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انطلق
بكل احتراف

ّ
سعينا لألفضل هو ما يميزنا ،وال نقف عند إنجازاتنا بل نستمر باالرتقاء بها في كل
ً
ً
ّ
مرة ،هذه هي معاييرنا التي تجسدت في أكاديا الجديد والتي جعلته جاهزا دوما
ّ
لكل المهمات.
ّ
يتميز أكاديا بتصميمه الفخم ويضم أحدث التقنيات وثالثة صفوف من المقاعد
ّ
لمختلف احتياجاتك ليعزز من أسلوب حياتك ويرافقك على طول رحلتك.
ّ
جي ام سي أكاديا  2020الجديد هو مركبة الـ SUVالتي تشبهك بتميزها.

رحلتك تكتمل معه
I Iتصميم جديد ومصقول أمامي وخلفي
ّ
I Iتصميم دينالي المميز مع شبك أمامي حصري وعجالت قياس  20إنش
I Iمصابيح  LEDأمامية وخلفية مع إضاءة فريدة على شكل حرف C
I Iباب خلفي كهربائي قابل للبرمجة يفتح بدون استخدام اليدين مع شعار جي ام سي
ّ
I Iنظام قيادة تكيفي

ّ
تعرف على الفخامة بشكلها الجديد
ّ
يرتقي أكاديا دينالي بمفهوم الفخامة إلى مستوى جديد من خالل ثالثة صفوف من المقاعد والمواد الفاخرة بما فيها اللمسات األصلية من الخشب واأللمنيوم خفيف اللمعان مع مقاعد من الجلد المخرم.
ً
ً
ُ
يضاف إلى ذلك التحسينات في المقاعد األمامية القابلة للتهوية التي تعمل تلقائيا عند تشغيل المركبة عن بعد في حال كان الطقس حارا في الخارج ،ودرزات دينالي على مساند رأس الصف األمامي،
ّ
والدرزات الفرنسية البارزة لكامل المقصورة ،كما يلبي أكاديا دينالي أقصى معايير الراحة مع الكنسولة المركزية المفتوحة ومساحة التخزين الرحبة.

ُّ
يضم أكاديا مجموعة من
التجهيزات والمواد الفاخرة:
I Iلمسات جديدة من الخشب الطبيعي واأللمنيوم خفيف اللمعان
ّ
I Iمقاعد أمامية قابلة للتدفئة والتهوية مع مساحات من الجلد المخرم
I Iالجيل الجديد من نظام جي ام سي للمعلومات والترفيه بشاشة قياس
 8إنش مع نظام المالحة ونظام صوت ® BOSEالفاخر
ُ
ّ
I Iتتوفر شاشة عرض أمامية ملونة قياس  6إنش (تتاح في وقت متأخر)
I Iتتوفر مرآة الكاميرا الخلفية
I Iتتوفر فتحة سقف  SKYSCAPEالمزدوجة

ً
ً
بحسب الموديل .يتطلب التشغيل الكامل تقنية بلوتوث السلكية متوافقة وهاتفا ذكيا ،وتتطلب بعض األجهزة منفذ .USB
 1يختلف التشغيل
ّ
المهمة والمزايا المتوفرة يرجى االطالع على دليل المالك.
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ّ
يرجى مراجعة وكيل جي ام سي المحلي لالطالع على تغطية نظام المالحة في مكان إقامتك.

3

للمزيد من المعلومات

كل درب دربك
مع أكاديا AT4
األول من نوعه

I Iلمسات خارجية حصرية من الكروم األسود
ّ
I Iمحرك  V6سعة  3.6لتر بقوة  310حصان
I Iعجالت  ALL-TERRAINقياس  17إنش باللون األسود الالمع
I Iنظام خيار الدفع مع وضع الطرقات الوعرة
I Iنظام المساعدة على صعود المرتفعات ونظام المساعدة على نزول المنحدرات
I Iنظام الدفع الرباعي المتواصل المتقدم مع مقبض فاصل ثنائي

