
XT6
A C C E S S O R I E S



XT6
Improbably spacious. Impressively stylish 
and effortlessly capable. Optimize the 
performance of the first of its kind XT6 with 
premium accessories and add the personal 
touch to your Cadillac.
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XT6 ACCESSORIES

GRILLETTES (84649626)

Take the premium look of your Cadillac a 
notch above with the upscale look of the 
Cadillac Accessories Grillettes in Gloss Black.

(Labour Hours: 60min)

UNIVERSAL TABLET HOLDER WITH 
INTEGRATED POWER (84417988)

Stay connected, no matter where you are. 
With the Cadillac Accessories Universal 
Tablet Holder, backseat passengers can 
easily use their tablets while on the road. 
It securely holds a tablet against the 
front seatback in a choice of Portrait or 
Landscape orientations, attaching to the 
driver- or front-passenger-seat head rests. 

MOLDED ASSIST STEPS IN BL ACK 
WITH STAINLESS STEEL STEP PAD
(84169079)

Make it easier to get in or out of 
your vehicle with the sturdy Cadillac 
Accessories Assist Steps, which include a 
stainless-steel insert with molded plastic 
grooves for more stable footing.

(Labour Hours: 120min)

CLEAR TAILL AMPS (84731215)

Personalize your Cadillac from every 
angle. Enhance the look of the rear of your 
vehicle using these easy-to-install Cadillac 
Accessories Taillamps.

(Labour Hours: 1hr)

LICENSE PL ATE APPLIQUE IN 
GLOSS BL ACK (84521632)

Dress your Cadillac and accent its exterior 
with this stylish Cadillac Accessories 
License Plate Applique.

FRONT MOLDED SPL ASH GUARDS 
IN GLOSS BL ACK (84535417)

Keep your Cadillac as good as new with 
the Cadillac Accessories Splash Guards 
that help protect your vehicle from mud, 
gravel and road splashes.



XT6 ACCESSORIES

ROOF RACK CROSS RAIL PACKAGE
84689428 :  Br ight  F in ish

84658142 :  G loss B lack

There’s always space for more cargo in 
your Cadillac with the Cadillac Accessories 
Roof Rack Cross Rail Package. These 
cross rails serve as the base for many roof 
mounted cargo management accessories, 
such as cargo carriers and bicycle racks. 

(Labour Hours: 18min) 

*Attachment kit included.

CABIN AIR FILTER (23288085)

Your Cadillac is built with features that keep 
you safe on the road and healthy too. The 
Cabin Air Filter helps provide cleaner air within 
your vehicle with the Cadillac Accessories 
Passenger Compartment Air Filter. Designed 
to help remove airborne particles as well as 
unpleasant odors, this high-performance 
air filter is specifically designed to help 
personalize, customize and optimize the 
performance of your vehicle for your lifestyle.

(Labour Hours: 12min) 

THIRD-ROW PREMIUM ALL-WEATHER 
FLOOR LINERS
84220186 : Jet Black - Second Row - Captain’s Chair

84220188 : Jet Black - Second Row - Bench Seat

84605155 : Dark Titanium - Jet Black - Second Row - Captain’s Chair

84605157 : Dark Titanium - Second Row - Bench Seat

Keep the interiors of your Cadillac protected 
from water, debris and everyday use with the 
Cadillac Accessories All-Weather Floor Mats. 
Its deep-patterned design works to collect 
rain, mud, snow and other debris. They are 
removable for easy cleaning and helps protect 
your vehicle against future wear from
everyday use.

(Labour Hours: 6min) 

FIRST-  AND SECOND-ROW 
PREMIUM ALL-WEATHER FLOOR 
LINERS
84220180 : Jet Black

84605147 : Dark Titanium

Your Cadillac deserves the best, and with 
the Cadillac Accessories Premium All-
Weather Floor Liners you can protect its 
interiors from water, debris, and everyday 
wear. Precision designed for maximum 
carpet coverage, this vinyl Floor Liner 
features textures and patterns that 
help enhance foot traction and provide 
exceptional channeling for dirt, water or 
mud. The liner features the Cadillac Logo 
and has molded edges for maximum 
moisture protection and easy cleaning.

