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PERFORMANCE and DIMENSIONS 
Engine type 5.3L EcoTec3 V8, Dynamic Fuel Management 
Horse power / Torque 355 hp @ 5600 rpm / 383 lb - ft. @ 4100 rpm
Transmission 10-speed automatic with Electronic Precision shift and Paddle shifters

Suspension  Z71 Off road Z7X Off-road with 2’’ factory installed lift and 
monotube shocks Z71 Off-road 

Exterior dimensions - Length / Height / Width (in mm) 5886/1918/2063
Inside box dimensions - Length / Height / Width (between wheel 
arch) - in mm 1776 / 569 / 1286

Fuel tank capacity Approximate 91 Ltrs 
MECHANICAL FEATURES 
Auto-locking rear differential ✔ ✔ ✔

Rollover sensing Disable Switch ✔ ✔ ✔

Traction Select System ✔ ✔ ✔

EXTERIOR FEATURES

Grille and Surround Body color header with gloss black mesh grille 
insert bars

Black chrome header and grille insert bars with 
gloss black accents with AT4 Logo

Chrome header and chrome grille insert bars 
with gloss black accents

LED Projector headlamps & Tail lamps with Daytime Running Lamps ✔ ✔ ✔

LED Fog lamps ✔ ✔ ✔

GMC Multipro tailgate with six functional load/access features ✔ ✔ ✔

Door handles Body Color Door Handles Chrome Door Handles
Power adjustable outside mirrors with Chrome Side Mirror Caps with High Gloss Black Side Mirror with Chrome Side Mirror Caps

Wheels 18” 6-spoke machined aluminum with Dark 
Grey Metallic accents

18’’ Machined Aluminum with Dark Grey 
Accents

20” Polished aluminum with technical grey 
painted accents

Tyres 265/65R18SL all-terrain, blackwall LT275/65R18C blackwall Goodyear Wrangler 
DuraTrac MT 275/60R20SL all-terrain, blackwall

Side steps Fixed
Bed liner Spray-on with GMC Logo Spray-on with AT4 Logo Spray-on with GMC Logo
INTERIOR FEATURES
Remote vehicle starter + Push button start ✔ ✔ ✔

12.3 “ Diagonal Multi colour Driver’s Display, reconfigurable ✔ ✔ ✔

13.4” diagonal Touchscreen premium GMC Infotainment system with 
Android Auto and Apple CarPlay + Advanced voice recognition With 6 speaker system with Bose premium 7-speaker system and Richbass woofer

Power Sunroof - ✔ ✔

15” Diagonal Multicolor Head-Up Display - ✔ ✔

Seats system 
10- way power driver seat and 4 way manual 

passenger seat 10- way power driver and passenger seat- with Driver memory

Fabric bucket seats Perforated Leather appointed front bucket seats 
SAFETY and SECURITY
6 Airbags ✔ ✔ ✔

HD surround vision with Bed View Camera ✔ ✔ ✔

Cruise control ✔ ✔ Adaptive
Lane Keep Assist + Lane Departure Warning + Lane change alert ✔ ✔ ✔

Side Blind Zone Alert + Following Distance Indicator ✔ ✔ ✔

Automatic Emergency Braking ✔ ✔ ✔

Front pedestrian braking ✔ ✔ ✔

Rear Seat Reminder ✔ ✔ ✔

Rear Cross Traffic braking + Forward Collision Alert ✔ ✔ ✔

Hill Start Assist + Hill Descent Control ✔ ✔ ✔

Park Assist Rear Front and Rear

Images & features shown are for illustrative purposes only. Actual vehicles may vary based on model/variant available at the local dealer. Accessories shown, if any, are not a part of the standard equipment.
Specifications are subject to change anytime, without notice
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األداء واألبعاد

محرك 5,3 لتر إيكو تيك 3 ،  8 صمام مع نظام إدارة ديناميكية للوقود نوع المحرك

 القوة 355 حصان عند 5600 دورة في الدقيقة /383  رطل -قدم عند 4100 دورة في الدقيقة قوة األحصنة / العزم 

 ناقل حركة 10 سرعات أتوماتيك مع عمود دقة التوجيه ومبدل صندوق نقل الحركة 

 نظام تعليق Z7X للطرق الوعرة مع عمود رفع 2 بوصة تم Z71 للطرق الوعرة نظام التعليق
Z71 للطرق الوعرة تركيبه من قبل المصنع وممتص صدمات ماونت تيوب 

2063/1918/5886األبعاد الخارجية – الطول/ االرتفاع/ العرض )بالملليمتر(     

1776 / 569 / 1286أبعاد الصندوق الداخلي - الطول/ االرتفاع / العرض ) ما بين عقود العجالت( - بالمليمتر 

حوالي 91 لترسعة خزان الوقود 

المواصفات الميكانيكية 

✔✔✔ عمود دفرنس خلفي يغلق بشكل آلي  

✔✔✔مفتاح تعطيل حساسات االنقالب

✔✔✔اختيار نظام الجر 

المواصفات الخارجية 

 المقدمة بنفس لون السيارة مع شبك أمامي على هيئة الشبك األمامي والمحيط 
قضبان مع تطعيمات باللون األسود الالمع 

 المقدمة بنفس لون السيارة مع شبك أمامي على هيئة 
AT4 قضبان مع تطعيمات  باللون األسود الالمع  مع شعار