ّ
لكل مغامرة سمة تميزها ،ولكن تبقى المغامرات على دروب جديدة هي
األفضل .هذا ما ستعيشه مع أكاديا  AT4األول من نوعه لما يحويه من تقنيات
ّ
ومزايا تمهد لك الطرقات بما فيها نظام الدفع الرباعي المتواصل المتقدم مع
مقبض فاصل ثنائي ،ونظام خيار الدفع الذي يتيح لك التنقل بكل سرعة بين عدة
ّ
ّ
وضعيات للقيادة بما فيها وضع الطرقات الوعرة ما يعزز من التحكم والسيطرة
على الطرقات الموحلة أو على الحصى.

ّ
تميزه يحاكي وجهاتك

تمنحك مقصورة  AT4الداخلية الحصرية:
ّ
I Iلمسات حصرية بلون كاالهاري مع لمسات مميزة
ّ
I Iشعار  AT4مطرز على مساند الرأس األمامية
ومنقوش على صفائح العتبات
I Iسجادات أرضية فاخرة ومتينة وسجادة
لصندوق األمتعة الخلفي
I Iنظام ترتيب األمتعة
I Iتتوفر فتحة سقف  SKYSCAPEالمزدوجة

ّ
يوفر لك أكاديا  AT4الراحة التي تنشدها أينما كانت وجهتك
ّ
عبر مقصورته الداخلية المميزة من القماش الرياضي أو مقاعد
ّ
الصف األول والثاني مع مساحات من الجلد المخرم تتماشى مع
ّ
أسلوبك ،وتتميز المقصورة بلمسات حصرية بلون كاالهاري وتضم
حجيرات ذكية للتخزين.
اختر ما يناسبك من عدد المقاعد لرفاق رحالتك إذ يمكنك االختيار
بين صفين من المقاعد لخمسة أشخاص ،أو ثالثة صفوف من
المقاعد تتسع لستة أو لسبعة أشخاص.

المركبات معروضة باالكسسوارات المتوفرة التي يتم تركيبها لدى الوكيل.

جرأته حاضرة في كل مكان

ّ
I Iلمسات مميزة من الكروم
I Iمصابيح  LEDأمامية وخلفية مع إضاءة فريدة
على شكل حرف C
ّ
I Iتتوفر عجالت قياسية من األلمنيوم
قياس  18إنش أو  20إنش
I Iمحرك  V6سعة  3.6ليتر
I Iمرايا خارجية قابلة للتدفئة والتعديل تتميز
بمؤشرات التفاف  LEDمدمجة.

ارتق بتجربة قيادتك كل يوم مع أكاديا SLT
ِ
ّ
الذي يتميز بتصميمه وقدرته وفعاليته
ّ
ّ
وتنوعه ليضم كل ما تطمح إليه في مركبة
 SUVمتوسطة الحجم.
يمتاز الشكل الخارجي األمامي والخلفي
ً
بتصميمه الجديد كليا مع مصابيح  LEDأمامية
وخلفية وشبك أمامي مدمج.

ً
ً
مميز قلبا وقالبا

ّ
يوفر أكاديا  SLTالعديد من
وسائل الراحة وخيارات التخزين:
ّ
I Iمقاعد أمامية قابلة للتدفئة مع مساحات من الجلد المخرم
I Iعجلة قيادة مكسوة بالجلد
I Iميزة الفتح والتشغيل بدون مفتاح
I Iقابلية طي وتقسيم مقاعد الصف الثاني والصف الثالث
I Iمتوافق مع نظام  APPLE CARPLAY™1ونظام ANDROID AUTO™2
I Iالجيل الجديد من نظام جي ام سي للمعلومات والترفيه بشاشة قياس 8
4
إنش 3مع نظام المالحة

