إمـــبـــــاال

تــرض بأنصــــاف الحــلــول،
ال ْ

بــل أطـلـــق مخـيـلـتـــك لتـــأخــــذك إلــى حيــث تــريـــد.
الطريق .درب بسيط ،في الحقيقة .ولكنه أصبح يعني أكثر من ذلك بكثير .ربما يكون السبب الحقيقي في كون الطرق شيء خاص للغاية ،وهو أن كل طريق يقودنا إلى مكان
ً
دائما .في شڤروليه ،الطرق دربنا نحو المقصد المطلوب ،وهي الدافع لالنطالق والمثابرة .تضع التحديات أمامنا وتتعبنا،
ما لم نعرفه من قبل ،ولكننا ربما نشعر بأننا عرفناه
ابتكارا للتقدم في الحياة .تقودنا الطرق إلى أمكنة لم نعرفها من قبل ،ولن نتوقف ً
ً
أبدا عن إيجاد طرق جديدة.
وتدفعنا لتقديم أداء أفضل ...أداء أكثر إثارة وأساليب أكثر

الــدمــج الــمــذهــل

بـين الـتـصمـيـم واألداء

إمباال  LTZباللون الفضي المعدني
مع المزايا المتوفرة.

إمباال  LTباللون الفضي الثلجي المعدني
مع المزايا المتوفرة.

أشكال الفنون .ولكن إمباال تتميز بشكلها الجريء والنواحي

( .)LEDوتثير إمباال اإلحساس بالفخامة ،ويتأتى ذلك من

ً
كليا وإعدادها بالشكل األمثل الحالي .وكانت نتيجة
الجديدة

الترقية التي وضعتها أيدٍ مفعمة بالحماس ،فشكلها الخارجي

إضافة إلى اللمسات والحشوات اإلبداعية الجميلة من

بين عناصر التصميم االبتكاري والحرفية العالية واإلبداعات

األداء المتقدم على حد سواء.

األلمنيوم قياس  20بوصة ،ونرى وقفتها المتفردة التي

استطاع فريق المهندسين والمصممين في شڤروليه

الوصول إلى مستقبل السيارات بإبداعهم إمباال 2014

أعمالهم أبعد مما تصور الكثيرون – إنه االنصهار الكامل

المتركزة على السائق ومزايا السالمة الشاملة المتوفرة أكثر
من أي وقت مضى.

تصميم يخطف األلباب ويجذب القلوب .ليس من األمور
االعتيادية أن تأخذ سيارة األداء وتحولها إلى شكل من

الديناميكية التي تدفع بها إلى مقام فني رفيع ولمسات

مستوحى من أفضل ما تتمتع به السيارات الفاخرة ومركبات

أسلوب منحوت :عصري ،ولكنه مناسب لكل العصور.

وجه إمباال الجديد والجريء تنيره األضواء الرئيسية بالشعاع

الضوئي والشبك األمامي العريض المطلي بالكروم

والمصابيح النهارية بتقنية الصمامات الثنائية المضاءة

خالل خط السقف البارز بقوة وجانبي الهيكل المنحوت،
الكروم .زُ ودت السيارة بعجالت مصنوعة من سبائك

ً
معا.
تتميز بأنها رياضية وواثقة في آن

المقصورة الداخلية في إمباال  LTZباللون
األسود جت/موهافي مع المزايا المتوفرة

ميزة الدخول بدون مفاتيح المتوفرة
مع التشغيل بكبسة زر واحدة.

ــالءمــة مـتـكـامـلـــة
ُم َ
فــي كـل تـفـاصـيـلـهـــا الـفـاخـــرة
بالتميز بتقديم تجربة قيادة رفيعة المستوى إلى أبعد الحدود
إمباال تلبي رغبتك
ّ

نظام بوز سنتربوينت الصوتي
المحيطي المتوفر مع  11سماعة.

مقبس كهربائي متوفر  220فولط،
شبيه بالمقابس المنزلية.

ّ
دلل نفسك في أحضان النعومة بمقاعد إمباال المكسوة

ْ
المطلقة والرحابة المثالية لخمسة ركاب.
تمتع بالرفاهية

ً
بعيدا عن أعين الدخالء .وتشمل
على األغراض الثمينة بأمان

المقصورة الداخلية الفسيحة واستمتع بتجربة صوتية غنية

طوال
وعجلة القيادة المدفئة بخاصية التعديل بشكل آلي
ً
ً
وارتفاعا .ويوفر نظام بوز سنتربوينت الصوتي المحيطي

بأربع اتجاهات ومساند الرأس الخلفية القابلة للطي لتعزيز

الجمال المتدفق من حولك .روعة األناقة والرقي قي لوحة

بالحياة .وهناك مناطق تخزين في األبواب ومسند الذراع

بالقماش الصناعي الفاخر أو الجلد الممتاز ،واسترخ في

من خالل إبداعات متعددة تخفي ضجيج العالم الخارجي.

