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التصميــم الجديــد لســينترا  PREMIUM أصبــح أكثــر أناقــة، لكــي يواكــب الشــكل العصــري 
الحديــث و ســرعة تطــور العالــم، فهــي ذات حضــور قــوي ملفــت يمنحــك الشــعور بالثقــة 

والتميــز.

المظهــر الخارجــي للســيارة يعطــي اإلنطبــاع بالفخامــة والمتانــة مــن الخــارج، وتتضمــن 
لمســات رياضيــة، ومشــتت هــواء خلفــي، وباإلضافــة إلــى ذلــك تعتمــد هــذه النســخة مــن 
نيســان ســينترا علــى إطــارات قيــاس ١٦ إنــش أنيقــة وإشــارات بالمرايــات الجانبيــة باإلضافــة 

الــى إضــاءة LED فــي الفوانيــس األماميــة والخلفيــة.

The new Sentra PREMIUM design became more elegant to keep 
up with the new modern shape and the rapid development of 
the world. As it has strong presence that gives you the sense of 
confidence and excellence.

It also includes renovation with sporty touches, a rear air diffuser, in 
addition, it relies on 16 inches tires, side-mirrors with turn signals that 
gives the impression of luxury and strength from the outside as well 
as front and rear LED lights.

التحـــــــول.. لقـــــد طـورنـــــــــــا مــــــــن المظهـــــــــر الخارجـــــــي 
لـــ ســينترا PREMIUM لكــى تناســب العالــم  ســريع التغيــر 
ــه تتطــور  ــه. الجــزء الخلفــي كل شــيء في ــذي نعيــش في ال
لتــزداد جاذبيــة و لتصبــح ملفتــة أكثــر لإلنتبــاه لكــي تمنحــك 

الثقــة التــي تحتاجهــا فــي حياتــك.

التصميم الخارجي:

Evolution.. we have developed the 
exterior design of the Sentra PREMIUM to 
fit the rapid changing world we live in. In the 
rear part everything has been developed to 
be more attractive and more eye-catching 
in order to grant you the confidence you 
need in your life.

EXTERIOR:



:INTERIORالتصميم الداخلي:

التطــور.. ألن الراحــة هــي واحــدة مــن أولوياتــك فلقــد طورنــا 
التصميــم الداخلــي لســينترا PREMIUM لكــي تصبــح أكثــر رفاهيــة 

و أناقــة حتــى تتمكــن مــن اإلســتمتاع بــكل رحلــة.

*شاشة عرض - إكسسوار

وتــم تطويــر ســينترا PREMIUM لتصبــح أكثــر راحــة ورفاهيــة مــع العديــد مــن المميــزات و الخصائــص ..فهــيُ تصّنــف ســيارة عائليــة، خاصة 
مــع اتســاع مســاحتها الداخليــة وتزويدهــا بفتحــات تكييــف خلفيــة، وعجلــة قيــادة متعــددة الوظائــف قابلــة للتعديــل يتــم ضبــط ارتفاعهــا 
 ،CVT ــي فــي الخصائــص، فيهــا ناقــل حركــة أوتوماتيــك ــي توفرهــا لوجــود التحكــم اإللكترون ــب الســهولة الت لتتناســب مــع الســائق بجان

باإلضافــة إلــى وســائد هوائيــة للســائق و الراكــب فــي المقعــد األمامــي.

فســيارة ســينترا PREMIUM تأتــي مــع نظــام صوتــي عالــي الجــودة، ٤ ســماعات، شاشــة تعمــل باللمــس ٧ انــش تحتــوي علــى نظــام 
مالحــة، كاميــرا خلفيــة، ســي دي، بلوتــوث، USB، AUX، إضــاءة داخليــة و تكييــف هــواء رقمــي ثنائــي المناطــق.

*شاشة عرض - إكسسوار

Evolution.. because comfort is one of our 
priorities we have developed the Sentra 
PREMIUM interior design to become more 
luxurious and elegant so you can enjoy every trip.

*Display audio accessory fitment

Sentra PREMIUM has been developed to become more comfortable and luxurious with many features. 
It classifies as a family car, especially with the widening of the interior space and how it is equipped with 
rear air conditioning vents, in addition to an adjustable multifunction steering wheel adjusted to suit the 
driver besides the easiness of its electronic control. It has a CVT automatic transmission, driver and front 
passenger airbags.

The Sentra PREMIUM comes with a high-quality audio system, 4 speakers, 7 inch touch screen with 
offline navigation, rear camera, CD, bluetooth, AUX, USB,  interior lighting and digital dual zone air 
conditioning.

*Display audio accessory fitment



:SPECIFICATIONSالمواصفات:

الدقــــة.. لعاشــقي التفاصيل، كــــل تفصيلة في السيــــارة تم مراعاتها لكي تتناســب 
مــع احتياجاتــك اليوميــة مــن قيــادة ممتعــة وعمليــة.

