
ACADIA
أكـــــاديا

الـغبرة: ٢٢٠٨٠٨٠٠ / ٩٩٨١٧٧٢٧    صحار: ٢٦٨٤٠٣٧٩ / ٩٥٦٥٨٤٧٣    نزوى: ٢٥٤١٣٠٨٢ / ٩٦٧٩١٧٩٧
صاللة: ٢٣٢١٢٦٩٩ / ٩٤٠٥٤٣٤٧    صور:  ٩٢٨٢١٢٦٦    عبري: ٢٥٦٩٢٢٨٦ / ٩٤٢٩١٤٧٢

موسى عبد الرحمن حسن وشركاه ش.م.م MOOSA ABDUL RAHMAN HASSAN & Co. LLC

Ghubra: 22080800 / 99817727  Sohar: 26840379 / 95658473  Nizwa: 25413082 / 96791797  Salalah: 23212699 / 94054347
Sur: 92821266  Ibri: 25692286 / 94291472

/GMC.OMAN /GMC_OMAN

HANDS-FREE POWER LIFTGATE

HIGH DEFINITION SURROUND VISION

SEATING VERSATILITY

DUAL SKYSCAPE SUNROOF

ADAPTIVE CRUISE CONTROL

باب خلفي يفتح باالستشعار

حركة مرنة للمقاعد

مثبــت سرعة تفاعلــي

سقف ثنائي

GMC Arabia www.gmc.moosagroup.com

٩٤٥٠٠٠٠٤

نظام صوتي بدقة عالية

9450 0004

ELECTRONIC PRECISION SHIFT-9 SPEED AT
ناقل حركة كهربائي أوتوماتيكي ب٩ سرعات 

https://www.facebook.com/gmc.oman/
https://www.instagram.com/gmc_oman/?hl=en
https://www.youtube.com/results?search_query=gmc+arabia
https://www.moosagroup.com/


Grade SLE AT 4 SLT DENALI

PERFORMANCE

Engine type/Horse power 3.6L V6 SIDI DOHC with VVT/310 hp @ 6600 rpm

Drive system/Transmission AWD with disconnect mode/9AT 

Suspension Ride and handling suspension Ride and handling suspension Ride and handling suspension
Performance Ride and handling 

suspension

EXTERIOR

Daytime Running LED Lamps S S S S

LED Front Projector Type Fog Lamps S S S S

Projector beam headlamps - Automatic  on/off S S S With Intellibeam 

Hands-free Power Liftgate S S S S

Power mirrors S S
With driver side auto dimming 

and turn indicators
With driver side auto dimming 

and turn indicators

Wheels 18" Machined Aluminum 17” Machined Aluminum 18” Machined Aluminum
20” Ultra bright Machined 

Aluminum

INTERIOR 

Remote Vehicle Starting System + Engine Start/
stop system

S S S S

Trizone Automatic climate control S S S S

Electric Parking Brake S S S S

Active Noise Cancellation S S S S

Android auto & Apple carplay capability  S S S S

Multi colour Driver’s Display 4.2” 4.2” 4.2” 8” reconfigurable 

Electronic Cruise control S S S Advanced Adaptive 

8” diagonal GMC Infotainment System + Bluetooth With 6 speakers 
With Navigation + Bose 

premium 8 speaker system
With Navigation + Bose 

premium 8 speaker system
With Navigation + Bose 

premium 8 speaker system

Upholstery Fabric Leather Leather Leather

Seats system 
8-way power driver and 4-way 
manual front passenger seats 

adjusters

8-way power driver and front 
passenger seats adjusters

Ventilated seats with 8 way 
power + memory package for 

driver seat and outside mirrors

Ventilated & Heated seats 
with 8 way power + memory 
package for driver seat and 

outside mirrors

Dual SkyScape 2-panel sunroof and fixed rear with 
sun screen

S S

SAFETY AND SECURITY

8 airbags S S S S

Stability control system with Traction Control + 
TPMS 

S S S S

Rear Cross Traffic Alert S S S S

Side Blind Zone Alert + Lane change alert S S S S

Rear seat reminder S S S S

HD Rear View Camera S S S
With HD surround vision + rear 

camera mirror and washer 

Park Assist Rear only Rear only Rear only Front and Rear 

Hill hold control + Hill Descent Control - S - -

DENALI: IN ADDITION TO ABOVE 

Wireless mobile charging for select devices S

Lane departure warning  +  Lane keep assist S

Forward collision alert  +  Following Distance 
Indicator 

S

Enhanced automatic emergency  +  Front 
pedestrian braking 

S

• Images & features shown are for illustrative purposes only. Actual vehicles may vary based on model/variant available at the local dealer