حيز تخزين مالئم على شكل مظلة.

والمطعمة بالخشب
العدادات ذات الخطوط المتدفقة
ّ

المصقول وحشوات من الكروم .وفي الليل ،تنعم بأجواء

فخمة من خالل التفاصيل المضاءة لمركز معلومات السائق

باأللوان الكاملة واألضواء المحيطية باللون األزرق الثلجي
الموجودة كاختيار متوفر .تُ شعرك إمباال بمواصفاتها

المتكاملة ومالئمتها االستثنائية وكأنها بدلة ُفصلت على
قياسك الخاص.

الرفاهية االستثنائية من خالل الرحابة وفخامة المقصورة.

تشمل االختيارات المقاعد األمامية المدفئة والمهواة

ً
ً
ً
ً
ومفعما
وطبيعيا
صافيا
صوتا
المتوفر مع  11سماعة
وسط المركبة ومناطق تخزين خاصة على شكل مظلة

في األبواب األمامية .كما زُ ودت إمباال بحامالت األكواب

التفاصيل األخرى مساند الرأس األمامية القابلة للتعديل
الرؤية .وحتى صندوق السيارة سعة  532.4لتر 1يشمل

منطقة تخزين تحت األرضية.

حزمة الذاكرة الجديدة لمساعدة السائق .تقدم حزمة الذاكرة
لمساعدة السائق والمتوفرة في إمباال الجديدة وضعيتين

المدمجة ومكان وضع الهاتف في لوحة التجهيزات المركزية،

محددتين لمقعد السائق لتعديلها ً
آليا بثمانية اتجاهات

المتوفرة قياس  8بوصة والتي تعمل باللمس.

سهل حزمة الذاكرة الخروج من السيارة من خالل التحريك
تُ ّ

إضافة إلى حيز تخزين مخفي خلف شاشة الراديو الملونة

تتميز إمباال بمالئمتها العالية في تلبية متطلبات

مستخدميها ،فنجد فيها مساحات مخفية للتخزين تُ حافظ

وعجلة القيادة القابلة للتعديل ً
آليا والمرايا الخارجية .كما

اآللي لعمود عجلة القيادة المتوفر إلى الوراء ليفسح المجال
لراحة أكبر للسائق عند خروجه من السيارة.

المقصورة الداخلية في إمباال  LTZباللون

األسود جت/موهافي مع المزايا المتوفرة
 1سعة األمتعة والحمولة محددة بالوزن والتوزيع.

305

قوة

محرك سداسي األسطوانات سعة  3.6لتر يولد قوة 305

ثانية .وتساهم تقنية الحقن المباشر في أفضل احتراق

بمحرك سداسي األسطوانات وبمعدل اقتصادي في

تخفيض االنبعاثات .وتدعم تقنية التوقيت المتفاوت لحركة

حصان .هل ترغب بأداء مثير توفره هذه السيارة المزودة
استهالك الوقود وكأنها ذات محرك ذو سعة أكبر؟

هذا المحرك المتوفر سداسي األسطوانات سعة 3.6

لتر يولد قوة  305أحصنة ،وهو مرتبط بآلية ناقل الحركة
ً
الكترونيا ،تنطلق
المتحكم به
األوتوماتيكي بـ  6سرعات ُ

إمباال من سرعة  0إلى  100كلم في الساعة خالل 6.8

حــصـــان

حسن معايير االقتصادية والقوة ويساعد في
للوقود ما ُي ّ

الصمامات بشكل مستمر قوة المركبة بتوفير أعلى عزم

دوران ممكن عند نطاق أوسع للدوران كل دقيقة ،بينما

تقتصد في استهالك الوقود ( 46.6كم/ليتر حسب تقديرات
الوكالة األمريكية لحماية البيئة).

إمباال  LTباللون الفضي الثلجي

المعدني مع المزايا المتوفرة.

اســتـعـد لإللــهـــام
بـأروع صــوره

الملهمة بإحساس واثق بالتحكم
تمثل إمباال تجربة القيادة ُ
ّ
وتمكن مهندسو إمباال من إنجاز أعلى درجات
والتوازن.

الراحة والتحكم واالحساس بالسيطرة على الطريق من خالل
التركيبة المتينة للهيكل واإلطاللة الرياضية.

تعزيز الطاقة خالل المناورات عند السرعات المنخفضة ،في
توفير التحكم الرشيق والقدرة العالية على المناورة.