(Labour Hours: 6min) 

FIRST-  AND SECOND-ROW  
CARPETED FLOOR MATS
84664078 : Jet Black for Platinum Package

84664080 : Jet Black

84664081 : Dark Titanium

84664083 : Jet Black - Second Row - Bench seat Platinum

84664085 : Jet Black - Second Row - Bench seat

84664086 : Dark Titanium - Second Row-  Bench seat

Keep your Cadillac spotlessly clean from 
the inside by protecting it from water, 
debris and everyday use with the Cadillac 
Accessories carpeted Floor Mats. They 
are removable for easy cleaning and help 
protect your vehicle against future wear 
from everyday use.



VERTICAL CARGO NET IN BL ACK
(84246517)

Every piece of cargo in your Cadillac is 
secure with the Cadillac Accessories 
Cargo Net. Easily attachable to the sides 
of the vehicle at the rear of the cargo 
area, it prevents the smallest of items 
from shifting while in transit. It can also 
be conveniently stored in the integrated 
storage bag featuring the Cadillac logo 
when not in use.

(Labour Hours: 6min)

CARGO AREA PREMIUM CARPETED 
MAT IN JET BL ACK WITH CADILL AC 
LOGO (8444 8702)

To protect the interior of your Cadillac from 
water, debris and everyday use, try the 
Cadillac Accessories Carpeted Cargo Mat. 
This easily removable Cargo Mat is 
easy to clean and helps you have a
hassle-free experience.

(Labour Hours: 6min)

CARGO LINER IN JET BL ACK WITH 
CADILL AC LOGO (84229582)

The Cadillac Accessories Cargo Liner 
covers the cargo area floor and the back 
of the rear seats to help provide protection 
from scratches and stains when carrying 
items of various sizes. It automatically 
adjusts itself to rear seatbacks, 
conveniently allowing for use in up or 
down position.

(Labour Hours: 6min)
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TRAILER WIRING HARNESS 
ADAPTER 7  TO 12 VOLT AUXILIARY 
ADAPTER 
12497781 : 7 to 12-Volt AUX adapter

19201995 : 7-pin to 4-Way Flat and 7 Pin to 12-Volt Adapter

Power up your drive with the Cadillac 
Accessories Trailer Wiring Electrical 
Adapter. Utilize your trailer wiring harness 
to power other devices through the 
custom-designed adapter that converts
a 7-pin trailer harness to a 12-Volt
power outlet.

TIRE PRESSURE MONITOR 
(1351616)

Stay one step ahead and always know the 
level of air in your tires with the Cadillac 
Accessories Tire Pressure Monitor that 
notifies you when any of your tires are low 
on pressure.

(Labour Hours: 6min)

CENTER CAP 
84235281 : Black with Monochromatic Crest Logo

19351813  : Silver with Multicolored Cadillac Logo

Enhance the style and appearance of your 
Cadillac with the Cadillac Accessories 
Center Cap. Made with durable material, 
the center cap is built to resist corrosion 
for a long life. 

(Labour Hours: 6min)

*Priced at single quantity.

LUG NUTS IN CHROME (19302058)

Make every part of your Cadillac stand out. 
The wheels too. Complement your vehicle’s 
wheels with Cadillac Accessories Chrome 
Lug Nuts. The lug nuts are for wheels with 
exposed lugs, without a need to retain a 
wheel cap or cover.

(Labour Hours: 6min) 

*Priced at single quantity.

Michelin  Premier  LTX P235/55R20 
102H BSW Tire
(22996332)

Make your Cadillac yours and personalize it 
with the Cadillac Accessories 20-Inch Tires 
validated to GM specifications.

(Labour Hours: 18min) 

Use only GM-approved tire and wheel combinations. 
Unapproved combinations may change the vehicle›s 
performance characteristics.

WHEEL LOCK KIT IN BL ACK (095994 87) 

Protect your Cadillac from thieves and 
deter them from taking the wheels off 
your vehicle with the Cadillac Accessories 
Wheel Lock Kit.

(Labour Hours: 6min) 

Includes one key and four locks.

20X8-INCH ALUMINUM 6-SPLIT-
SPOKE WHEEL 
84520430 : Polished Aluminum

23403702 : Nickel Pearl

84520429 : Midnight Gray

Personalize your vehicle with these 
Cadillac Accessories Wheels validated to 
GM specifications.

(Labour Hours: 18min)

REAR MOLDED SPL ASH GUARDS
(84535424 /  84535426)

Keep mud, gravel and road splashes 
away from your Cadillac with the Cadillac 
Accessories Splash Guards that add style 
and function too. 

