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نا بإجراء أّي تعديل في أّي وقت ومن دون سابق إنذار، إن كان ذلك 
ّ

نا نحتفظ بحق
ّ
 قدر اإلمكان. غير أن

ًَ
ب شامال

ّ
بذلنا ما في وسعنا لجعل هذا الكتي

 

ب بعض التعديل 
ّ
ه قد يطرأ على المعلومات المذكورة في الكتي

ّ
ر الطرازات. وبما أن

ّ
 األلوان أو التجهيزات أو المواصفات أو العروض أو توف

ّ
فيما يخص

رجى مراجعة وكيل جي ام سي األقرب إليك لمزيد من المعلومات.
ُ
منذ تاريخ طبعه، ي

2014يوكون إختيار كرسي حماية األطفال الصحيح

الكرسي المواجه للخلف: الطريقة األسلم لسفر األطفال حديثي الوالدة

 / الوزن لغاية 13 كلغ
ً
للرضع حتى عمر 12 شهرا

م بشد حزامه بحيث يمر 
ُ

يجب أن ُيسافر الطفل حديث الوالدة في كرسي مواجه للخلف. لتثبيت الكرسي، ق

ي الطفل أو تحتهما. وكخيار عملي، ُيمكنك شراء هذا الكرسي 
َ

من خالل الفتحات الخاصة به خلف كتف

 ما تكون الكراسي الخاصة بالرضع 
ً
 بقاعدة ُيمكن تثبيتها في السيارة مع حّمالة لها مقبض. وغالبا

ً
مزودا

 عربات األطفال.
ً
ناسب أيضا

ُ
مصّممة بحيث ت

الكرسي المواجه لألمام: الطريقة األسلم لسفر األطفال في مرحلة المشي

المرحلة التالية - لألطفال بين 9 أشهر و3.5 سنة من العمر / الوزن بين 9 و18 كلغ

حافظ هذه 
ُ
 بأن يجلس عليها األطفال بشكل مواجه لمقدمة السيارة. ت

ً
تسمح الكراسي األكبر حجما

 إلى الخلف، بينما تكون مجاري 
ً
 نحو الوراء بحيث يبقى رأس الطفل مستندا

ً
الكراسي على الميالن قليال

س مفتوحة. وكذلك يتم شد الحزام الخاص بهذه الكراسي خلف 
ّ

التنف

ي الطفل أو تحتهما.
َ

كتف

كراسي األطفال في مرحلة المشي - بين 3.5 و12 سنة من العمر / 

الوزن بين 15 و36 كلغ

هذه الكراسي مواجهة لألمام بشكل مستقيم، ويأتي الحزام من 

الفتحات الخاصة بها عند مستوى كتفي الطفل  أو أعلى منهما.

الكراسي الداعمة: الخطوة التالية قبل استخدام حزام األمان

الكراسي الداعمة بدون ظهر - للصغار من وزن 21 إلى 45 كلغ

ليس لهذه الكراسي الداعمة ظهر ويجب استخدامها مع نظام تثبيت عبر 

حزام أمان للحضن والكتفين. يجب أن يتم تثبيت حزام الحضن عند الوركين، 

وحزام الكتفين عند عظم الترقوة وليس على الوجه أو العنق.

الكراسي الداعمة ذات الظهر المرتفع - للصغار من وزن 21 إلى 45 
كلغ

 لهذا النوع من الكراسي الداعمة ظهر وفي بعض األحيان أطراف 

ممتدة من جهة الرأس. يجب استخدامها مع نظام تثبيت عبر حزام أمان 

 في حال خلد الطفل إلى النوم 
ً
للحضن والكتفين. ُيعتبر هذا النوع جيدا

 

في السيارة.

ه من الضروري أن يجلس الرضع واألطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة في المقعد الخلفي.
ّ
 أن

ً
تذكروا دائما

gmcarabia.com ل بزيارة
َّ

لمزيد من المعلومات، تفض

أمان األطفال

twitter.com/gmcarabiawww.youtube.com/gmcarabiawww.facebook.com/gmcarabia

إمتيــازات جي ام سي

ك سّيارة جي ام سي هي تجربة أبعد من مجّرد قيادة سّيارة جديدة، وذلك بفضل 
َّ
أن تتمل

ز هذه التجربة وتزيدها متعة.
ّ
عز

ُ
راحة البال التي ستنعم بها مع مزايا عديدة ت

ارات في الشرق األوسط
ّ
إختبار السي

 ُيالئم المنطقة. فقبل إطالق أّي سّيارة 
ً
 سّياراتنا ألقسى االختبارات كي نضمن لك أداًء عاليا

ّ
تخضع كل

 

 ثقة. وفي هذا اإلطار نعمل على تطوير 
ّ

 ألمثل أداء فتعتمد عليها بكل
ً
 شامال

ً
جري لها فحصا

ُ
جي ام سي، ن

قاوم أقسى الظروف المناخية.
ُ
أنظمة تكييف الهواء، وتبريد المحّرك، والطالء، لت

ة 3 سنوات أو 100.000 كلم*
ّ
 لمد

ّ
 إلى المصد

ّ
ضمان من المصد

 بدون 
ً
ؤّمن لك بموجبه تصليحا

ُ
 لمّدة 3 سنوات/100.000 كلم ن

ً
 شامال

ً
 سّيارة جي ام سي ضمانا

ّ
قّدم لك كل

ُ
ت

رسوم ألّي عطل سببه عيب في المواّد أو القطع أو التصنيع، أينما كنت في الشرق األوسط.

ارة البديلة**
ّ
خدمة السي

قّدم لك 
ُ
 على راحتك، قد ت

ً
عند االضطرار إلى تمديد فترة تصليح سّيارتك من عطل يشمله الضمان، وحرصا

 

ناسبك.
ُ
جي ام سي سّيارة بديلة ت

عهد الصيانة

 زيارة تقوم بها لمركز خدمة وكيل جي ام سي ستعود عليك بالفائدة والرضا:
ّ

كل

 على كلفة صيانة سّيارتك 
ً
طلعك مسبقا

ُ
افة، فنحن سن

ّ
•  أسعارنا الخاّصة بالخدمة والصيانة تنافسية وشف

طيلة فترة الكفالة.

 صيانة سّيارتك بصورة منتظمة في 
ّ
 أن

ً
ر أيضا

َّ
، وخدمتنا ال مثيل لها. تذك

ً
•  كلفة الصيانة لدينا تنافسية جّدا

حافظ على قيمتها عند إعادة البيع.
ُ
بقيها في حالة جّيدة وت

ُ
مركز خدمة وكيل جي ام سي ت

 مع الوكالة لخدمة الصيانة الدورية، نضمن لك في أغلب األحيان تسليم سّيارتك في 
ً
•  عند حجزك موعدا

اليوم نفسه.