من خالل تقنية قنوات الرياح .وتتمتع إمباال  2014بأفضل

مقصورة من ناحية الهدوء في تاريخ انتاج هذه المركبة ،حيث

زودت بالزجاج األمامي المغلف والمانع لدخول األصوات

مستوى جديد من الهدوء .أبواب مزودة بطبقة ثالثية للعزل

الخارجية وكذلك الزجاج من نفس النوع للجانبين األماميين

استجابة دقيقة .يقدم نظام التوجيه الكهربائي الرائع بأسلوب

األربعة ،وصممت هذه المواصفات لمنع دخول ضجيج

الضجيج.

ً
الم ْحكم بقطر
متميزا بالسيطرة المتمكنة .ويساهم التوجيه ُ

تخفيض ضجيج الريح على الطرقات السريعة بواسطة

ً
ً
ً
ً
وشعورا
ومستجيبا
سلسا
تحكما
الجريدة المسننة والترس

نصف دائرة ،مع خاصية متغيرة الجهد التي تزيد من مستوى

ً
ً
صوتيا ومعدات لتشتيت الضجيج في األبواب
مصدا
و16

الشارع إلى مقصورة السيارة وتقليله وامتصاصه .ويتم

الشكل االيروديناميكي للهيكل والذي خضع لتجارب موسعة

باإلضافة إلى مواد تساهم في تخفيف األصوات وحدة

إمباال  LTZباللون األزرق

المعدني مع المزايا المتوفرة.

ذكــــاء
بــديــهـي

مقبس  USBالمتوفر

سهل نظام شڤروليه مايلينك المتوفر استخدام هاتفك الذكي
ُي ّ
في سيارة إمباال  2014بشكل سلس ومالئم.

توفر وصلة الهاتف الذكي لهواتف مختارة .3

 1تختلف الوظائف العملية في نظام مايلينك حسب
الموديل ،تتطلب االستفادة من الوظائف العملية
الكاملة تجهيزات متطابقة ووصلة  USBلبعض األجهزة.
 2يتطلب نظام شڤروليه مايلينك راديو مع المالحة
 3تفضل بزيارة  gm.com/bluetoothعلى شبكة
للتعرف على الهواتف المتطابقة مع نظام
االنترنت
ّ
السيارة.
 4تتوفر تقنية بلوتوث ضمن درجات محددة فقط.
 5غير متطابق مع كل األجهزة.

إجعل تجربتك شخصية للغاية .تتوفر النسخة األحدث من
نظام شڤروليه مايلينك 1المعلوماتي والترفيهي وتظهر

للمرة األولى في إمباال  .2014ويشمل النظام بحلته الجديدة

احتفظ وخزّ ن ما تفضله من توضيبات ومعلومات ومحتويات

بلوتوث الالسلكية ،4 ,3ومركز معلومات السائق أو أدوات

ً
اختيارا من التوضيبات والمعلومات وغيرها من الوسائط

في شڤروليه مايلينك .يقدم هذا اإلبداع حل االتصال المثالي

ترفيهية ووسائط أخرى .يمكن لتظام مايلينك تخزين 60

واجهة تفاعلية مع أحدث التقنيات سهلة االستخدام .ببساطة

بما في ذلك المحطات اإلذاعية واألسماء والمقاصد

تجربة القيادة في إمباال شخصية للغاية.

للنظام االتصال مع  10تجهيزات متحركة من خالل تقنية

شديدة :شڤروليه مايلينك هو األحدث واألكثر عمالنية لجعل

2

والمحتويات الموسيقية والوسائط األخرى .كما يمكن

التحكم في عجلة القيادة للوصول إلى الوظائف التشغيلية
الذي يجعل المهام في غاية البساطة.

اختر الرسوم البيانية الخاصة بك .يحتوي نظام شڤروليه

مايلينك 1الحائز على العديد من الجوائز على أربعة نماذج

خاصة للرسوم البيانية التي تظهر على الشاشة التي تعمل
باللمس ومركز معلومات السائق (Contemporary,

 ، Edge، Velocityو  )Main Streetوالتي يمكن

اختيارها حسب ما تفضله من قائمة التوضيبات.

شاشة سهلة االستخدام ،تشبه الجهاز اللوحي .ستالحظ

منطقة تخزين .وفي الداخل ،هناك وصلة USB 3حيث

ً
فورا الشبه الكبير بين ايقونات النظام وما تعودت عليه في

ً
بعيدا عن األنظار.
يمكنك شحن هاتفك الذكي أو اخفاءه

بوصة ،يمكنك تصفح القوائم والمسح على الشاشة والنقر

يمكنك االستماع إلى موسيقاك المفضلة من شبكة

الهواتف الذكية أو األجهزة اللوحية .مع الشاشة قياس 8

والسحب وكأنك تتعامل مع جهاز لوحي .الشاشة قياس 8

ً
ً
وسفليا ،وتخفي تحتها
فوقيا
بوصة بخاصية التحريك اآللي

إبق على اتصال .مع نظام شڤروليه مايلينك المتوفر،

االنترنت

تقـنيــات الســالمــة
اإلبــداعـيـــة

نظام التحذير من المنطقة الجانبية العمياء
متوفر.