ديناليSLEAT 4SLTالفئة
ا�داء

محرك ٣,٦ لتر، SIDI ،DOHC ،V٦ قوة ٣١٠ حصان و ٦٦٠٠ دورة في الدقيقةنوع المحرك / القوة الحصانية

نظام دفع رباعي قابل للتغيير / ٩ سرعاتنظام الدفع / التروس

نظام تعليق RIDE مع نظام التعليق
التحكم

نظام تعليق RIDE مع 
التحكم

نظام تعليق RIDE مع 
التحكم

نظام تعليق RIDE مع 
التحكم با�داء

المواصفات الخارجية
نعمنعمنعمنعممصابيح نهارية

نعمنعمنعمنعممصابيح ضباب أمامية LED بروجيكتور

مصابيح أمامية بروجيكتور بنظام تشغيل وإطفاء 
بنظام Intellibeamآلي

نعمنعمنعمنعمفتح آلي للباب الخلفي، بدون استخدام اليدين

- جهة السائق آلية التعتيم نعمنعممرايا كهربائية
مع إشارة ا½تجاه لليسار 

- جهة السائق آلية التعتيم 
مع إشارة ا½تجاه لليسار 

عج¿ت مصقولة Äمعة ٢٠ عج¿ت مصقولة ١٨ بوصةعج¿ت مصقولة ١٧ بوصةعج¿ت مصقولة ١٨ بوصةالعج¿ت
بوصة

المواصفات الداخلية
نعمنعمنعمنعمتشغيل أو إيقاف تشغيل المحرك عن بعد

نعمنعمنعمنعممكيف هواء آلي التحكم

نعمنعمنعمنعمفرامل توقف كهربائية

نعمنعمنعمنعمإلغاء ا�صوات الخارجية

Apple carplay و Andriod auto نعمنعمنعمنعمخواص

٨ بوصات متغير الشكل٤٫٢ بوصات٤٫٢ بوصات٤٫٢ بوصاتعداد سرعة متغير ا�لوان

متغير آليانعمنعمنعممثبت سرعة كهربائي

نظام جي أم سي الترفيهي بشاشة بحجم ٨ 
بوصات + بلوتوث

نظام موسيقي ب ٦ 
سماعات

نظام Bose الصوتي الممتاز 
ب ٨ سماعات مع مكبر صوت

نظام Bose الصوتي الممتاز 
ب ٨ سماعات مع مكبر صوت

نظام Bose الصوتي الممتاز 
ب ٨ سماعات مع مكبر صوت

جلدجلدجلدقماشنوع المقاعد

نظام المقاعد

مقعد سائق آلي ب٨ خيارات 
لتعديل الوضعية ومقعد 
مرافق يدوي ب ٤ خيارات 

لتعديل الوضعية

مقاعد السائق والمرافق آلية 
ب٨ خيارات لتعديل الوضعية

مقعد السائق والمرافق 
مكيفة وآلية ب٨ خيارات 
لتعديل الوضعية + ذاكرة 

حفظ الوضعية لمقعد السائق 
والمرايا الجانبية

مقعد السائق والمرافق 
بتكييف وتدفئة وآلية ب٨ 
خيارات لتعديل الوضعية + 

ذاكرة حفظ الوضعية لمقعد 
السائق والمرايا الجانبية

نعمنعمفتحة سقف ثنائية مع حماية من الشمس

الس�مة وا�مان
نعمنعمنعمنعم٨ وسائد هوائية

نظام اتزان المركبة ونظام مانع ا½نزÄق ونظام 
نعمنعمنعمنعممراقبة ضغط ا½طارات

نعمنعمنعمنعمتنبيه للمنطقة العمياء الخلفية

تنبيه للمنطقة العمياء الجانبية + تنبيه الخروج من 
نعمنعمنعمنعمالمسار

نعمنعمنعمنعمتنبيه للمقعد الخلفي

نعمنعمنعمكاميرا عالية الدقة للرؤية الخلفية
نظام عالي الدقة للرؤية 

المحيطية + كاميرا خلفية 
وماسح للزجاج الخلفي

الخلف وا�مامالخلف فقطالخلف فقطالخلف فقطنظام مساعدة للوقوف

نظام التوقف على المنحدرات ونظام النزول من 
--نعم-المنحدرات

دينالي: با�ضافة للذي ورد أع�ه
نعمشحن الهاتف عن بعد (أجهزة مختارة)

تنبيه الخروج من المسار + نظام المساعدة على 
نعمالبقاء في المسار

نظام تحذير ا½صطدام + نظام تنبية عن قصر 
نعمالمسافة مع السيارة في ا�مام

نظام طوارىء متطور + مكابح في حالة وقوف 
نعمشخص أمام المركبة

الصور والميزات الموضحة في الصور هي لغرض العرض فقط. المواصفات في المركبات تعتمد على فئاتها وتوفرها في صا�ت العرض.
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