خدمة المساعدة على الطرقات***

 بخدمة المساعدة على الطرقات ونقل السّيارة في الحاالت الطارئة 
ً
عندما تختار جي ام سي، ستحظى أيضا

على مدار الساعة طوال أّيام السنة، أينما كنت في الشرق األوسط ولمّدة 3 سنوات.

قطع غيار جي ام سي

 لتوزيع قطع غيار جي ام سي بكّميات وافرة لتزويد 
ٌ
يدعم شبكة وكالئنا الموجودة في أنحاء المنطقة مركز

سّيارتك عند الحاجة فتبقى منطلقة.

وبفضل األسعار التنافسية التي تمتاز بها قطع غيار جي ام سي األصلية، ستنعم سّيارتك بكلفة صيانة 
اقتصادية.

ارات جي ام سي المستعملة المضمونة
ّ
سي

دة بالتالي:
ّ

 سّياراتنا المستعملة المضمونة تأتي مزو
ّ

كل

• فحص ألكثر من 110 نقاط
ّ

 على األقل
ً
• ضمان 12 شهرا

• خدمة المساعدة على الطرقات على مدار الساعة

• ضمان استبدال السّيارة خالل 7 أّيام

خدمة جي ام سي لمساعدة العمالء

صاالت العمالء الخاّص بنا عبر البريد 
ّ
صال بمركز ات

ّ
ق بسّيارتك، ُيمكنك االت

ّ
ألّي استفسارات أو أسئلة تتعل

اإللكتروني customerservice@GMCArabia.com أو رقم الهاتف 0352 429 4 971+

GMCArabia.com ل بزيارة
َّ

لمزيد من التفاصيل، تفض

*تطّبق الشروط. يرجى مراجعة كتيب الضمان المرفق مع سيارة جي ام سي لالطالع على كامل شروط الضمان.

**تطّبق الشروط.

ة البلدان.
ّ

رة في كاف
ّ

***غير متوف



XL يوكون/يوكون

ر أحدث تقنيات عالم 
ّ
سخ

ُ
جي ام سي يوكون/يوكون XL 2014 ي

ات استثنائية. 
ّ
ارة دفع رباعي ذات إمكاني

ّ
 سي

ً
ارات ليكون فعال

ّ
السي

ف والدؤوب. 
ّ
ه وليد أفكار مهندسين مبدعين ونتاج عملهم المكث

ّ
إن

ضيف إليهما 
ُ
ته وأداءه، وت

ّ
ز قو

ّ
عز

ُ
مة فت

ّ
ارات المتقد

ّ
أّما هندسة السي

ر الشاسي وأنظمة 
ّ

وف
ُ
فعالية الفتة في استهالك الوقود، وي

زة بسالستها. بينما تزخر مقصورته 
ّ
 وقيادة متمي

ً
 مرنا

ً
ما

ّ
التعليق تحك

الداخلية الرحبة برفاهية نادرة. وهكذا يتجاوز يوكون التصاميم على 

الورق ليصل إلى الصميم.

هندسة تتجاوز التصاميم.

إليكيوكون



زة إجِلس خلف مقود يوكون/يوكون XL 2014 وَدع الرحابة تغمرك، والرفاهية تأسرك، 
ّ
أسلوب مختلف - كفاءة معز

زت 
ّ
 إلى األمام، فعز

ً
جهت قليال

ّ
والتصميم يحملك إلى مستويات عالمية من الرقي. لوحة العّدادات انخفضت وات

م 
ّ
الرؤية والرحابة أمام السائق والراكب األمامي. والمقاعد بتفاصيلها البارزة تجمع بين الراحة واألناقة. ونظام التحك

ى 30 درجة مئوية. 
ّ
بالمناخ بثالث مناطق يسمح للسائق وللراكب األمامي باختيار وضعيات تكييف يصل الفرق بينها حت

بات األسلوب.
ّ
 جزء يسير من ابتكارات تجمع ببراعة بين أسباب الراحة ومتطل

ّ
وجميعها ما هي إال

حرفية بإمكانك أن تلمسها.

 أن تختبرها.
ّ
رفاهية تود

XL يوكون/يوكون



:XL ميزات قياسية في يوكون/يوكون
م بالمناخ بثالث مناطق

ّ
• نظام تحك

م مدمجة بالمقود
ّ
• أزرار تحك

)SLT( مقاعد أمامية قابلة للتدفئة والتبريد •

 
ً
 ثاٍن من المقاعد القابلة للطّي والرفع كهربائيا

ّ
صف

 الثاني تتمّيز بنظام  جديد 
ّ

عصر جديد من الراحة ُيرّحب بك. فمقاعد الصف

 .)SLT XL يوكون/يوكون  طرازات  في  ر 
ّ

)متوف  
ً
كهربائيا والرفع  للطّي 

زّرين موجودين في الكنسولة العلوية يسمحان لك  ُيمكنك استخدام 

بساطة   
ّ

بكل أو  حدة،  على   
ً
كال األيمن  أو  األيسر  المقعد  ورفع  بطّي 

أّي  لتحرير  الخلفيين  البابين   من 
ّ

زّر موجود على عمود كل الضغط على 

 
ّ

إلى صف الوصول  لتسهيل   
ً
أوتوماتيكيا ورفعه  وطّيه  المقعدين  من 

 إلى وضعه األساسي.
ً
عيده يدويا

ُ
المقاعد الثالث. وعندها ُيمكنك أن ت

يوكون/يوكون XL - الداخل



أبحاث  نتيجة  فهو  ُيؤّديه.  ما   
ّ

كل في  بامتياز  لينجح   XL يوكون  ُصّمم 

ة، 
ّ

قو أكثر  الحجم  كبيرة  رباعي  دفع  إنتاج سّيارات  بهدف  قامت  وتطويرات 

فطرازات  قبل.  من  أكثر  أمان  بمواصفات   
ً
وأيضا راحة،  أكثر   ،

ً
توفيرا أكثر 

 

الرابع،  الجيل  من   V8  5300 ڤورتيك  رة 
ّ

المتوف بالمحّركات  طن(،   1/2(  XL

الذي  الوقود  باستهالك  الفّعال  م 
ّ
التحك نظام  مثل  رائدة  ميزات  تتضّمن 

استهالك  في  تريده  الذي  والتوفير  إليها  تحتاج  التي  ة 
ّ

القو يمنحك 

 
ً
الفتا  

ً
ما

ّ
تحك فُينتجان  ر 

ّ
المتطو التعليق  ونظام  الشاسي  أّما  الوقود. 