صميم متقدم يحيط بك من كل ناحية ،من الحساسات
الرادارية الجديدة إلى الفوالذ ذو القوة الهائلة.

إمباال  LTZباللون الذهبي المعدني،
مع المزايا االختيارية المتوفرة.

ً
دائما وكذلك المسند المناسب
 1استخدم أحزمة األمان
لعمر وحجم طفلك .وحتى لو كانت المركبة مزودة بنظام
تحسس الركاب ،سيكون األطفال في أمان أفضل لو تم
اجالسهم في مقعد خلفي داخل مقعد الرضيع أو الطفل
ً
دائما وضع مسند الطفل
المدعم .تجنب
أو المقعد
ّ
الرضيع المواجه للخلف في المقعد األمامي ألية سيارة
مجهزة بوسادة هوائية للراكب .لمزيد من المعلومات
بخصوص السالمة واألمان ،الرجاء مراجعة دليل المالك
وتعليمات استخدام مقعد السالمة لألطفال.
 2قبل االنتقال من حارة السير إلى حارة أخرى ،يجب
ً
دائما من ما تعرضه تقنية التحذير من المنطقة
التأكد
الجانبية العمياء والمرايا الجانبية ومرآة المنظر الخلفي
داخل السيارة ،والنظر فوق مستوى الكتف للتأكد من
عدم وجود مركبات أو أخطار ،ومن ثم البدء بتشغيل
إشارة اإلنعطاف.
ً
بديال عن
التكيفية
 3ال يعتبر نظام تثبيت السرعة
ّ
مسؤولية السائق الشخصية عن تشغيل السيارة بطريقة
آمنة .يحتاج السائق للمحافظة على تركيزه على الطريق
وظروف القيادة ،وأن يهتم بتوجيه المركبة واستخدام
المكابح وغيرها من النواحي الضرورية للحفاظ على
تحكمه بالمركبة.

ترسي تقنيات السالمة المعززة والشاملة في إمباال 2014
1
ً
تماما .زُ ودت السيارة بعشر وسائد هوائية
معايير جديدة

 LTوالقياسية في نسخة  ،)LTZوتشمل تقنية التحذير من

القوة حول منطقة جلوس الركاب .بالفعل ،تحيط بك عناصر

العمياء وتقنية التحذير من حركة المرور الخلفية ونظام التحذير

من أية اصدامات محتملة ما يساعد في توفير الزمن الالزم

تقنية التحذير من االصطدام األمامي .تتوفر هذه الميزة

تقنية التحذير من المنطقة الجانبية العمياء  .2تستخدم هذه

بشكل قياسي وهيكل متين مصنوع من الفوالذ عالي

ّ
المتشكلة نتيجة اإلبداعات المتقدمة
السالمة النشطة
والذكية التي حصلت على براءات اختراع.

حزمة السالمة المتقدمة المتوفرة .تحيط بك في إمباال

 2014حزمة السالمة المتقدمة الجديدة (المتوفرة في نسخة

الشبك األمامي للسيارة (المتوفرة في نسخة  )LTZأو الكاميرا

جانبي السيارة للبحث عن المركبات األخرى في المناطق

ومسموعة إذا اكتشف سيارات متحركة.

االصطدام األمامي وتقنية التحذير من المنطقة الجانبية

الكتشاف المركبات التي تسير في األمام وتحذير السائق

ضوئية بتقنية الصمامات الثنائية المضاءة ( )LEDفي المرايا

نظام التحذير ضد مغادرة حارة السير .يرسل نظام اكتشاف

ضد مغادرة حارة السير.

ّ
المركب في
المتعلقة بالسالمة في إمباال ،وتستخدم الرادار

ذات الوضوح العالي (المتوفرة في  LTوالقياسية في )LTZ

للتوقف و/أو تغيير حارة السير.

التقنية الجديدة المتوفرة في إمباال حساسات رادارية على

العمياء حول سيارتك وتنبيهك لوجودها من خالل رموز
الخارجية.