ُ
1شاشة السيارة هي ًمن ُمنتجات ® Appleلذا تطبق شروط وأحكام الخصوصية الخاصة بها .وتتطلب شاشة السيارة
هاتف® iPhoneمتطابقا وتطبق أسعار باقات البيانات Apple CarPlay .هي عالمة تجارية لشركة  Apple. Siriو iPhoneو
عالمات تجارية لشركة  Appleمسجلة في الواليات المتحدة وبلدان أخرى2 .شاشة السيارة هي من
 Apple Musicهي
ُ
السيارة تطبيق  Android Autoفي
شروط وأحكام الخصوصية الخاصة بها .وتتطلب شاشة
طبق
ً
لذا ت ً
منتجات ™ً Google
ُ
 Google Playوهاتفا ذكيا متوافقا مع ™ Androidيعمل بنظام  Android 5.0 Lollipopأو أحدث .تطبق أسعار باقات البيانات.
3
تقنية
لشركة  Google.يختلف التشغيل بحسب الموديل .يتطلب التشغيل الكامل ّ
ً
 Android Autoهي عالمة تجارية ً
بلوتوث السلكية متوافقة وهاتفا ذكيا ،وتتطلب بعض األجهزة منفذ USB. 4يرجى مراجعة وكيل جي ام سي المحلي
لالطالع على تغطية نظام المالحة في مكان إقامتك.

انتقلنا بالرحابة في أكاديا  SLTإلى مستوى
ّ
أعلى ،حيث ستستمتع بمواد فاخرة وتنوع مريح
مع حجم تخزين أكبر في الكنسولة المركزية
وناقل حركة إلكتروني عالي الدقة.

صفوف.
ثالثة
ُ
خيارات ال تعد وال تحصى

I Iتتوفر ثالثة صفوف من المقاعد مع مقاعد الصف الثاني القابلة لالنزالق
ّ
 SMART SLIDEما يسهل الوصول إلى مقاعد الصف الثالث
I Iمساحة تخزين جديدة تحت الكنسولة المركزية وحامالت أكواب متجاورة
في الكنسولة المركزية األمامية.
ً
I Iأدوات تحكم في المناخ في ثالث مناطق تعمل تلقائيا لخيار الثالثة صفوف
ً
أو أدوات تحكم في المناخ في منطقتين تعمل تلقائيا مع خيار صفي المقاعد.
I Iنظام ترتيب األمتعة (قياسي في طراز  AT4المتوفر بصفين من المقاعد)
I Iباب خلفي كهربائي قابل للبرمجة يفتح بدون استخدام اليدين مع شعار جي ام سي
ً
ألن حياتك حافلة بالمسؤوليات وألنك تبحث دائما عن ما يرضي شغفك ،يأتيك
ّ
أكاديا بخيار من سبعة مقاعد تؤمن لك الراحة والمساحة والتميز.
ً
ّ
يمنحك أكاديا أيضا التنوع عبر مقاعد الصف الثاني القابلة لالنزالق  Smart Slideما
ّ
يسهل الوصول إلى مقاعد الصف الثالث باستخدام يد واحدة فقط.
ّ
ّ
يوفر لك أكاديا  2,237لتر من مساحة التخزين عبر ميزة طي وتقسيم مقاعد
الصف الثاني والثالث ،كما تستطيع االستمتاع بالباب الخلفي الكهربائي القابل
للبرمجة الذي يمكنك فتحه بدون استخدام اليدين من خالل وضع قدمك بكل
بساطة عند شعار جي ام سي أسفل السيارة.

.Cargo and load capacity limited by weight and distribution. To achieve 79 cu. ft., second- and third-row seats must be folded flat1

القوة بكل إمكانياتها
ّ
محرك  V6سعة  3.6لتر

(موضح على اليمين)

بقوة  310حصان وعزم دوران  365.9نيوتن
متر قياسي لطرازات SLE/SLT/AT4/DENALI

ّ
محرك  V6سعة  3.6لتر

(موضح على اليمين)

بقوة  310حصان وعزم دوران  365.9نيوتن
قياسي لطرازات DENALI/SLT/AT4
يتوفر لطراز SLE

ُمحرك توربو سعة  2.0ليتر

(يتاح في وقت متأخر)

بقوة  230حصان وعزم دوران  349نيوتن (بحسب تقدير شركة جنرال موتورز )
قياسي لطراز SLE

نظام خيار الدفع
ً
يأتيك نظام خيار الدفع في أكاديا ليمنحك مزيدا من الثقة ،إذ يمكنك التنقل
بكل سهولة بين خمس وضعيات للقيادة تناسب مختلف الطرق والظروف
واالستعماالت بما فيها القطر.