االبتكارات  ع 
ّ

وتتنو والسالسة.  الراحة  بمنتهى  بقيادة  يكتمل  بمرونته 

اإلطارات  ضغط  لمراقبة  قياسي  نظام  من  األمان  مواصفات  هندسة  في 

باب   SLT طرازات  في  ر 
ّ

يتوف  ،
ً
وأخيرا التأرجح.  لتخفيف  زة 

ّ
معز قدرات  إلى 

األمتعة. حّيز  إلى  الوصول  لتسهيل  األعلى  إلى   
ً
كهربائيا يفتح  خلفي 

لقاء نادر  بين القّوة والتوفير

في استهالك الوقود.

XL يوكونXL يوكون



م الفّعال 
ّ
 في استهالك الوقود. يوقف نظام التحك

ً
 وتوفيرا

ً
ه يمكن لسّيارة دفع رباعي كبيرة الحجم أن تمنحك أداًء ممتازا

ّ
ر على أن

ّ
هذا دليل قاطع ومتطو

ة 
ّ

ل محّرك V8 إلى V4. وعند حاجتك إلى قو
ّ

ة، وهكذا يتحو
ّ

باستهالك الوقود عمل أربع من أسطوانات المحّرك الثماني عند عدم الحاجة إلى كامل القو

. عند اإلقالع كما عند التباطؤ، يعمل المحّرك بأربع أسطوانات، وبثماٍن عند التسارع المفاجئ أو نقل الحموالت أو 
ً
األسطوانات الثماني، تحصل عليها تلقائيا

ز النظام فعالية استهالك الوقود بنسبة وصلت 
ّ
الحظ. عند االختبار، عز

ُ
 المحّرك ينتقل بين عمل الـ V4 والـ V8 بدون أن تشعر أو ت

ّ
القطر. والالفت في األمر أن

ة بالمئة.
ّ
إلى ست

ال باستهالك الوقود
ّ

م الفع
ّ
التحك

ة واألداء    
ّ

القو

 )صافي(
ً
ة 320 حصانا

ّ
ڤورتيك V8 5300 بقو

ة واألداء    
ّ

القو

يبقى لك ما يكفي من الوقود

كك بما يكفي من الذكاء.
ّ
عندما يكون محر

فة بالبوليمر تتضّمن 
ّ
مكابس تعمل طويالً مكابس مغل

أّي  داخل  كلم   90.000 مدى  على  تخدم  طليقة  وصالت 

محّرك ڤورتيك في يوكون.

مواصفات  اإليريديوم  من  برؤوس  اشتعال  شمعات 

شمعات  تمنح  اإليريديوم  ورؤوس  الذاتي  التنظيف 

االشتعال داخل محّركات ڤورتيك في يوكون مّدة خدمة 

تصل إلى 60.000 كلم.

م اإللكتروني بصمام االختناق تتضّمن محّركات 
ّ
التحك

م 
ّ
التحك نظام  طالت  تطويرات  يوكون  في  ڤورتيك 

في   
ً
تحّسنا وانعكست  االختناق  بصمام  اإللكتروني 

اسة الوقود.
ّ

ة أكثر في استجابة دو
ّ

االعتمادية ودق



نظام التعليق

ر نظام التعليق )القياسي في طرازات يوكون/يوكون XL( منتهى 
ّ

 السالسة والفخامة في القيادة )ZW7( ُيوف
ّ

كل

أحادية  والخلفية  األمامية  الصدمات  وممتّصات  م. 
ّ
التحك في  ة 

ّ
الدق إليهما  وُيضيف  القيادة  في  والسالسة  الراحة 

قّدم سرعة في االستجابة ومتانة طويلة األمد. أّما نظام التعليق 
ُ
األنبوب قياس 46 ملم مع أذرع قياس 14 ملم ت

 أكثر عندما يزيد قدر 
ً
ما

ّ
الخلفي فيتضّمن نوابض متفاوتة النسب ويضمن رحلة أكثر سالسة مع الحمولة الخفيفة، وتحك

.XL طرازات يوكون/يوكون 
ّ

هذه الحمولة. قياسي في كل

 
األمامية  الصدمات  ممتّصات  استثنائية.  ورشاقة  راقية  قيادة  يمنحك  تعليق  نظام    (Z55) autoridetm نظام 

 إلى نظام ضبط مستوى السّيارة بوسادة هوائية فوق 
ً

بالوقت الحقيقي، مضافة التخميد  والخلفية Autoride مع 

.XL طرازات يوكون/يوكون 
ّ

ر في كل
ّ

عت ظروف الطريق والتحميل. متوف
ّ

ممتّص الصدمات، تضمن رحلة ممتعة مهما تنو

ع يوكون بشاسي صلب ومتين، وأنظمة تعليق متقّدمة، وعدد من المواصفات المبتكرة التي 
ّ
يتمت

 برشاقته وقطر دوران أقصر مسافة تكتمل بهما قيادة بغاية الراحة والسالسة.
ً
 مذهال

ً
ما

ّ
تمنحك تحك

المسافة بين العجلتين األماميتين/الخلفيتين 1.701/1.732 ملم

رحلة بغاية السالسة.

إطار هيكل كامل الترابط المواّد شديدة الصالبة في نقاط أساسية 

ة وثبات استثنائيين. وهو ُيحّسن 
ّ

 بقو
ً
نتج إطارا

ُ
ومهّمة من الهيكل ت

لدى  ز 
ّ
وُيعز الضحيج  وعزل  القيادة  مستوى  واحد  وقت  وفي  بذلك 

م بالتوجيه وفعالية االستجابة.
ّ
يوكون التحك

ً
ل هيدروليكيا

ّ
نتج الفوالذ المتشك

ُ
حين ي

نظام تعليق خلفي بخمس وصالت 

الرفاهية في قيادة   
ّ

بينما يمنحك كل الثقيلة  الخفيفة كما  يتحّمل األوزان 

.XL طرازات يوكون/يوكون 
ّ

سريعة االستجابة. قياسي في كل

في  )قياسي   Autotrac ق 
ّ

المتفو النظام  ُيؤّمن   autotrac® نظام 

يوكون/يوكون XL بالدفع الرباعي( عملية انتقال بين الدفع الثنائي والدفع 

اب. في الحاالت الطبيعية، يعمل هذا 
ّ
الرباعي ال يشعر بها السائق أو الرك

النظام بالدفع الخلفي. وعندما يتحّسس وجود حاجة إلى الدفع الرباعي، 

التصّرف   من 
ً
بدال األمامي،  المحور  عند  الدوران  عزم  الفور  يزيد على  ه 

ّ
فإن

بعد حصول االنزالق.