نظام التحذير من حركة المرور الخلفية .تقنية أخرى هي األولى
من نوعها في شڤروليه إمباال .يستخدم هذا النظام حساسات
رادارية لتنبيه السائق من حركة المركبات خلف سيارته عند

عملية الرجوع للخلف .وتصدر عن النظام تنبيهات مرئية

تغيير حارة السير والمعتمد على الكاميرا – وهو نظام جديد في
ً
تحذيرا للسائق إذا انحرف خارج حارة السير (دون إشارة
إمباال،

االنعطاف) .وتقرأ الكاميرا ،المثبتة بالقرب من مرآة المنظر
ً
ً
صوتيا.
تحذيرا
الخلفي داخل السيارة ،خطوط الطريق وترسل
النظام متوفر في نسخة  LTوقياسي في نسخة .LTZ

التكيفية لمجموعة السرعات الكاملة.3
نظام تثبيت السرعة
ّ

يعدل هذا النظام المتوفر سرعة
باستخدام تقنية الرادارّ ،
المركبة أو يحافظ عليها عند ضبطه عند خاصية “المحافظة
على المسافة المتّ بعة”.

المــزايــا
واالخـتيـــارات

األبعاد

149.6cm

158.0cm
185.4cm

157.5cm

238.7cm
511.3cm

السعات القصوى
االقتصادية في استهالك الوقود
حسب تقديرات الوكالة األمريكية لحماية البيئة
 3.6لتر سداسي اإلسطوانات

 30.5كم/ليتر 46.6 ،كم/ليتر 35.3 ،كم/ليتر

خزان الوقود (تقريبي)
حجم الركاب

حجم الحمولة

إمباال  LTZباللون األزرق المعدني مع المزايا المتوفرة.

 1تتحدد سعة الحمولة بالوزن والتوزيع

70.0 liters
2973.3 liters/seats 5

1

532.4 liters

األقمشة

األلوان

أسود

أزرق ُمشع معدني

أحمر صخري معدني

فضي ثلجي معدني

أزرق ُمشع معدني

أحمر كريستالي (تينكوت)

2 ،1

أبيض لؤلؤي (تينكوت)

5 ،2

ذهبي معدني

4 ،3 ،2

2 ،1

رمادي معدني (أشين)

2

أبيض (ساميت)

4 ،3 ،1

أزرق توباز معدني

1

قماش أسود جيت  /فاخر بلون التيتانيوم الغامق

5

قماش أسود جيت بلون التيتانيوم الغامق  /جلد صناعي

9

10

قماش  /جلد صناعي فاخر بلون أسود حيت

10

6

العجالت
أسود جيت /التيتانيوم الغامق بأقمشة صناعية مع الجلد السويدي

قياس  18بوصة
مطلية باأللمينوم
(قياسية في موديل )LT

قياس  19بوصة
مطلية باأللمينوم
(متوفرة في موديل )LT

قياس  19بوصة
المصنّ ع
باأللمينوم ُ
(قياسية في موديل )LTZ

11

أسود جيت بأقمشة صناعية مع الجلد السويدي

11

أسود جيت/بني صخري بأقمشة صناعية مع الجلد السويدي

11

قياس  20بوصة
ألمنيوم
(متوفرة في موديل )LTZ

اكسسوارات يتم تركيبها لدى الوكيل
جهز سيارتك إمباال على ذوقك على الموقع االلكترونيchevy.com/accessories :
ّ

أسود جيت من الجلد

أرضية سجاد لكل الظروف المناخية

سجادة منطقة الحمولة

مرايا مطلية بالكروم

خاصية التشغيل عن ُبعد

12

أسود جيت  /من الجلد بلون التيتانيوم الغامق

12

أسود جيت  /موهافي من الجلد

12

الجناح (بألوان الهيكل)
 1توفر مؤقت 2 .غير متوفرة بالمقصورة الداخلية باللون األسود جيت/موهافي 3 .اللون بتكلفة إضافية 4 .غير متوفر على نسخة  .LSغير متوفرة بالمقصورة الداخلية باللون األسود جيت/بني حجري 6 .غير متوفر على نسخة LTZ
 7يتطلب الحزمة الفاخر للمقاعد والحزمة الصوتية الفاخرة والعجالت الرياضية وحزمة السالمة المتقدمة والحزمة المالئمة  LTوالمقصورة الداخلية بالقماش الصناعي مع الجلد السويدي المتوفرة 8 .يتطلب المحرك سداسي األسطوانات  V6المتوفر والحزمة الصوتية الفاخرة والحزمة المريحة والمالئمة.
 9متوفرة على نسخة  . LTيتطلب حزمة  LTالمريحة وحزمة السالمة المتقدمة وحزمة المقاعد الفاخرة 12 .قياسي على نسخة .LTZ

المواصفات

اختر مواصفات المركبة

n

إمباال LS

وبديال عن بعضها ،تشمل إمباال :LTZ
إمباال  LTZباإلضافة إلى مزايا LT
ً

محرك سداسي األسطوانات  V6سعة  3.6لتر مزود بخاصية الحقن المباشر

محرك سداسي األسطوانات  V6مزود بخاصية الحقن المباشر سعة  3.6لتر

الشكل الخارجي

عجلة القيادة المكسوة بالجلد

مقابض األبواب :بلون الهيكل
الكروم مع شريط بلون الهيكل

n
—

 10وسائد هوائية

1

راديو بالقرص الصلب ( )HD Radio
®

فتحة USB

نظام فتح السيارة عن بعد مع التشغيل بكبسة زر
كاميرا الرؤية الخلفية مع نظام الرجوع إلى الخلف