Available in Gloss Black for Luxury Trim and 
Sport Trim

ILLUMINATED CARGO SILL
PL ATE IN BL ACK (84205796)

Add a stylish accent to the entry area of your 
Cadillac while keeping it protected against 
scratches and scrapes with the Cadillac 
Accessories Illuminated Liftgate Sill Plate. 
It operates like a traditional dome light, 
illuminating when the liftgate is opened and 
automatically gets turned off when shut

(Labour Hours: 30min) 

WIRELESS HEADPHONES WITH 
CADILL AC SCRIPT
22809929 - Set of 2

84102844 - Set of 1

To add to the comforts in your Cadillac, 
replace or add headphones with the 
Cadillac Accessories Dual-Channel 
Wireless Headphones that are also 
compatible with the Accessories Rear Seat 
Entertainment Systems.

GRILLE IN PAINTED SILVER WITH 
BRIGHT SURROUND AND CADILL AC 
LOGO (847 11554)

Make your Cadillac stand out in a crowd 
with the Cadillac Accessories Grille. This 
painted finish adds the personalized look 
to your Cadillac making it truly yours. 

ILLUMINATED DOOR SILL PL ATES 
WITH CADILL AC LOGO (84689447)

Enhance the look of your Cadillac with 
the easy-to-install Cadillac Accessories 
Illuminated Door Sill Plates. Not only do 
they provide an attractive accent to the 
door sills, but also protect them from 
scuffs and scrapes. What completes it is 
the stylish soft lighting when the door is 
opened, which is automatically turned off 
when it is shut.

CARGO ORGANIZER IN BL ACK WITH 
CADILL AC LOGO
(84406188)

This Cadillac Accessories Cargo Organizer 
with collapsible walls and dividers allows 
you the flexibility to carry items of various 
sizes. It folds briefcase-style for easy 
storage when not in use and features the 
Cadillac Logo as well as attachment straps 
for the cargo area rings.

(Labour Hours: 6min)

1,500 LB. CAPACITY HITCH 
TRAILERING PACKAGE (84474913)

Get your vehicle ready for towing with 
this Cadillac Accessories Hitch Trailering 
Package. This Trailering Package allows 
you to tow trailers that meet the towing 
capacity for your vehicle. It features a 
2-inch receiver opening and a trailering 
wiring harness with a 4-pin connector. 
Carefully review the trailering section 
of the Owner’s Manual. The weight 
of passengers, cargo and options or 
accessories may reduce the amount you 
can tow.
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سدادة الشعار
84235281 : أسود مع شعار كاديالك أحادي اللون

19351813 : فضي Sterling Silver مع شعار كاديالك الملون.

امنح سيارتك مظهراً فريداً مع سدادة الشعار من 
ملحقات كاديالك. تم صنع هذه السدادة من مواد 

متينة لمقاومة التآكل لفترة طويلة.
)مدة العمل: 90 دقيقة(

*تسعيرة للقطعة الواحدة.

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

12497781 : محّول رأس 7 دبابيس إلى مأخذ بجهد 12 فولط
 19201995 : رأس 7 دبابيس يتحول إلى رأس مسطح رباعي وأيضاً

                        برأس 7 دبابيس يصبح وصلة محّولة بجهد 12 فولط

رحلتك مليئة بالطاقة مع المحّول الكهربائي 
ألسالك شحن المقطورة من ملحقات كاديالك. 
استخدم أسالك القطر والسحب لشحن أجهزتك 

األخرى عبر المحّول الذي تم تصميمه خصيصاً 
ليحول سلك شحن المقطورة بدبابيسه السبعة 

إلى مأخذ بجهد 12 فولط.

 صواميل ربط من الكروم )19302058( 

اهتم بجمال كل تفصيل في سيارتك حتى العجالت 
ورصعها بصواميل ربط من الكروم من ملحقات 

كاديالك. تالئم هذه الصواميل العجالت ذات 
العروات المكشوفة لتغنيك عن االحتفاظ بغطاء أو 

سدادة لعجالتك.
)مدة العمل: 90 دقيقة(

*تسعيرة للقطعة الواحدة.