مسافة طويلة بين العجلتين 

تعزيز  عجلتين   
ّ

كل بين  العريضة  المسافة  شأن  من 

السائق  منح  في  والمساهمة  عاّم  بشكل  الثبات 

م دقيقين.
ّ
الشعور بقيادة وتحك

ل الهيدروليكي 
ّ
التشك

الهيكل  إطار  من  األمامي  القسم  بنية  تستخدم 

السوائل  من  وغيره  الماء   
ً
هيدروليكيا لة 

ّ
المتشك

 - لغاية 20.000 باوند باإلنش المرّبع 
ً
تحت ضغط عال جّدا

بمنتهى  بنية مفّرغة  المعدنية في  األنابيب  لصياغة   -

ل الهيدروليكي لسماكة الجوانب 
ّ
ة. وُيتيح التشك

ّ
الدق

 بين الوزن 
ً
 مثاليا

ً
بالتغّير حسب الطلب، مّما يجمع جمعا

ة القصوى.
ّ

الخفيف والقو

نظام فرملة 

بنظام  األربع  العجالت  عند  القرصية  الفرامل  تكتمل 

أة 
ّ

مهو ارات 
ّ

ودو لالنغالق  المانعة  للفرملة   Bosch®

ف، مع مساحة تبريد 
ّ

أعرض لتوفير قدرة أكبر على التوق

موّسعة لتعزيز األداء.

فوق  لولبية  بنوابض  أمامي  تعليق  نظام 

ات الصدمات 
ّ

ممتص

 ،
ً
دقيقا  

ً
ما

ّ
وتحك سلسة  قيادة  ر 

ّ
ُيوف النظام  هذا 

 ألفضل أداء مع الجيل الجديد من 
ً
وهو مناسب تماما

.
ً
العجالت واإلطارات األكبر حجما

ن والبنيون 
ّ
نظام توجيه بالمسن

والبنيون  ن 
ّ
بالمسن  

ً
نظاما يوكون  طرازات  تتضّمن 

إطار  صالبة  من  ولالستفادة  ودقيق.  ثابت  لتوجيه 

األذرع  عند  التوجيه  ن 
ّ
تثبيت مسن تّم  السّيارة،  هيكل 

إلى   
ً
وصوال للمحّرك  األمامي  الحّيز  في  المتشابكة 

أداء ثابت، متين ومستقيم عند المنعطفات.

الرشاقةالرشاقة



هو   
ً
كهربائيا للفتح  القابل  الخلفي  الباب   

ً
كهربائيا األعلى  إلى  يفتح  خلفي  باب 

ُيمكنك  السّيارة،  داخل  كنت  إذا  االستخدام.  الراحة وسهولة  توفير  حيث  من  ابتكار 

كنت  وإذا  إغالقه.  أو  الخلفي  الباب  لفتح  العلوية  الكنسولة  في  مفتاح  استخدام 

إلغالقه.  نفسه،  الخلفي  بالباب  مدمج  م، 
ّ
للتحك آخر  زّر  استخدام  ُيمكنك  خارجها، 

 على السالمة، 
ً
م عن بعد )الصورة أعاله(. وحرصا

ّ
 استخدام جهاز التحك

ً
ويمكنك أيضا

إذا  إغالقه،  أو  فتحه  حين  الباب،  حركة  يوقف  تحّسس  جهاز  الخلفي  الباب  يتضّمن 

.SLT اعترضته أّي مقاومة. قياسي في طراز

 
ً
 الباب الخلفي القابل للفتح كهربائيا

ً
م عن بعد بفتح الباب الخلفي كهربائيا

ّ
التحك

ح الباب الخلفي بالضغط على زّر في 
َ
م عن بعد بسيطة. إفت

ّ
يفتح وُيغلق بعملية تحك

وبالطريقة  نفسه  الزّر  بضغط  وأغِلقه  ثانية،  لمّدة  عليه  إصبعك  وإبقاء  م 
ّ
التحك جهاز 

.SLT نفسها. قياسي في طراز

3.892/3.084 )ليتر (

د صّحة هذه الشهرة. هكذا 
ّ
ؤك

ُ
ُعرفت سّيارات يوكون/يوكون XL بقدرتها على نقل الحموالت، وطرازاتها 2014 ت

 نقل ما يصل إلى 8x4 ألواح من الخشب 
ً
لن تحمل لوازم إجازتك الطويلة وحسب، بل ُيمكنك في يوكون XL مثال

 الثاني.
ّ

 الثالث وطّي ورفع مقاعد الصف
ّ

المضغوط بمجّرد طّي كامل لمقاعد الصف

 الرحابة
ّ

كل

 سهولة الوصول إليها.
ً
وأيضا

قدرات استثنائية في نقل األمتعة

XL يوكون يوكون   
3.891 ليتر 3.084 ليتر  ل 

ّ
 األو

ّ
خلف الصف

مع طي الصف الثاني ونزع الصف الثالث

2.549 ليتر 1.708 ليتر   الثاني 
ّ

خلف الصف
مع نزع الصف الثالث

1.297 ليتر 479 ليتر   الثالث 
ّ

خلف الصف

الخلفية  للرؤية  كاميرا  مرآة/شاشة 

كاميرا  يتضّمن  خلفية  كاميرا  نظام  يتوفر 

أرقام  لوحة  من  بالقرب  مثّبتة  مدمجة 

وضعية  إلى  ل 
ّ

التحو فعند  السّيارة. 

صورة  عرض  يتم  الخلف،  جاه 
ّ
بات الرجوع 

المرآة  من  حّيز  ضمن  الخلفية  للجهة 

أن  تستطيع  )لكي  العاكسة  الداخلية 

الصورة  وتختفي   .)
ً
أيضا بالمرآة  تشاهد 

الطبيعي  وضعها  إلى  المرآة  وتعود 

D القيادة  وضعية  إلى  ل 
ّ

التحو عند 
 

.P ف
ّ

أو التوق

توزيع األمتعةتوزيع األمتعة



اب 
ّ
بفضل مجموعة من المواصفات القياسية للسالمة، ُصّمم يوكون/يوكون XL لتوفير حماية فائقة للسائق والرك

 كبرت لتزيد من ثبات 
ً
م. فالمسافة بين العجلتين األماميتين والخلفيتين مثال

ّ
زة على التحك

ّ
تمنح السائق قدرة معز

السّيارة. وبنية الهيكل على اإلطار والهيكلية مصّممتان إلنتاج أداء ممتاز في اختبارات الصدمات األمامية والتأرجح 