3

ّ
المركبة على عجلة القيادة
أزرار التحكم بتثبيت السرعة الصوت

نظام تشغيل المركبة عن ُبعد

شاشة مركز معلومات السائق ذات الوضوح العالي وباأللوان الكاملة

مقعد الراكب األمامي بخاصية التعديل اآللي بـ  8وضعيات

مقاعد مكسوة بأقمشة عالية الجودة مع خاصية طي المقعد الخلفي 40/60

المقاعد األمامية المدفئة

مقعد السائق بخاصية التعديل اآللي بـ  8وضعيات

مزايا السالمة المتقدمة :تقنية التحذير من االصطدام األمام  ،تقنية التحذير من حركة
المرور الخلفية ،ونظام التحذير ضد مغادرة حارة السير ،وتقنية التحذير من المنطقة
الجانبية العمياء

أضواء رئيسية بتقنية الشعاع الضوئي
نظام التحكم االلكتروني بالثبات (®)StabiliTrak
ناقل الحركة األوتوماتيكي بـ  6سرعات
وبديال عن بعضها ،تشمل إمباال :LT
إمباال  LTباإلضافة إلى مزايا LS
ً
محرك سداسي األسطوانات  V6سعة  3.6لتر مزود بخاصية الحقن المباشر
راديو نظام شڤروليه مايلينك 4بشاشة نصف قطرية تعمل باللمس قياس  8بوصة مع
خاصية اخفائها ً
آليا بحركة نحو األعلى/األسفل
قارئ بطاقة SD
فتحتان  USBإضافيتان

3

تقنية بلوتوث الالسلكية السمعية 2لهواتف محددة

مساند الرأس للمقاعد األمامية والقابلة للتعديل بأربع وضعيات ،ومساند الرأس
للمقاعد الخلفية القابلة للطي خارج أماكنها

أزرار التحكم بدعم الفقرة القطنية بمقعد الراكب األمامي والقابلة للتعديل ً
آليا بأربع
وضعيات
التحكم األوتوماتيكي بدرجة الحرارة لمنطقتين
عجلة القيادة وذراع ناقل الحركة المكسوان بالجلد
مرايا خارجية مدفئة بلون الهيكل قابلة للتعديل ً
آليا مع أضواء مؤشر االنعطاف المدمجة
واإلضاء األرضية
عجالت قياس  18بوصة مطلية باأللمنيوم

مقابض األبواب من الكروم وشريط تجميلي بلون الهيكل
قوالب من الكروم في أسفل جانبي الهيكل
أضواء نهارية بتقنية ()LED
مصابيح رئيسية بخاصية التفريغ شديد التركيز ()HID
اغطية المرايا الخارجية من الكروم

lS

lt

lTZ
—
n

n
—

الزجاج :مغلف بطبقة عازلة للصوت
في الجانب األمامي وللزجاج األمامي

n

n

n

األضواء الرئيسية :هالوجين
مصابيح بخاصية التفريغ شديد التركيز ()HID

n
—

n
—

—
n

n

—

—

المرايا :قابلة للتعديل ً
آليا ،طي يدوي ،اللون أسود.
مدفئة ،قابلة للتعديل ً
آليا ،طي يدوي ،مع أضواء مؤشر
االنعطاف واإلضاءة األرضية
أغطية بلون الهيكل
مدفئة ،قابلة للتعديل ً
آليا ،طي يدوي ،مع أضواء مؤشر
االنعطاف واإلضاءة األرضية ،أغطية من الكروم
مرآة جانب السائق بخاصة التعتيم التلقائي

—

n

—

—
—

—
—

n

قوالب من الكروم في أسفل جانبي الهيكل

—

نظام الرجوع إلى الخلف
شاشة الرؤية الخلفية

6

—

عجالت قياس  19بوصة باأللمنيوم المصقول

الجناح :خلفي

—

عادم مرئي ثنائي الفتحة

المحرك/الشاسيه
المكابح :مقاومة لالنغالق للعجالت األربع
أقراص للعجالت األربع.
دوارات المكابح)™Duralife( :
ّ
مع تقنية مقاومة للتآكل.