 المقدمة بنفس لون السيارة مع شبك أمامي على هيئة 
قضبان مع تطعيمات  باللون األسود الالمع 

✔✔✔مصابيح أمامية رئيسية إل إي دي ومصابيح خلفية مع مصابيح نهارية  

✔✔✔مصابيح ضبابية إل إي دي 

✔✔✔باب خلفي جي ام سي Multipro مع ست مزايا للتحميل/ الوصول

مقابض األبواب من الكرومبنفس لون هيكل السيارةمقابض األبواب 

المرايا الجانبية مغطاة بالكروم  المرايا الجانبية باللون األسود عالي اللمعان المرايا الجانبية مغطاة بالكروم مرايا خارجية يتم التحكم فيها كهربائيا 

رنجات 18 بوصة سداسية الشكل من األلمنيوم مع الرنجات
تطعيمات معدنية باللون الرمادي 

رنجات 18 بوصة مخرمة من األلمنيوم مع تطعيمات معدنية 
باللون الرمادي 

 رنجات 20 بوصة من األلمنيوم المصقول مع تطعيمات 
مدهونة باللون الرمادي 

275/60R20SL بالك وول مناسب لكافة الطرق الوعرة LT275/65R18C  بالك وول جود يير رانجلر 265/65R18SL بالكوول مناسب لكافة الطرق الوعرة اإلطارات

ثابتةاألعتاب الجانبية

مرشوشة بالدهان وعليها شعار جي إم سي مرشوشة بالدهان وعليها شعار AT4مرشوشة بالدهان وعليها شعار جي إم سي المساحة الخلفية 

المواصفات الداخلية 

✔✔✔ تشغيل السيارة عن بعد + التشغيل عن طريق الضغط على زر بدء التشغيل

✔✔✔ شاشة عرض محيطية 12.3 بوصة ملونة ، مع إمكانية الضبط حسب تفضيل السائق 

 شاشة عرض 13.4 بوصة محيطية باللمس مع نظام ترفيه جي إم سي متوافق مع 
  نظام صوت يضم 7 سماعات بوز فائقة ومنقي للصوت ماركة رتشباس مع نظام 6 سماعات األندرويد وأبل كار بالي + نظام متقدم للتعرف على األوامر الصوتية 

✔✔-فتحة سقف يتم التحكم فيها بالكهرباء 

✔✔-شاشة عرض ملونة 15 بوصة  

نظام المقاعد 
 التحكم في وضعية كرسي السائق كهربائًيا في عشر وضعيات 

 التحكم في كرسي السائق  والراكب في عشر وضعيات بالكهرباء مع ذاكرة للوضعية المفضلة لكرسي السائق وتحكم في وضعية كرسي الراكب يدوًيا في أربع وضعيات 

الكراسي األمامية من الجلد المثقوب للتهوية مع حواف بارزة كراسي قماش 

مزايا السالمة

✔✔✔6 وسائد هوائية

✔✔✔ نظام رؤية محيطية  عالي النقاء مع كاميرا في الخلف 

Adaptive✔✔التحكم في السرعة 

 نظام المساعدة للبقاء في الحارة + نظام التحذير عند مغادرة الحارة  + نظام التنبيه عند 
تغيير الحارة 

✔✔✔

 نظام التحذير من البقعة العمياء في جانب السيارة + نظام لتحديد المسافة مع 
السيارات في الخلف 

✔✔✔

✔✔✔نظام فرامل الطوارئ 

✔✔✔ نظام فرامل في حالة مرور أشخاص أمام السيارة 

✔✔✔تنبيهه ألحزمة األمان في المقعد الخلفي

✔✔✔نظام تنبيه السيارات العابرة من الخلف ونظام التنبيه من االصطدام األمامي

✔✔✔ نظام التحكم في السيارة في الطرق الصاعدة + المنحدرة 

من األمام والخلفمن الخلفنظام مساعد الفرامل

الصور والمواصفات المعروضة هي ألغراض توضيحية فقط. قد تختلف السيارات الفعلية بناًء على الطراز / البديل المتوفر لدى الوكيل المحلي. الملحقات المعروضة ، إن وجدت ، ليست جزًءا من الطراز القياسي. المواصفات عرضة للتغيير في أي وقت ، دون إشعار

SLT - 5.3 لتر AT4  - 5.3 لترELEVATION 5.3 لتر



موسى عبد الرحمن حسن وشركاه ش.م.م
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 QR امسح رمز
لمشاهدة

جي ام سي
سييرا 

SUMMIT WHITE

 AT 4  SLT ELEVATION

TITANIUM RUSH METALLIC

EXTERIOR COLOURS

Exclusive interiors تصميم داخلي حصري

15” Head-Up Display شاشة عرض قياس 15 إنش    

األلــوان الخــارجــــيـــة

ONYX BLACK

 AT 4  SLT ELEVATION

 AT 4  SLT ELEVATION

AT4_SUMMIT-WHITESTERLING METALLIC 

 AT 4  SLT ELEVATION

DEEP BRONZE METALLIC

 AT 4 SLTELEVATION

VOLCANIC RED DESERT SAND METALLIC

 AT 4 SLTELEVATION

CARDINAL RED 

AT 4 SLT ELEVATION

DYNAMIC BLUE METALLIC

 AT 4 SLTELEVATION

PACIFIC BLUE METALLIC

AT4  SLTELEVATION

WHITE FROST

AT4  SLTELEVATION

 AT 4  SLT ELEVATION