 مراقب ضغط اإلطارات 
 )13516165( 

كن دائماً السّباق واطلع بشكل مستمر على 
مستوى الهواء في إطارات سيارتك مع مراقب 

ضغط اإلطارات من ملحقات كاديالك ، الذي ينبهك 
فوراً في حال انخفض ضغط أي من إطاراتك.

)مدة العمل: 6 دقائق(

Michelin Premier إطارات 
 LTX P235/55R20 102H BSW 

 )22996332( 

خصص تصميم سيارتك لتعبر عن أسلوبك مع 
إطارات مقاس 20 إنش من ملحقات كاديالك 

والتي تتوافق مع مواصفات جنرال موتورز.
)مدة العمل: 18 دقيقة(

 استخدم فقط اإلطارات والعجالت المعتمدة من قبل 
جنرال موتورز، فالقطع غير المعتمدة قد تغير من خصائص 

أداء السيارة.

 عدة قفل العجالت باللون األسود )09599487( 

احِم سيارتك من اللصوص واردعهم عن سرقة 
عجالتك بفضل عدة قفل العجالت من ملحقات 

كاديالك.
)مدة العمل: 6 دقائق(

تتضمن مفتاحاً واحداً وأربعة أقفال.

عجالت ألمنيوم 8x20 إنش بست قضبان
84520430 : ألومينيوم المع

Nickel Pearl : 23403702
Midnight Gray : 84520429 

خصص تصميم سيارتك مع هذه اإلطارات المميزة 
من ملحقات كاديالك والتي تتوافق مع مواصفات 

 جنرال موتورز.

)مدة العمل: 18 دقيقة(

 مصّدات الحماية الخلفية المصبوبة
 )84535426 / 84535424( 

أبعد بقع الطين والحصى على الطرق عن 
سيارتك مع مصّدات الحماية من ملحقات 

كاديالك التي تتميز بعمليتها وأناقتها في 
 الوقت نفسه.  

متوفرة باللون األسود الالمع لفئة الفخامة 
والفئة الرياضية.

 عتبة مضيئة لصندوق التخزين باللون األسود
 )84205796( 

أضف لمسة أنيقة إلى منطقة التخزين في 
كاديالك وابقيها محمية من الخدوش مع لوحة 
على عتبة الباب الخلفي المضيئة من ملحقات 

كاديالك. تضيء هذه اللوحة بشكل تلقائي عند 
فتح الباب الخلفي وتنطفئ عند إغالقه.

)مدة العمل: 30 دقيقة(

سماعات السلكية مع شعار كاديالك
22809929 : تباع في مجموعة من 2
 84102844 : تباع في مجموعة من 1

لتنعم بالمزيد من الراحة على متن سيارة كاديالك 
الخاصة بك، أضف سماعات الرأس أو استبدل التي 

لديك مع سماعات الرأس Dual-Channel الالسلكية 
من ملحقات كاديالك التي تتوافق أيًضا مع 

أكسسوارات أنظمة الترفيه للمقاعد الخلفية.

شبك مطلي باللون الفضي مع محيط المع 
 وشعار كاديالك )84711554( 

امنح سيارتك تصميماً مميزاً مع شبك من ملحقات 
كاديالك. يضيف هذا الشبك بلمساته المطلية 

الالمعة مظهًرا أنيقاً على سيارتك لتشبهك 
بفرادتها.

 لوحات مضيئة لعتبات األبواب مع شعار كاديالك
 )84689447( 

عزز جاذبية سيارتك مع لوحات مضيئة سهلة التركيب 
لعتبات األبواب من ملحقات كاديالك. إلى جانب 

المظهر الجذاب الذي تضفيه على العتبات، توفر لها 
هذه اللوحات الحماية من الخدوش والجروح. وما 

يزيد من أناقة تصميمها هو نورها الناعم الذي يضاء 
تلقائياً عند فتح الباب ويطفأ عند إغالقه،

 منظم الحمولة باللون األسود مع شعار كاديالك
 )84406188( 

يسمح منظم الحمولة هذا من ملحقات كاديالك 
بشحن أغراض من أحجام مختلفة بسهولة بفضل 

حوافه القابلة للطي والفواصل التي يتميز بها. 
وعند االنتهاء من استخدامه، يمكنك طيه لضبه 

بسهولة كالحقيبة، كما يتميز بشعار كاديالك 
وبأحزمة ربط لحلقات منطقة التخزين.