محرك سداسي األسطوانات ( )DOHCسعة  3.6لتر
بخاصية الحقن المباشر ،تقنية التحكم المتغاير بتوقيت
الصمامات ورفع الصمامات المتفاوت لنظام الدخول،
قوة  305حصان @  6800دورة في الدقيقة ،وعزم
دوران  263ليبرا-فوت @  5300دورة في الدقيقة.
العادم :فتحة واحدة ،مخفي
فتحة ثنائية ،مخفي
فتحة ثنائية ،بمقدمة المعة ،مدمج في الطرف الخلفي

5

—

n

7

n

7

n

8

—

n

n

n

n

n

n

—

9

9

n
—
—

—
n
—

—
—
n

مكبح التوقف :فرملة الكترونية بكبسة زر

n

n

n

ً
كهربائياّ ،
مركب على عمود
التوجيه :آلي ،مساند

n

n

n

نظام التعليق :أمامي ،دعامة ماكفيرسون،
 4وصالت في الخلف

n

n

n

ناقل الحركة :أوتوماتيكي بـ  6سرعات

n

n

n

قياسي

متوفر

— غير متوفر
ls

السالمة
 10وسائد هوائية  2 :1أماميتان بتشغيل ثنائي المرحلة،
الحماية ضد االصطدام المؤثر على القفص الصدري
والركبة للسائق والراكب األمامي (تشمل نظام تحسس
الركاب) ،الحماية ضد االصطدام المؤثر على القفص
الصدري للمقعد الخلفي ،الوسائد الرأسية-الستارية للحماية
من االصطدام الجانبي لحماية الركاب في المقعدين
األماميين والمقعد الخلفي
المكابح :مقاومة لالنغالق للعجالت األربع ،أقراص
للعجالت األربع مع نظام تعزيز المكابح للحاالت الطارئة
أضواء نهارية:
أضواء علوية وسفلية بتقنية ()LED

أقفال األبواب :يمكن برمجتها ً
آليا مع الحماية ضد نسيان
المفاتيح داخل السيارة وأقفال السالمة فقي األبواب
الخلفية لحماية األطفال

n

n

n

نظام التحذير ضد مغادرة حارة السير

—

نظام تثبيت (القطات سفلية وأحزمة علوية لألطفال)

n

n

n
—

n

تقنية التحذير من االصطدام األمامي

n

n

n
—

—

n
12
12

n
n

تقنية التحذير من حركة المرور الخلفية
تقنية التحذير من المنطقة الجانبية العمياء

—

12

n

نظام التحكم االلكتروني بالثبات ()®StabiliTrak
مع تقنية تعزيز المكابح

n

n

n

نظام منع السرقة

n

n

n

n

n

n

المقصورة الداخلية
المقابض المساندة :للسائق والراكب األمامي
والقعد الخلفي

—

n

n

التحكم بدرجة الحرارة :منطقة واحدة،
منطقة ثنائية ،يدوي ،أوتوماتيكي

n
—

—
n

—
n

لوحة التجهيزات المركزية :األرضية ،مع حيز تخزين.

n

n

n

تثبيت السرعة :الكتروني مع خاصية تثبيت السرعة

n

n

n

مركز معلومات السائق :شاشة ملونة عالية الوضوح،
تشمل معلومات الرحلة/الوقود ،معلومات المركبة وتوضيباتها

n

n

n

n
سجاد األرضية :سجاد في األمام والخلف،
وسجاد فخم في األمام والخلف ،وتشمل أرضية صندوق األمتعة —

n
7

n
5

نظام فتح السيارة عن بعد ونظام تشغيل السيارة عن بعد

—

14

n

اإلضاءة :أزرق ثلجي ،محيطي في مقصورة السيارة
على لوحة العدادات واألبواب (األبواب األمامية فقط في )LT

—

15

n

الذاكرة :نمطان من توضيبات مقعد السائق،
وعمود المقود والمرايا الخارجية ،مع خاصية الخروج السهل

—

مآخذ الطاقة :ثالثة مآخذ إضافية مدمجة في المجموعة المركزية
ولوحة التجهيزات المركزية وخلف لوحة التجهيزات المركزية،
 120فولط بأسلوب المآخذ الكهربائية المنزلية،
متموضعة خلف لوحة التجهيزات المركزية

—
n
—

—
7

5

n
15

عجلة القيادة :بـ  4أضالع مع أزرار التحكم بالصوت وتثبيت
ّ
والمركبة على المقود ،وعمود المقود القابل
السرعة
ُ
ً
وعموديا
أفقيا
للتعديل
مكسوة بالجلد
مدفئة

n

7

—

n
n

n
—
—

n
n
—
17

n

n
n
n
5

18

n

n

المقاعد

مقاعد أمامية تحيط بجسم الشخص بقابلية االنحناء للوراء:
طي ظهر المقعد الخلفي بنسبة 40/60