 ثقة.
ّ

م زمام القيادة بكل
ّ
واالنقالب. والنتيجة سّيارة تدعوك لتسل

الوسادات الهوائية األمامية والجانبية

 ،StabiliTrakTM ُيعتبر StabiLitraktm م بالثبات
ّ
نظام التحك

 
ً
القياسي في طرازات يوكون/يوكون XL 1/2 طن و3/4 طن، إنجازا

م على مختلف الطرقات. وتبرز 
ّ
ز األمان والثبات والتحك

ّ
 ُيعز

ً
هندسيا

أهّميته بشكل خاّص عند المناورات الطارئة. تقرأ أجهزة التحّسس 

والتسارع  الفرامل،  وضغط  السّيارة،  وسرعة  المقود،  وضعية 

رسل البيانات إلى كمبيوتر السّيارة. 
ُ
الجانبي، ونسبة االلتفاف، ثّم ت

فإذا كان يوكون ال يستجيب لتوجيهك للمقود، يعمل الكمبيوتر 

من  أّي  عند  الفرامل  وضغط  المحّرك  سرعة  ضبط  على  الحال  في 

 
ً
أيضا الصحيح. لديك  البقاء على مسارك  العجالت فُيساعدك على 

تستبق  مبرمجة  تحّسس  أجهزة  مع  التأرجح،  من  التخفيف  قدرات 

دة.
ّ

ل لتفاديه على الطرقات الممه
ّ
اختالل المركبة وتتدخ

وسادات هوائية تعمل على مرحلتين   
تعمل  التي  األمامية  الهوائية    الوسادات 
األمامي هي  وللراكب  للسائق  مرحلتين  على 

قياسية في يوكون.

س شغول المقعد األمامي 
ّ

نظام تحس  
نظام  الهوائية  األمامي  الراكب    تتضّمن وسادة 
جهاز  يستخدم  وهو  المقعد.  شغول  تحّسس 
لتقدير  األمامي  الراكب  بمقعد   

ً
مدمجا تحّسس 

معّينة،  قيمة  تحت  الوزن  هذا  انخفض  فإذا  وزنه. 
 .

ً
يوقف النظام عمل الوسادة الهوائية تلقائيا

من  للحماية  )ستائر(  علوية  هوائية      وسادات 
الصدمات الجانبية 

من  للحماية  علوية  هوائية  وسادات    نظام 
تفتح  واقية  كستارة  يعمل  الجانبية  الصدمات 
جانبي  من   

ّ
كل عند  السقف.  ة 

ّ
سك من  ى 

ّ
وتتدل

لحماية  عريضة  هوائية  وسادة  توجد  السّيارة 
ل والثاني، بينما 

ّ
ين األو

ّ
اب الجانبيين في الصف

ّ
الرك

اب 
ّ
تان بحماية رك

ّ
تقوم وسادتان جانبيتان مستقل

 الثالث. وتعمل الوسادات الهوائية الجانبية 
ّ

الصف
لالصطدامات  تحّسس  أجهزة  بواسطة  العلوية 
في  قياسية  للتأرجح  تحّسس  وأجهزة  الجانبية 

جميع طرازات يوكون.

نظام مراقبة ضغط اإلطارات    
وُينّبهك  إطاراتك  ضغط  وضع  ُيتابع  النظام    هذا 
القيادة  معلومات  مركز  عبر  انخفاضه  حال  في 
 بالتحديد إلى اإلطار الذي انخفض ضغطه. 

ً
مشيرا

بضغط  ق 
ّ
تتعل رسالة  النظام  هذا  يبعث  كذلك 

ما 
ّ
كل وُينّبهك  سّيارتك،  تشغيل  لحظة  اإلطارات 

انخفض ضغطها.

زة 
ّ
مقصورة ببنية آمنة ومعز   

ألعمدة  الصالبة  شديد  الفوالذ  دعم    ُيساهم 
من  تعزيزات  إلى   

ً
مضافا األمامية،  األبواب 

ة السقف، في التفادي الفّعال 
ّ
الفوالذ في سك

شديد  الفوالذ  من  سناد  ُصّمم  كذلك،  للتأرجح. 
الصالبة يمتّد بالعرض تحت صفائح أقدام السائق 
عند  الثقيلة  األوزان  لتحّمل  األمامي   والراكب 

االصطدامات األمامية.

مواصفات األمان

ز الرفاهية وحسب، 
ّ
لم نعز

بل ورفعنا من مستوى هندسة مواصفات األمان.

مواصفات األمان



XL يوكون/يوكون
الطرازات:

يوكون بالدفع الثنائي والدفع الرباعي
يوكون XL 1/2 طن بالدفع الثنائي والدفع الرباعي

رة
ّ

 الطرازات متوف
ّ

كل
SLT أو SLE بالفئتين

الطرازات   



XL يوكونيوكون

المواصفات 
 القياسية 

 في يوكون/
XL يوكون

•  وسادات هوائية أمامية تعمل على مرحلتين، للسائق والراكب األمامي المواصفات الداخلية

األيمن مع نظام تحّسس شغول المقعد األمامي ووسادات هوائية علوية

م أوتوماتيكي بالمناخ بثالث مناطق
ّ
• نظام تحك

• مكّيف هواء خلفي إضافي

• نظام تثبيت السرعة

• مركز معلومات القيادة
ً
• مرآة داخلية مع إضاءة تخفت تلقائيا

ً
اسات قابلة للتعديل كهربائيا

ّ
• دو

• نظام تشغيل السّيارة عن بعد مع نظام فتح السّيارة عن بعد

م بالنظام الصوتي 
ّ
•  أزرار مدمجة بالمقود، للتحك

 

وبتثبيت السرعة

• نظام مراقبة ضغط اإلطارات

 الثاني قابلة للطّي والفصل بنسبة 40/60
ّ

•  مقاعد الصف
 

اب مع مسند للذراع ولوحة تخزين مركزية
ّ
لثالثة رك

• مقود مكسو بالجلد

• هوائي مدمجالمواصفات الخارجية

اسات جانبية بلون الهيكل
ّ

• دو

• نظام إنذار عند الرجوع إلى الخلف 

، مع
ً
•  مرايا جانبية قابلة للتدفئة، للتعديل، وللطّي كهربائيا

 

 في مرآة السائق، بلون الهيكل، مع إشارات لاللتفاف 
ً
إضاءة تخفت تلقائيا

مدمجة، وإضاءة لألرض وزجاج قابل للتحريك 

• مصابيح مقاومة للضباب

• حلقات للسحب

• سكك تحميل مثّبتة بالسقف جانبية ووسطية

عة
ّ
لة وحركة متقط

ّ
• ماسحات زجاج أمامية بذراع مبل

•  باب خلفي قابل للفتح مع زجاج قابل للرفع، نظام الباب الخلفي، باب خلفي مع 

ماسحة/غاسلة للزجاج الخلفي

•  محّرك ڤورتيك V8 5.3 ليتر FlexFuel بحقن متتابع للوقود SFI، مع نظام المواصفات الميكانيكية

التحكم الفعال باستهالك الوقود، قادر على العمل مع وقود خاٍل من 

الرصاص أو فيه نسبة إيثانول تصل حتى ٪85 

 )صافي( عند 5.200 د.د، وعزم الدوران 454 نيوتن متر 
ً
 •  القوة 320حصانا

عند 4.400 د.د.