)مدة العمل: 6 دقائق(

 حزمة القطر مع قدرة جر 1500 رطل )84474913( 

جهز سيارتك بحزمة القطر من ملحقات كاديالك. 
تتيح لك هذه الحزمة سحب المقطورات التي 
تتوافق مع قدرة الجر التي تتميز بها سيارتك. 

وتتميز الحزمة بفتحة تلقي سعة 2 إنش وأسالك 
للقطر مع موصل بـ 4 دبابيس. راجع بعناية قسم 

المقطورات في دليل المالك. قد يقلل وزن الركاب 
والبضائع المحملة والخيارات أو الملحقات من قدرة 

الجر لسيارتك.

XT6 مــلـــحـــقـــــات

تتوّفر ملحقات إضافية



 JET بطانة لمنطقة التخزين باللون األسود
 BLACK مع شعار كاديالك )84229582( 

تغطي هذه البطانة من ملحقات كاديالك األرضية 
في منطقة التخزين والجزء الخلفي من المقاعد 
الخلفية لتوفر الحماية من الخدوش والبقع مهما 

كان حجم أو نوع حمولتك. تعدل هذه البطانة 
نفسها تلقائياً مع المقاعد الخلفية الستخدام مريح 

وعملي سواء كانت المقاعد مطوية أو ال.
)مدة العمل: 6 دقائق(

سجادة أرضية فخمة لمنطقة التخزين باللون 
 األسود JET BLACK مع شعار كاديالك )84448702(

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

والمخلفات اليومية. تتميز هذه السجادة بكونها 
قابلة للنزع ما يسهل عملية تنظيفها، لتجربة مريحة 

وعملية.
)مدة العمل: 6 دقائق(

 شبكة تخزين عامودية باللون األسود
 )84246517( 

يمكنك توضيب كل حمولتك في كاديالك بشكل 
آمن مع شبكة التخزين المميزة من ملحقات كاديالك. 

يمكنك ربط هذه الشبكة بسهولة عند جانبي السيارة 
في الجزء الخلفي من منطقة التخزين، لتمنع بذلك 

حتى أصغر األشياء من التقلب والوقوع أثناء الرحالت. 
وعندما ال تكون بحاجة إليها، يمكن توضيبها بشكل 
عملي في حقيبة التخزين التابعة لها والتي تحمل 

شعار كاديالك.
)مدة العمل: 6 دقائق(
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 بطانة فخمة لمقاعد الصف الثالث تتناسب 
مع كل الفصول

84220186 : أسود Jet Black - الصف الثاني - كرسي الكابتن
84220188 : أسود Jet Black - الصف الثاني - المقاعد متصلة

84605155 : تيتانيوم داكن - أسود Jet Black - الصف الثاني - كرسي الكابتن
 84605157 : تيتانيوم داكن - أسود Jet Black - الصف الثاني - المقاعد متصلة

حافظ على نظافة مقصورة كاديالك من الماء 
واألوساخ واالستخدام اليومي مع بطانة ألرضية 

المقصورة تناسب كل الفصول من ملحقات كاديالك. 
تصميمها بخطوط منقوشة تساعد على التقاط مياه 

األمطار والوحول والثلوج وغيرها من األوساخ، وتتميز 
بسهولة نزعها وتنظيفها كما تساعد على حماية 

 مقصورتك من اآلثار الناتجة عن االستخدام اليومي. 

)مدة العمل: 6 دقائق(

حزمة سكك السطح الطولّية
84689428 : فضي المع
 84658142 : أسود المع

هناك دائما مكان للمزيد من الحمولة في سيارتك 
مع حزمة سكك السطح الطولّية من ملحقات 

كاديالك. تشكل هذه السكك قاعدة للعديد من 
حموالت السطح وتتيح تنظيمها بملحقات تضاف 

 عليها لحمل البضائع والدراجات الهوائية.

 )مدة العمل: 18 دقيقة(

*تتضمن عّدة التوصيل.

