنرال موتورز 
 بتركيبها. جنرال موتورز غير مسؤولة عن سالمة أو جودة التصميم، أو الميزات، أو المواد، أو المهارة الحرفّية ألّي تعديالت 

يجريها هؤالء الموظفون.

 المحركات

لقد تم تجهيز منتجات كاديالك بمحركات من إنتاج شركة جنرال موتورز أو بواسطة موردين آخرين لشركة جنرال موتورز حول 
العالم. قد يتم استخدام محركات منتجات كاديالك أيضاً في النماذج والطرازات والموديالت األخرى التي تصنعها جنرال موتورز.

 التجميع

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 عن 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.

مالحظة حول سالمة الطفل 

يجب دائماً استخدام أحزمة األمان والمساند الخاصة باألطفال المالئمة لعمر طفلك وحجمه، حتى مع وجود الوسادات الهوائّية. 
حتى في المركبات المجّهزة بنظام استشعار وجود الراكب، يكون األطفال في أمان أكبر عندما يتّم تثبيتهم في المقعد 

الخلفّي ضمن كرسي أمان األطفال المالئم أو مقعد األمان الداعم لألطفال. عدم بأي حال من األحوال وضع كرسي أمان 
األطفال المواجه للخلف في المقعد األمامّي ألّي مركبة مجّهزة بوسادة أمامّية نشطة. يرجى مراجعة دليل المالك وتعليمات 

كرسي أمان األطفال للمزيد من المعلومات عن السالمة.

المعلومات حول سحب المقطورات والقيادة على الطرقات الوعرة

يرجى زيارة موقع cadillac.com ومراجعة دليل المالك بدّقة لمعرفة معلومات السالمة المهّمة حول سحب المقطورات 
والقيادة على الطرقات الوعرة على متن مركبتك.

معلومات هامة حول هذا الكتّيب 

لقد بذلنا ما في وسعنا لجعل هذا الكتّيب شامالً قدر اإلمكان. لكّن الشركة تحتفظ بحقها بإدخال أي تعديل في أي وقت ومن 
دون سابق إنذار في ما خص األسعار أو األلوان أو المواد أو التجهيزات أو المواصفات أو الطرازات وتوّفرها. 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 عما هو مذكور وذلك لتعدد مصادر التصنيع ونوعية التجهيزات. قد يطرأ على المعلومات المذكورة 

في هذا الكتّيب بعض التعديل منذ تاريخ طبعه، لذا ُيرجى مراجعة وكيل كاديالك للحصول على كامل التفاصيل. تحتفظ 
كاديالك، بحقها في تحديد مدة سنة الطراز ألي منتج وألي سبب كان، أو في بدء سنوات الطراز وإنهائها في أوقات مختلفة. 

قد تخسر بعض مّيزات المركبات منفعتها مع مرور الوقت نتيجة التقادم بسبب التغييرات التكنولوجّية. ما لم يتم ذكر خالف ذلك، 
تستند كّل المزاعم إلى فئة السيارات الرياضية المتعّددة االستخدامات الصغيرة الفخمة لدى جنرال موتورز وإلى المعلومات 

التنافسّية الحديثة المتوّفرة. باستثناء كّل مركبات جنرال موتورز األخرى.. 

طلبّيات األساطيل

قد يتم إلغاء بعض المواصفات القياسية من طلبات األساطيل. يرجى مراجعة الوكيل للتفاصيل.

 CADILLAC PREMIUM CARE

4 سنوات/ 100,000 كلم1 تغطية ضمان2
5 سنوات/ 100,000 كلم1 خدمة وصيانة2

4 سنوات خدمة مساعدة على الطريق

 CADILLAC PREMIUM CARE PLUS )متوفر لدى شرائك* سيارة كاديالك جديدة( 

5 سنوات/ 100,000 كلم1 تغطية ضمان2
5 سنوات/ 100,000 كلم1 خدمة وصيانة2 )تشمل لبادات المكابح4 ومساحات الزجاج4(

5 سنوات خدمة مساعدة على الطريق

 2018© جنرال موتورز. جميع الحقوق محفوظة. إّن العالمات الظاهرة في الكتّيب هي ماركة مسجلة لشركة جنرال موتورز، فروعها والشركات التابعة لها أو المرخصين من قبلها. Apple، iPhone ِوApple CarPlay هي عالمات تجارية لشركة Apple Inc.، ومسجلة في الواليات المتحدة األميركية 
 وبلدان أخرى. Android هي عالمة تجارية لشركة Google LLC. وBrembo هي عالمة تجارية مسجلة لشركة Brembo. وBose وCenterpoint وAudioPilot هي عالمات تجارية لشركة Bose في الواليات المتحدة والبلدان األخرى. SiriusXM Satellite Radio هي عالمة تجارية مسجلة 

Wi-Fi Alliance هي عالمة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fiو .SiriusXM Radio Inc لشركة

1. أيهما أسبق.
2. لالطالع على الشروط واألحكام المفصلة، يرجى مراجعة كتيب الضمان و الخدمة و الصيانة للمركبات الجديدة. تطبق شروط و أحكام الضمان الخاصة بالشركة المصنعة و ال تشمل أي تعويض أو استرداد نقدي.