ّ
نظام قيادة تكيفي

ّ
ّ
يستخدم نظام القيادة التكيفي الجديد والمحسن والقياسي في طراز أكاديا

دينالي نظام تعليق مع تخميد مستمر ،إذ يقوم النظام بالتخميد كل جزأين
من الثانية ما يجعل القيادة مريحة وسلسة.

ٌ
يقظ لما حوله
المواصفات القياسية:
I Iنظام التنبيه عند تغيير المسار مع التنبيه
من المناطق الجانبية العمياء
I Iنظام تنبيه السيارات العابرة من الخلف
I Iنظام اإلنذار الخلفي للمساعدة على ركن المركبة
I Iكاميرا الرؤية الخلفية عالية الوضوح
ّ
المواصفات المتوفرة:
ّ
ّ
I Iنظام تثبيت السرعة التكيفي  -المتطور (لطراز دينالي فقط)
I Iنظام التنبيه من االصطدام األمامي
I Iنظام الفرملة التلقائية في الطوارئ
I Iنظام الفرملة لحماية المشاة
I Iنظام اإلنذار الخلفي واألمامي للمساعدة على ركن المركبة

يأتيك أكاديا بتقنيات سالمة تزيد من الوعي بالطريق وبمزايا
ّ
تساعد السائق وتحذره من الحوادث المحتملة ،إذ نؤمن في
جي ام سي أن خير وسيلة لتعزيز األمان هي في تجنب
ّ
الحوادث قدر المستطاع لذا وفرنا في أكاديا مجموعة من
ّ
التقنيات لتنبيه السائق التي تعزز السالمة لتصل أنت مع
رفاقك إلى وجهتكم بكل أمان.

ال تغني مواصفات األمان أو مساعدة السائق عن مسؤولية السائق في تشغيل السيارة بطريقة سليمة وآمنة.
ً
على السائق أن يبقى متنبها إلى حركة المرور ،والمحيط ،وكافة ظروف الطريق في كل األوقات ،قد يتأثر عمل
مزايا األمان حسب عوامل الطقس أو ظروف الطريق أو وضوح الرؤية .للمزيد من المعلومات المهمة والمزايا
ّ
المتوفرة يرجى االطالع على دليل المالك.

التكنولوجيا تلمسها
في كل تفاصيلها

ّ
I Iتتوفر كاميرا رؤية محيطية عالية الدقة
ّ
I Iتتوفر شاشة عرض أمامية ملونة قياس  6إنش
ُ
(تتاح في وقت متأخر)
I Iمرآة كاميرا خلفية (لطراز دينالي فقط)

تم تصميم أكاديا بتقنيات متطورة تجعل من
تجربة القيادة أسهل وتساعدك على إدراك
محيطك ،إذ تمنحك كاميرا الرؤية المحيطية
ً
ً
عالية الدقة عرضا شامال لكل ما يحيط بك،
وتقوم شاشة العرض األمامية بعرض بيانات
المركبة ومعلومات األمان النشطة مع معلومات
هاتفك ومعلومات شاشة الترفيه على الزجاج
األمامي للمركبة ،ويمكنك استخدام المرآة
المزدوجة كمرآة خلفية عادية أو كمرآة خلفية
مثبتة على الكاميرا لتساعدك على رؤية ما
يقف في طريقك أثناء القيادة وتغيير المسارات
ومعرفة ظروف حركة المرور.