•  نظام التحكم بالثبات StabiliTrakTM مع نظام فاعل لمنع التأرجح

حة، مع حماية أمامية سفلية من األلومنيوم
ّ

• لوحة أمامية مصف

 •  نظام تعليق أمامي بنوابض لولبية فوق ممتّصات الصدمات 

وقضيب مانع للتأرجح

• تجهيزات قطر شديدة التحّمل

م تعمل بالضغط
ّ
•  علبة تبديل السرعات، ناشطة، بسرعتين مع أزرار  تحك

• ناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات

د تّيار مترّدد، 160 أمبير
ّ
• مول

• ترس تفاضلي خلفي قابل للغلق شديد التحمل

• فرامل مانعة لالنغالق على العجالت األربع

• توجيه هيدروليكي



المواصفات االختيارية

فتحة السقف نظام المالحة

SLe طراز

يشمل مواصفات يوكون/يوكون XL القياسية مع التعزيزات التالية:

• كنسولة أرضية مركزية

م بالنظام الصوتي للمقاعد الخلفية
ّ
• أزرار تحك

ً
 في 6 وضعيات، المقعدان األماميان قابالن لالنحناء يدويا

ً
اب، مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيا

ّ
صلة قابلة للفصل، لثالثة رك

ّ
• مقاعد أمامية من القماش مت

• العجالت 4-17 إنش X 7.5 إنش )43.2 سم X 19.1 سم( من األلومنيوم الالمع

• وسادات هوائية علوية جانبية مثّبتة بالسقف مع جهاز تحّسس للتأرجح

SLt طراز

ل والثاني كاملة المواصفات
ّ

ين األو
ّ

• مقاعد حاضنة منفصلة من الجلد للصف

• وسادات هوائية علوية جانبية مثّبتة بالسقف مع جهاز تحّسس للتأرجح

• باب وزجاج خلفيان قابالن للفتح إلى األعلى، نظام كهربائي للباب الخلفي

• نظام ®Bose الصوتي الممتاز مع 9 سّماعات

• نظام لفتح باب أّي مرآب عن بعد

، وسادات مقاعد ومساند ظهر 
ً
م بمساند أسفل الظهر كهربائيا

ّ
 •  مقاعد أمامية حاضنة منفصلة من الجلد، تعديل كهربائي لمقعد السائق ومقعد الراكب األمامي في 12 وضعية، تحك

قابلة للتدفئة، نظام ذاكرة لحفظ وضعيتين اثنتين لمقعد السائق

• العجالت 4-17 إنش X 7.5 إنش )43.2 سم X 19.1 سم( من األلومنيوم الالمع، رياضية

طرازات يوكون
المواصفات االختيارية    

SLeSLt

األمان، الراحة والرفاهية

قياسيقياسيوسادات هوائية علوية للحماية من الصدمات الجانبية

رفئة نظام التعليق، Autoride مع ممتّصات صدمات متغّيرة بوضعين تتضّمن نظام ضبط هوائي أوتوماتيكي لمستوى السّيارة
ّ

رمتوف
ّ

متوف

قياسيقياسينظام كاميرا للرؤية الخلفية

النظام الصوتي والترفيه

م بمستوى الصوت
ّ
م بالنظام الصوتي، خلفية مع منفذين لسّماعات الرأس، منفذ كهربائي وأزرار تحك

ّ
رأزرار التحك

ّ
قياسيمتوف

رراديو AM/FM وجهاز CD/DVD مع نظام مالحة
ّ

رغير متوف
ّ

متوف

م عن بعد، شاشة علوية
ّ
رنظام الترفيه، جهاز DVD في المقعد الخلفي مع نظام تحك

ّ
رغير متوف

ّ
متوف

المقاعد

 في 6 وضعيات
ً
رأمامية حاضنة من القماش، مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيا

ّ
رمتوف

ّ
غير متوف

 في 12 وضعية
ً
رأمامية حاضنة من الجلد، مقعد السائق/الراكب األمامي قابل للتعديل كهربائيا

ّ
قياسيغير متوف

رمقاعد أمامية قابلة للتدفئة والتبريد
ّ

 قياسيغير متوف

قياسيقياسيصف المفاعد الثالث، متصل وقابل للفصل بنسبة 50/50، يتسع لـ3 ركاب، قابل للنزع