3. يرجى التواصل مع ممثل وكيلك المحلي.
4. تطبق أحكام االستخدام المعتدل و سيتم استبدال )كحد أقصى( ثالث  )3( شفرات لكل من الماسحات األمامية، شفرتين  )2( للماسحات الخلفية، طقمي )2( بطانات للفرامل األمامية، طقم واحد )1( من لبادات

الفرامل األمامية، طقم واحد )1( من بطانات الفرامل الخلفية.

1453 ملم

1623 ملم 1595 ملم
2040 ملم

2946 ملم

4923 ملم
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عجــالت مطليــة باأللمنيــوم قياس 18 إنش 
BRIGHT SILVER بلمســة
قياســية فــي فئة الفخامة

عجــالت ألمنيــوم DIAMOND CUT قيــاس 18 إنش 
ANDROID GLOSS مــع جيوب

تتوّفــر فــي فئــة الفخامة الممّيزة

عجــالت مطليــة باأللمنيــوم الفاخــر قياس 19 إنش 
PEARL NICKEL بلمســة

 CT5-V قياســية فــي الفئــة الرياضية وفئة

عجــالت ألمنيــوم DIAMOND CUT قيــاس 19 إنش 
MIDNIGHT SILVER مــع جيوب
تتوّفــر فــي فئــة الفخامة الممّيزة

عجــالت مطليــة باأللمنيــوم الفاخــر قياس 18 إنش 
MANOOGIAN SILVER بلمســة

قياســية فــي فئــة الفخامة الممّيزة  

عجــالت مطليــة باأللمنيــوم الفاخــر قياس 19 إنش 
SATIN GRAPHITE بلمســة

  CT5-V تتوّفــر فــي الفئــة الرياضية وفئة

عجــالت ألمنيــوم DIAMOND CUT قيــاس 19 إنش 
ANDROID SATIN مــع جيوب

  CT5-V تتوّفــر فــي الفئــة الرياضية وفئة
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1. تتوّفــر فــي فئــة الفخامــة الممّيــزة، تتطّلــب حزمــة نظــام المالحــة ونظــام Bose Premium الصوتي وحزمــة التحكم بالمناخ.

مساحات
JET BL ACK

مساحات
JET BL ACK

مساحات
JET BL ACK

ألمنيــوم مصقول

معدني

معدني

مساحات
JET BL ACK

مساحات
JET BL ACK

مساحات
JET BL ACK

مساحات
JET BL ACK

 مقاعد بمســاحات جلدية مع مســاحات
MINI-P E R F OR AT E D

JET BL ACK

مقاعــد مغّلفة بالجلد
SAHARA BEIGE

مقاعــد مغّلفة بالجلد
JET BL ACK

 مقاعد بمســاحات جلدية مع مســاحات
MINI-P E R F OR AT E D

SAHARA BEIGE

 مقاعد بمســاحات جلدية مع مســاحات
MINI-P E R F OR AT E D

MAPLE SUGAR

SE مع مســاحات MI-A NIL INE مقاعد جلدية 
C H E V R O N  P E R F O R AT E D

SEDONA SAUVAGE

مقاعد بمســاحات جلدية مع مســاحات
MINI-P E R F OR AT E D

JET BL ACK

مقاعد بمســاحات جلدية مع مســاحات
MINI-P E R F OR AT E D

WHISPER BEIGE

مساحات
JET BL ACK

مساحات
JET BL ACK

مقاعد بمســاحات جلدية
JET BL ACK

خشب
MISTY MATRIX

لمســة بخشب
ELM WOOD

تقليمــات ألياف كربونية 
1TWENTY-TWO

تقليمــات ألياف كربونية 
1TWENTY-TWO

تقليمــات ألياف كربونية 
1TWENTY-TWO

تقليمــات ألياف كربونية 
MORELLO
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1. متوّفــر بتكلفــة إضافية.

O بطبقتين1 B S E S S I O N 1Vأحمــر  E L O C I T Y أحمر 

1WAV E معدني 

1S H A D O W معدني 

1G A R N E T معدني 

1D A R K  M O O N معدنــي 

R AV E N أسود  أبيض كريســتالي 3 طبقات1