ً
ال تغني مواصفات األمان أو مساعدة السائق عن مسؤولية السائق ّفي تشغيل السيارة بطريقة سليمة وآمنة .على السائق أن يبقى متنبها إلى حركة المرور ،والمحيط ،وكافة ظروف الطريق في كل األوقات ،قد يتأثر عمل مزايا األمان حسب عوامل الطقس أو ظروف
الطريق أو وضوح الرؤية .للمزيد من المعلومات المهمة والمزايا المتوفرة يرجى االطالع على دليل المالك.

ابق على تواصل ،أينما ذهبت

السؤال ،أي أكاديا ستختار؟
ً
ً
ّ
أكاديا يقدم لك الكثير من الخيارات المتاحة ،بدءا من أناقة التصميم وصوال إلى الرحابة والعملية.

طرازات أكاديا

يأتي طراز  SLEمع مصابيح  LEDأمامية وخلفية ومقاعد من القماش مع ناقل حركة
أوتوماتيكي بـ 9سرعات والجيل الجديد من نظام جي ام سي للمعلومات والترفيه

ّ
يضم  SLTالمواصفات القياسية نفسها الموجودة في طراز  SLEويتميز عنه
ّ
بمساحات من الجلد المخرم لمقاعد الصف األول والصف الثاني مع مصابيح ضباب

بشاشة قياس  8إنش ومقاعد الصف الثاني القابلة لالنزالق Smart Slideوالقابلة

 ،LEDكما يضم مرآة رؤية خلفية داخلية مع تعتيم تلقائي ونظام الدفع الرباعي

للطي والتقسيم ،ويضم  SLEنظام التنبيه عند تغيير المسار مع التنبيه من المناطق

المتواصل المتقدم.

الجانبية العمياء ونظام اإلنذار الخلفي للمساعدة على ركن المركبة.

يضم  AT4محرك  V6سعة  3.6ليتر ومقاعد الصف األول من القماش أو مع مساحات
ّ
من الجلد المخرم ويضم نظام الدفع الرباعي المتواصل المتقدم مع مقبض فاصل

يضم طراز دينالي كل مواصفات  SLTالقياسية باإلضافة إلى مزايا فاخرة مثل
ً
عجالت قياس  20إنش وعجلة قيادة قابلة للتدفئة تلقائيا والمقاعد األمامية القابلة

ثنائي ونظام المساعدة على نزول المنحدرات مع عجالت ALL-TERRAINوسجادات

للتهوية وفتحات التهوية والتدفئة في المقاعد الخلفية ،كما يضم نظام التنبيه من

أرضية فاخرة ومتينة ،كما يحتوي على نظام ترتيب األمتعة (لطراز صفي المقاعد)

االصطدام األمامي و2نظام الفرملة التلقائية في الطوارئ مع 2نظام المالحة 3ونظام

مع نظام خيار الدفع.

صوت ® BOSEالفاخر.

أكاديا  SLTباللون األحمر الكريستالي بطبقتين،
وأكاديا دينالي باللون الكربوني األسود المعدني،
وأكاديا  AT4باللون األبيض.
ً
ً
1
يختلف التشغيل بحسب الموديل .يتطلب التشغيل الكامل تقنية بلوتوث السلكية متوافقة وهاتفا ذكيا ،وتتطلب بعض األجهزة منفذ .USB
ّ
المحلي لالطالع على تغطية نظام المالحة في مكان إقامتك.

ّ
2للمزيد من المعلومات المهمة والمزايا المتوفرة يرجى االطالع على دليل المالك.

3

يرجى مراجعة وكيل جي ام سي

كل الطرازات معروضة بالتجهيزات المتوفرة.