العجالت

رعجالت من األلومنيوم المصقول 4-20 إنش x 8.5 إنش
ّ

رمتوف
ّ

غير متوف

رعجالت بطبقة من الكروم 4-20 إنش x 8.5 إنش
ّ

رغير متوف
ّ

متوف



المواصفات ك
ّ
المحر

كات/المواصفات
ّ
المحر

 Lmg )1/2 طن(المحرك

محرك V8 SFI سعة 5.3 ليتر FlexFuel، وصف المحرك
مع نظام التحكم الفعال باستهالك 

الوقود، بكتلة من الحديد

320 عند 5.400 د.د.القوة )حصان( )صافي(

469 عند 4.400 د.د.عزم الدوران )نيوتن متر( )صافي(

Sيوكون دفع ثنائي

Sيوكون دفع رباعي

Sيوكون XL دفع ثنائي

Sيوكون XL دفع رباعي

ة المحّركة/ناقل الحركة: دفع ثنائي أو دفع رباعي/®Hydra-Matic أوتوماتيكي 
ّ

القو
 

م إلكتروني و overdrive وميزة القطر والسحب.
ّ
بـ6 سرعات مع تحك

يوكون 

دفع ثنائي

يوكون 

دفع ثنائي 

k5L مع

يوكون 

دفع 

رباعي

يوكون 

دفع رباعي 

k5L مع

يوكون XL دفع 

ثنائي )1/2 طن(

يوكون XL دفع ثنائي 

مع k5L )1/2 طن(

يوكون XL دفع 

رباعي )1/2 طن(

يوكون XL دفع رباعي 

مع k5L )1/2 طن(

Lmg1نسبة المحور الخلفي
3.08 
3.42

3.42
3.08 
3.42

3.42
3.08 
3.42

3.423.423.42

الوزن األقصى للمقصورة )كلغ(
2.495 
2.722

3.856
2.395 
2.586

3.720
2.313 
2.540

3.6742.4863.629

1. محرك V8 SFI سعة 5.3 ليتر Flexfuel، مع نظام التحكم الفعال باستهالك الوقود

المقاييس/القدرات
يوكون XL دفع ثنائييوكون دفع رباعييوكون دفع ثنائيالطراز

)1/2 طن(

يوكون XL دفع رباعي

)1/2 طن(  

11.911.913.113.1قطر االلتفاف )من زاوية إلى زاوية، م(

2.9462.9463.3023.302قاعدة العجالت )ملم(

3.2213.3113.2663.357تقدير الوزن اإلجمالي للسّيارة )كلغ(

1.4521.6331.4971.633تقدير الوزن اإلجمالي للمحور األمامي )كلغ(

1.8601.8601.9051.905تقدير الوزن اإلجمالي للمحور الخلفي )كلغ(

5.1315.1315.6495.649الطول اإلجمالي )ملم(

2.0072.0072.0092.009العرض اإلجمالي )ملم(

1.9531.9531.9511.951االرتفاع )ملم(

، ليتر(
ً
ان الوقود )تقريبا

ّ
9898117117سعة خز

ر
ّ

ر، -: غير متوف ّ
S: قياسي، A: متوف



األنظمة الصوتيةالمقاعد

مواصفات النظام الصوتي

ع
ّ

القدرة على التنو

 
ً
 مساعدا

ً
 األنظمة الصوتية في يوكون تتضّمن منفذا

ّ
كل

MP3 لألجهزة الخارجية، مثل أجهزة 
ً
قياسيا

 

أو الكاسيت.

النظام الصوتي للمقاعد الخلفية

النظام الصوتي الخاّص بالمقاعد الخلفية 

 الثاني باالستماع 
ّ

اب الصف
ّ
القياسي يسمح لرك

عبر سّماعات الرأس وضبط مستوى الصوت 

كما ُيناسبهم. كذلك، ُيتيح لهم االستماع إلى 

 األمامي 
ّ

اب الصف
ّ
ة إذاعية بينما يستمع رك

ّ
محط

إلى أسطوانة CD، والعكس بالعكس.

نظام الترفيه للمقاعد الخلفية

رة.
ّ

ر للمقاعد الخلفية في يوكون بالمواصفات المتطو
ّ

يزخر نظام الترفيه المتوف
 

اب 
ّ
يتّم تلقيم أسطوانات الـDVD في النظام الصوتي المدمج بالكنسولة األمامية، وُيمكن لرك

اب األماميين. 
ّ
 الثاني االستماع إلى أسطوانات DVD عبر سّماعات رأس سلكية، بمعزل عن الرك

ّ
الصف

م عن بعد، وسّماعتي رأس تعمالن باألشّعة تحت الحمراء بقناتين 
ّ
ر نظام الترفيه جهاز تحك

ّ
كذلك ُيوف

ره النظام الصوتي الخاّص 
ّ

ل بين مشاهدة فيلم أو االستماع إلى ما ُيوف
ّ

تسمحان للراكب بالتحو

بالمقاعد الخلفية.

 في 6 وضعيات
ً
اب وقابلة للفصل، من القماش الفاخر، مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيا

ّ
صلة لثالثة رك

ّ
40/20/40 مت ل )قياسية(:  

ّ
 األو

ّ
مقاعد الصف  SLe -XL يوكون/يوكون

 في 6 وضعيات
ً
حاضنة منفصلة، من القماش الفاخر، مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيا رة(:  

ّ
ل )متوف

ّ
 األو

ّ
مقاعد الصف  

اب وقابلة للفصل، من القماش
ّ
صلة لثالثة رك

ّ
40/60 مت  الثاني )قياسية(:  

ّ
مقاعد الصف  

اب وقابلة للفصل، من القماش الخاص
ّ
صلة لثالثة رك

ّ
50/50 مت  الثالث )قياسية(:  

ّ
مقاعد الصف  

، من الجلد
ً
حاضنة منفصلة قابلة لالنحناء كهربائيا ل )قياسية(:  

ّ
 األو

ّ
مقاعد الصف  SLt -XL يوكون/يوكون 

؛
ً
 في 12 وضعية، مع مسند ألسفل الظهر قابل للتعديل كهربائيا

ً
قابلة للتعديل كهربائيا   

 

وسادات ومساند ظهر قابلة للتدفئة؛ نظام ذاكرة لحفظ وضعيتين اثنتين لمقعد السائق   

 SLT مقاعد قابلة للتدفئة والتبريد في ل )قياسية(:  
ّ

 األو
ّ

مقاعد الصف  

اب وقابلة للفصل، من الجلد
ّ
صلة لثالثة رك

ّ
مت  الثاني )قياسية(:  

ّ
مقاعد الصف  

اب وقابلة للفصل، من الڤينيل مع مساحات من الجلد
ّ
صلة لثالثة رك

ّ
مت  الثالث )قياسية(:  