 فلتر هواء للمقصورة )23288085( 

صممت كاديالك مع ميزات للسالمة لتحافظ على 
سالمتك وصحتك أيضاً، في كل رحلة. تمتع بهواء 

أنظف داخل سيارتك بفضل فلتر هواء مقصورة 
 الركاب الخاص بملحقات كاديالك. يساعد فلتر 
الهواء عالي األداء هذا في إزالة الجسيمات 

المحمولة جواً وكذلك الروائح الكريهة، وقد تم 
تصميمه خصيًصا لتخصيص وتحسين أداء سيارتك 

ليتناسب مع نمط حياتك.
)مدة العمل: 12 دقيقة(

بطانة فخمة لمقاعد الصفين األول والثاني 
تتناسب مع كل الفصول

Jet Black 84220180 : أسود
 84605147  :  تيتانيوم داكن

سيارتك تستحق األفضل.. مع البطانة الفخمة 
لألرضية من ملحقات كاديالك والتي تتناسب مع 

كل الفصول، يمكنك أن تحمي مقصورتك الداخلية 
من الماء واألوساخ واالستخدام اليومي. صممت 

هذه البطانة من الفينيل بدقة لتغطي أرض 
المقصورة بأفضل شكل ممكن، وبفضل قوامها 

وتضليعاتها المميزة فهي تعزز االحتكاك مع مساحة 
االقدام لتلتقط بشكل فائق األتربة والماء والطين. 
تتميز البطانة أيضاً بشعار كاديالك وحواف مصبوبة 
للحصول على أقصى قدر من الحماية من الرطوبة 

 ولسهولة أكثر في التنظيف.

)مدة العمل: 6 دقائق(

سجادات ألرضية الصفين األول والثاني
84664078 : أسود Jet Black متوفرة للباقة البالتينية

Jet Black 84664080 : أسود
84664081 : تيتانيوم داكن

 84664083 : أسود Jet Black - الصف الثاني - المقاعد المتصلة البالتينية
84664085 : أسود Jet Black - الصف الثاني - المقاعد متصلة

 84664086 : تيتانيوم داكن - الصف الثاني - المقاعد متصلة

حافظ على نظافة مقصورة كاديالك من خالل 
حمايتها من الماء واألوساخ واالستخدام اليومي 

مع سجادات لألرضية من ملحقات كاديالك. يمكن 
نزع هذه السجادة لتنظيفها بسهولة والمساعدة 

على حماية سيارتك من اآلثار الناتجة عن االستخدام 
اليومي.
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 مصابيح خلفية بارزة )شفافة( )84731215(  

خصص طلة سيارتك من كل زواياها وسلط األضواء 
على خلفية سيارتك مع المصابيح الخلفية سهلة 

التركيب من ملحقات كاديالك.
)مدة العمل: ساعة واحدة(

 حامل للجهاز اللوحي موصول بالطاقة
 )84417988( 

ابَق على اتصال بمحيطك أينما كنت. مع حامل 
الجهاز اللوحي العالمي من ملحقات كاديالك، 

يمكن لركاب المقاعد الخلفية استخدام أجهزتهم 
بسهولة أثناء الرحلة، عبر تعليقها بشكل آمن بأي 
من الوضعتين العامودية أو األفقية على مساند 

رأس المقاعد األمامية. 

سكك مدمجة للمساعدة على الصعود إلى 
 السيارة باللون األسود والفوالذ المقاوم للصدأ

 )84169079( 

ادخل إلى سيارتك أو اخرج منها بسهولة أكبر بفضل 
سكك مساعدة متينة من ملحقات كاديالك، والتي 

صممت من الفوالذ المقاوم للصدأ مع أخاديد 
بالستيكية مصبوبة لثبات أكثر في كل خطوة.

)مدة العمل: 120 دقيقة(

 الشبك األمامي )84649626( 

أضف على سيارتك لمسة من الفخامة مع المظهر 
األنيق للشبك من ملحقات كاديالك باللون األسود 

الالمع.
)مدة العمل: 60 دقيقة(

 إطار لوحة األرقام باللون األسود الالمع
 )84521632( 

عزز أناقة ورونق سيارتك مع إطار لوحة األرقام 
المميز باللون األسود الالمع.

 مصّدات الحماية األمامية مصبوبة باللون 
 األسود الالمع )84535417( 

حافظ على طلة سيارتك وكأنها جديدة مع مصّدات 
الحماية من ملحقات كاديالك التي تساعد على 
حماية سيارتك من الطين والحصى والمياه على 

الطرق.
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تفاجئك برحابتها، تذهلك بتصميمها وتلبيك بقوتها.. 
 XT6 تمتع بتجربة قيادة مثالية وأداء متميز مع

 الجديدة بالكامل، وملحقاتها الفريدة لتضفي 
على سيارتك لمستك الخاصة.
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