ألوان المقصورة الداخلية

ً
اختر ألونا تعكس تميزك

األلوان
CLOTH

التفاصيل
ألوان الجلد

اللمسات

ألوان الهيكل الخارجي

فضي
أسود /أسود — قياسي في طراز SLE

ّ
أسود  /أسود مخرم — قياسي في طراز SLT

ألمنيوم أكسيوم — قياسي في طرازات SL/SLE/SLT

أسود معدني

1،2

أبيض
ألمنيوم كومبات — قياسي في طراز AT4
بني  /رمادي فاتح — قياسي في طراز SLE

ّ
بني  /رمادي فاتح مع مساحات من الجلد مخرم — قياسي
في طراز SLT

ألمنيوم مورتال — قياسي في طراز AT4

أسود  /أسود — قياسي في طراز AT4

فوالذي مصقول معدني

1

ّ
أسود  /أسود مع مساحات من الجلد مخرم — يتوفر في طراز
AT4

كربوني أسود معدني

1،2

ألمنيوم خفيف اللمعان — قياسي في طراز دينالي

لمسات األبواب والكنسولة المركزية
ّ
أسود  /كاالهاري مع مساحات من الجلد مخرم — يتوفر في
طراز AT4

لمسات من اللون الخشبي تيمبرالين — قياسي في طراز SLE

ماهوغاني أحمر معدني

1

كوارتز سموكي معدني

1

ّ
أسود  /أسود مع مساحات من الجلد مخرم — قياسي في
طراز دينالي

لمسات من اللون الخشبي البني الفاخر — قياسي في طراز SLT

ّ
نحاسي داكن  /حجري مع مساحات من الجلد مخرم —
قياسي في طراز دينالي
لمسات من الخشب أبليكي أربتير — قياسي في طراز AT4

أحمر كريستالي بطبقتين

1،2

أبيض ثلجي بثالث طبقات

1،2

رمادي داكن معدني

1،2

1لون بتكلفة إضافية2 .غير متوفر في .SLE

لمسات من الخشب — قياسي في طراز دينالي

مصمم ليعكس تميزك

ً
عجالت قياس  18إنش من األلمنيوم المشغول آليا

عجالت قياس  17إنش من األلمنيوم باللون األسود

مع لمسات بلون داكن ( — )5PBقياسي في طراز SLE

الالمع ( — )Q7Dقياسي في طراز AT4

ً
عجالت قياس  20إنش من األلمنيوم المشغول آليا مع

ً
عجالت قياس  20إنش من األلمنيوم المشغول آليا(SHV)1

ً
عجالت قياس  18إنش من األلمنيوم المشغول آليا

لمسات بلون داكن( — )SSZيتوفر في طراز AT4

— يتوفر في طراز SLT

( — )RD9قياسي في طراز SLT

ً
1متوفر للطلب ابتداء من  .2020لمزيد من التفاصيل ،يرجى التواصل مع الوكيل الرسمي.

ً
األلمنيوم المشغول آليا ( )SUEــ قياسي في طراز دينالي

في أبهى حلة
أينما كانت الوجهة.

اكسسوارات جي ام سي هي الطريقة
المثلى والوحيدة لتخصيص مركبتك أكاديا
ً
ً
بالكامل ،داخليا وخارجيا ،بما يناسب ذوقك.
ّ
فقد تمت هندسة هذه االكسسوارات
واختبارها لتكون أنت ومركبتك األفضل
بكل احتراف.
راجع وكيل جي ام سي لالطالع على
المجموعة المتوفرة من اكسسوارات
جي ام سي.

االحتراف

أكاديا

تيرين

يوكون

لعبتنا

سييرا

سييرا عالي القدرة

انضم إلى المحادثة وشاركنا
شغفك بكل احتراف عبر صفحاتنا:

أن تتملك سيارة جي ام سي هي تجربة أبعد من مجرد قيادة سيارة جديدة ،وذلك بفضل
ُ
راحة البال التي ستنعم بها مع مزايا عديدة تعزز هذه التجربة وتزيدها متعة.
اختبار السيارت في الشرق األوسط