ّ
مقاعد الصف  

يوكون/يوكون XL - األلوان الداخلية

جلد فائق النعومةقماش

بيج تيتانيومبيجأسودأسود

المقاعد/األنظمة الصوتية    

يوكون  XLيوكون

SLeSLtSLeSLt

نظام صوتي، ستيريو AM/FM مع مشغل CD وتشغيل MP3، تحكم أوتوماتيكي 

بالنغمات، نظام معلومات الراديو RDS، نظام تعديل أوتوماتيكي لمستوى الصوت 

USB مأخذ كهربائي إضافي، ومنفذ ،Theftlock عند السرعة، نظام منع السرقة

S - S - 

 CD/DVD مع مشغل AM/FM نظام صوتي مع نظام ترفيهي خلفي، ستيريو

وتشغيل MP3، تحكم أوتوماتيكي بالنغمات، نظام معلومات الراديو RDS، نظام 

 ،Theftlock تعديل أوتوماتيكي لمستوى الصوت عند السرعة، نظام منع السرقة

مأخذ كهربائي إضافي، منفذ USB، وساعة رقمية

 - S - S

نظام صوتي مع نظام ترفيهي خلفي ونظام مالحة، ستيريو AM/FM مع مشغل 

CD/DVD وتشغيل MP3 ونظام مالحة DVD، تحكم أوتوماتيكي بالنغمات، نظام 

معلومات الراديو RDS، نظام تعديل أوتوماتيكي لمستوى الصوت عند السرعة، 

USB ميزة التعرف إلى الصوت، ومنفذ ،Theftlock نظام منع السرقة

-A-A

نظام ترفيهي خلفي، مشغل DVD للجهة الخلفية مع جهاز للتحكم عن بعد، شاشة 

 علوية، مجموعتين من سماعات الرأس الالسلكية بقناتين، ومآخذ 

صوتية/فيديو إضافية

-A-A

A---شاشة DVD، لصف المقاعد الثالث

- S--6 مكبرات صوت

---8S مكبرات صوت

نظام ®Bose الصوتي من الدرجة األولى، مع 9 مكبرات صوت ومضخم صوت في 

الكنسولة الوسطية

ASAS

ر
ّ

ر، -: غير متوف ّ
S: قياسي، A: متوف



رة في:
ّ

متوف

يوكون

XL يوكون

األلوان/العجالت/اإلطارات    

XL عجالت يوكون/يوكون

اإلطاراتالطراز

XL الفصوليوكون/يوكون 
ّ

•  قياسية: P265/70R17-113S، بالكوول Blackwall لكل

 الفصول
ّ

•  متوفرة: P285/50R20-111، بالكوول Blackwall لكل

العجالت/اإلطاراتاأللوان

يوكون XL )1/2 طن(يوكون

SLeSLtSLeSLt

N88 العجالت، 4- 17 إنش × 7.5 إنش

)43.2 سم × 19.1 سم(، من األلومنيوم 

الملمع، رياضية

SSSS

rdP العجالت، 4- 20 إنش × 8.5 إنش

)50.8 سم × 21.6 سم(، من األلومنيوم 

المصقول

A - A - 

S86 العجالت، 4- 20 إنش × 8.5 إنش

)50.8 سم × 21.6 سم(، من الكروم

 - A - A

P265/70R17SSSS لكافة الفصول، بالكوولاإلطارات

P285/50R20AAAA

rdP

S86

ر بكلفة اضافية
ّ

*متوف

أبيض أبيض ماسي بثالث طبقات*أسود

فضي معدنيأحمر داكن بطبقتين*

N88

ر
ّ

ر، -: غير متوف ّ
S: قياسي، A: متوف

موكا فوالذي معدني

)gwt( صحراوي معدني



رة لتمنح سّيارتك 
ّ

أِضف اليوم إلى سّيارتك لمستك الشخصّية مع أكسسوارات جي ام سي األصلية والمتوف

ة وسالسة القيادة، وأكسسوارات جي ام سي األصلية التي 
ّ

. يوكون ويوكون XL ُيقّدمان لك القو
ً
 خاّصا

ً
طابعا

ر منها ما تشاء.
َ
برز تمّيزك، فاخت

ُ
ناسب سّيارتك يوكون أو يوكون XL ت

ُ
ت

ج مثّبتة بوصلة القطر 
ّ
حاملة لوازم تزل

ج. 
ّ
تزل ألواح  أربعة  أو  أزواج سكي  ة 

ّ
تحمل ست

وبفضل رافعة تنخفض بحركتها يمكن الوصول 
إلى حّيز األمتعة بدون نزع الحاملة.

شبك لحماية المصابيح الخلفية 
ز 

ّ
شبك من الفوالذ/الكروم مقاوم للصدأ ُيعز

 
ً
أيضا ر 

ّ
متوف المصابيح.  زجاج  ويحمي  األناقة 

باللون األسود.

حلقتا سحب من الكروم 
إلضافة  الكروم  من  بطبقة  فتان 

ّ
مغل حلقتان 

الطبقة  هذه  بفضل  ؤّديان 
ُ
وت اب، 

ّ
جذ مظهر 

المتينة وظيفتهما بالكامل.

دّواسات أنبوبية بيضوية الشكل 
اسات من الفوالذ المقاوم للصدأ مطلّية 

ّ
دو

لتثبيت  البوليمر  من  لبادات  مع  بالكروم 
الخطوات عند الدخول أو الخروج.

ان الوقود 
ّ
غطاء من الكروم لخز

فتح  بآلية  الوقود  ان 
ّ
لخز اب 

ّ
جذ غطاء 

ز أناقة مظهره.
ّ
عز

ُ
مغناطيسية ت

حاجز لحماية غطاء المحّرك 
الطريق  فات 

ّ
مخل إلبعاد  وسيلة  أفضل 

ر باللون الرمادي، الكروم أو 
ّ

والحشرات. متوف
بألوان معّينة للهيكل.

ات لحماية العجالت
ّ
مرد

ى 
ّ

مرّدات سوداء اللون من البالستيك المقو
المرّدات  تحمل  سّيارتك.  عجالت  خلف  ثّبت 

ُ
ت

الخلفية شعار جي ام سي.

 الفصول
ّ

ادات أرضية متينة لكل
ّ
سج

سّجادات بتضليعات عميقة تجمع آثار المطر 
األسنان  ساعد 

ُ
وت وغيرها.  والثلوج  والوحول 

مكانها  تثبيتها  على  الخلف  في  الموجودة 
رة باللون األسود 

ّ
داخل سّيارتك يوكون. متوف

مع شعار جي ام سي.

تة بالسقف وحاملة أمتعة
ّ
سكك مثب

لدى يوكون ويوكون XL المبّينين في هذا الكتّيب سكك أنيقة مثّبتة بالسقف وحاملة صلبة 
ضيف 

ُ
بة في المصنع وت

ّ
لألمتعة. السكك المثّبتة بالسقف تندمج بتجهيزات السقف المرك

األمتعة  لحاملة  قاعدة  ل 
ّ
شك

ُ
ت العمالنية.  من  المزيد   XL يوكون  أو  يوكون  سّيارتك  إلى 

وغيرها من أكسسوارات استيعاب األمتعة. أّما الحاملة الصلبة لألمتعة فهي قابلة للقفل 
ناسب لون سّيارتك.

ُ
ومقاومة لألشّعة فوق البنفسجية. ُيمكن طالء سطحها الناعم لت

حواجز جانبية للنوافذ 
النوافذ  عبر  والمطر  الهواء  دخول  تمنع 
الرمادي  باللون  رة 

ّ
متوف  .

ً
قليال المفتوحة 

وألوان معّينة للهيكل.

األكسسوارات    

األكسسوارات

حاملة دّراجات مثّبتة بوصلة القطر 
تحمل لغاية أربع دّراجات. وبفضل رافعة تنخفض 
األمتعة  حّيز  إلى  الوصول  يسهل  بحركتها 

بدون نزع الحاملة.