Precision.. Every detail in the car has been adapted to suit your 
daily needs for an enjoyable and practical drive.
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1,760

2,700
4,615

نيســان موتــور ايجيبــت لهــا الحــق فــي تغييــر بعــض المواصفــات و التجهيزات دون إشــعار مســبق. وأي من المواصفات 
• ألــوان الســيارات فــي هــذا الكتالــوج قــد تكــون متغيرة والتجهيــزات معرضــة للتغييــر ليتالءم مع المتطلبــات والظروف المحلية.

قليــاًل عــن األلــوان الحقيقية للســيارة.

األلوان المتاحة

Dark Grey Metallic
رمادي غامق ميتاليك

Champagne Metallic
ذهبي ميتاليك

Bronze Metallic
برونزي ميتاليك

Red Metallic
أحمر ميتاليك

Black Metallic
أسود ميتاليك

Grey Metallic
رمادي ميتاليك

Silver Metallic
فضي ميتاليك

أبعاد السيارة

Nissan Motor Egypt reserves the right to alter any details of specifications and equipment without 
notice. Specifications and equipment are subject to change to suit the local conditions and requirement.

• Vehicle colors shown in this catalog may  
slightly change from the real colors.

Available ColorsCar Dimensions

*Available in Tekna BOSE version
Warranty: 100,000 KM or 3 years.
Road side assistance is available to Nissan owners.

Vehicle

Price

Weights & Dimensions

Mechanical Specifications

Safety Features

Premium SV السيارة

السعر

األبعاد واألوزان

الخصائص الميكانيكية

خصائص األمان

Length x Width x Height (mm) 4,615 x 1,760 x 1,495

2700

5.3

52

510

165

1218

Wheelbase (mm)

Min. Turning Radius (m)

Fuel Tank Capacity (Lit)

Luggage Capacity (Lit)

Ground Clearance (mm)

Curb Weight (Kg)

Engine Characteristics 4 CYL, DOHC 16-Valve, C-VTC

1598

118 / 5,600

154 / 4,000

Immobilizer

Automatic - Xtronic - CVT
CVT - أوتوماتيك

ABS / EBD / BA
مانع لإلنغالق / توزيع إلكتروني للفرامل / نظام مؤازرة المكابح

Driver / Front Passanger
السائق والراكب األمامي

Engine Capacity (cc)

Max. Output (hp/rpm)

Max. Torque (nm/rpm) 

Transmission

Brakes System

Airbags

Anti-Theft Device (Immobilizer)

٥٦٠٠/١١٨

٤٠٠٠/١٥٤

Controls & Interior Features أنظمة التحكم والتجهيزات الداخلية

Exterior Features التجهيزات الخارجية

Air Conditioner

Rear Cooling Ducts

Cup Holder

Audio System

Multi-Function Steering Wheel Control

Smart Key

Bluetooth

Chrome Decorated Meters

Rear Central Arm Rest

Wing Mirrors

Tires & Rims

Front Fog Lights

Front & Rear LED Lights

7 inch. Touch Screen/Offline
Navigation/AUX/USB/CD/Rear Camera

60/195 R16 Alloy Rims
60/195 R16 جنوط رياضية

 Manual Folding Mirrors /ضم يدوي

Audio Control
التحكم بالصوت

Start / Stop Button
زر إيقاف وتشغيل

2 Front / 2 Rear
٢ أمامى / ٢ خلفى

Automatic - Dual Zone
أوتوماتيك ثنائي التحكم

 AUX شاشة ٧ بوصه تعمل باللمس / نظام مالحة / مخرج

USB / مشغل اسطوانات / كاميرا خلفية

الطول x العرض x االرتفاع (مم)

قاعدة العجالت (مم)

أقل نصف قطر دوران (م)

سعة خزان الوقود (لتر)

سعة صندوق األمتعة (لتر)

االرتفاع األدنى عن األرض (مم)

وزن السيارة بدون حمولة (كج)

خصائص المحرك

سعة المحرك (سي سي)

"الحد األقصى للقدرة
(حصان / دورة في الدقيقة)"

"الحد األقصى للعزم
(نيوتن متر / دورة في الدقيقة)"

ناقل الحركة

نظام الفرامل

وسائد هوائية

(Immobilizer) نظام مانع للسرقة

مكيف الهواء

تكييف المقاعد الخلفية

حامل اكواب

النظام الصوتي

عجلة القيادة متعددة الوظائف

المفتاح الذكي

بلوتوث

عدادات مطعمة بالكروم

مسند األذرع الخلفية

المرايات الجانبية

اإلطارات والعجالت

مصابيح ضباب أمامية

(LED) إضاءة أمامية وخلفية

324,000 EGP 



NissanMotorEgypt
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Nissan Intelligent Mobility moves you one step ahead. In cars that feel like an extension 
of you, helping you see more and sense more, reacting with you, and sometimes even 
for you. Nissan Intelligent Mobility is about a better future - moving us to a world that’s 
safer, more sustainable, and exciting.