ً
ً
تخضع كل سياراتنا ألقسى االختبارات كي نضمن لك أداء عاليا يالئم المنطقة .فقبل إطالق أي سيارة جي
ً
ُ
ً
ام سي ،نجري لها فحصا شامال ألمثل أداء فتعتمد عليها بكل ثقة .وفي هذا اإلطار نعمل على تطوير
أنظمة تكييف الهواء ،وتبريد المحرك ،والطالء ،لتقاوم أقسى الظروف المناخية..
ضمان من المصد إلى المصد لمدة  3سنوات أو  100.000كلم*
ً
ً
ُ
ً
ُ ّ
تقدم لك كل سيارة جي ام سي ضمانا شامال لمدة  3سنوات 100.000/كلم ،نؤمن لك بموجبه تصليحا بدون
رسوم ألي عطل سببه عيب في المواد أو القطع أو التصنيع ،أينما كنت في الشرق األوسط.
خدمة السيارة البديلة**
ً
عند االضطرار إلى تمديد فترة تصليح سيارتك من عطل يشمله الضمان ،وحرصا على راحتك،
ُ
قد تقدم لك جي ام سي سيارة بديلة تناسبك.
عهد الصيانة
كل زيارة تقوم بها لمركز خدمة وكيل جي ام سي ستعود عليك بالفائدة والرضا:
ً
ُ
•أسعارنا الخاصة بالخدمة والصيانة تنافسية وشفافة ،فنحن سنطلعك مسبقا على كلفة صيانة سيارتك
طيلة فترة الكفالة.
ً
ً
ّ
•كلفة الصيانة لدينا تنافسية جدا ،وخدمتنا ال مثيل لها .تذكر أيضا أن صيانة سيارتك بصورة منتظمة في
ُ
ّ
مركز خدمة وكيل جي ام سي تبقيها في حالة جيدة وتحافظ على قيمتها عند إعادة البيع.
ً
•عند حجزك موعدا مع الوكالة لخدمة الصيانة الدورية ،نضمن لك في أغلب األحيان تسليم سيارتك في
اليوم نفسه.
خدمة المساعدة على الطرقات***
ً
عندما تختار جي ام سي ،ستحظى أيضا بخدمة المساعدة على الطرقات ونقل السيارة في الحاالت الطارئة
على مدار الساعة طوال أيام السنة ،أينما كنت في الشرق األوسط ولمدة  4سنوات.
قطع غيار جي ام سي
ٌ
يدعم شبكة وكالئنا الموجودة في أنحاء المنطقة مركز لتوزيع قطع غيار جي ام سي بكميات وافرة لتزويد
سيارتك عند الحاجة فتبقى منطلقة..
وبفضل األسعار التنافسية التي تمتاز بها قطع غيار جي ام سي األصلية ،ستنعم سيارتك بكلفة صيانة
اقتصادية.
ّ
سيارات جي ام سي المستعملة المضمونة
ّ
ّ
ّ
كل سياراتنا المستعملة المضمونة تأتي مزودة بالتالي:
• فحص ألكثر من  110نقاط
ً
• ضمان  12شهرا على األقل
• خدمة المساعدة على الطرقات على مدار الساعة
ّ
• ضمان استبدال السيارة خالل  7أيام***
خدمة جي ام سي لمساعدة العمالء

ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
ألي استفسارات أو أسئلة تتعلق بسيارتك ،يمكنك االتصال بمركز اتصاالت العمالء الخاص بنا عبر البريد

اإللكتروني  customerservice@GMCArabia.comأو رقم الهاتف +20(2) 3827-2817
َّ

لمزيد من التفاصيل ،تفضل بزيارة GMCArabia.com
INSTAGRAM.COM/GMCARABIA

FACEBOOK.COM/GMCARABIA

TWITTER.COM/GMCARABIA

YOUTUBE.COM/GMCARABIA

GMCARABIA.COM

ُ
ُ
*تطبق الشروط .يرجى مراجعة كتيب الضمان المرفق مع سيارة
جي ام سي لالطالع على كامل شروط الضمان.
ُ
**تطبق الشروط
***غير متوفرة في كافة البلدان.