مساند الرأس األمامية :قابلة للتعديل بوضعيتين
مقاعد أمامية قابلة للتعديل بـ  4وضعيات
مقاعد خلفية قابلة للتعديل بوضعيتين.
مقاعد خلفية قابلة للتعديل بوضعيتين ،وقابلة للطي.
المقاعد :قماش فاخر
قماس فاخر  /قماش صناعي
أقمشة صناعية بالجلد السويدي
مكسو بالجلد

n

6

n

n

n
—
n

—
n
—
n

—
n
—
n

n
—
—
—

—
n
—

—
—
—
n

n

n

n

n

n

n

n

n

—

تعديل المقعد :تعديل مقعد السائق ً
آليا بـ  8وضعيات
آلية التحكم بدعم الفقرة القطنية بمقعد السائق والقابلة
للتعديل ً
آليا بـ  4وضعيات
مقعد الراكب األمامي بخاصية التعديل اليدوي
بـ  4وضعيات
مقعد الراكب األمامي بخاصية التعديل اآللي
بـ  8وضعيات
آلية التحكم بدعم الفقرة القطنية بمقعد الراكب
األمامي والقابلة للتعديل بأربع وضعيات

—

مقاعد أمامية مدفئة

—

مقاعد أمامية مهواة

—

—

19

20

n
n

n

20

n
—

5

األنظمة الصوتية
 AM/FMستيريو مع مشغل أقراص مدمجة ومقبس
صوتي مساعد ،وشاشة عرض ملونة قياس  4.2بوصة
بقطر نصف دائري تعمل باللمس

n

 AM/FMستيريو ،شاشة ملونة قياس  8بوصة بقطر
ً
فوقيا
نصف دائري تعمل باللمس بخاصية التحريك اآللي
ً
وسفليا وحيز تخزين مخفي

—

المالحة :راديو  AM/FMستيريو ,المالحة المعززة بنظام
 ،GPSشاشة ملونة قياس  8بوصة بقطر نصف دائري
ً
ً
وسفليا وحيز
فوقيا
تعمل باللمس بخاصية التحريك اآللي
تخزين مخفي

5

16

ذراع ناقل الحركة :مكسو بالجلد

n

—

نظام مراقبة ضعط الهواء في االطارات

—
—

النوافذ :كهربائية مع خاصية الرفع
واإلنزال السريع لكل النوافذ من قبل السائق

12

11

نظام تشغيل السيارة عن بعد

المقصورة الداخلية (تابع)

—
n

n

n

نظام تشغيل السيارة عن بعد

n

n

n

فتحة السقف :كهربائية ،باإلنزالق المائل مع خاصية
إضافية ثابتة إلدخال أشعة الشمس للخلف
ً
كهربائيا
وحاجب شمسي يعمل

n

المرآة :مرآة المنظر الخلفي ،تعتيم تلقائي

ً
األطفال.التركب ً
ً
ّ
مسندا لألطفال باتجاه الخلف في المقعد األمامي ألية سيارة مجهزة بوسادة
أبدا
دائما والمسند المناسب لعمر طفلك وحجمه .وحتى في السيارات المجهزة بنظام تحسس الركاب ،يبقى األطفال بأمان أكبر عند اجالسهم في مقعد خلفي وفي المقعد الصحيح الداعم للرضع أو
 1استخدم أحزمة األمان
هوائية للراكب األمامي .الرجاء االطالع على كتيب المالك وتعليمات مقعد السالمة لألطفال للحصول على المزيد من المعلومات 2 .الرجاء زيارة الموقع االلكتروني  gmtotalconnect.comللتعرف على الهواتف المتطابقة مع هذه السيارة 3 .غير متطابق مع كل األجهزة 4 .تختلف الوظائف العملية في نظام مايلينك
حسب الموديل ،تتطلب االستفادة من الوظائف العملية الكاملة تجهيزات متطابقة ووصلة  USBلبعض األجهزة 5 .يتطلب حزمة الراحة والمالئمة المتوفرة 6 .يتطلب الحزمة المالئمة  LSالمتوفرة 7 .يتطلب الحزمة المالئمة  LTالمتوفرة 8 .يتطلب حزمة المقاعد الفاخرة ،الحزمة الصوتية الفاخرة والعجالت الرياضية،
وحزمة السالمة المتقدمة ،حزمة المالئمة في  LTوالمقصورة الداخلية بأقمشة صناعية مع الجلد السويدي 9 .يتطلب  LTأو .LZ
ً
ً
ً
مسيطرا على السيارة 11 .يتطلب محرك سداسي األسطوانات V6
منتبها لحركة المرور وظروف الطريق وأن يقدم حركة توجيه المركبة والكبح وأية أفعال أخرى ضرورية ليبقى
بديال عن مسؤولية السائق الشخصية عن تشغيل السيارة بشكل آمن .ينبغي على السائق أن يبقى
التكيفية اليمثل
 10نظام تثبيت السرعة
ّ
المتوفر ،عجالت قياس  20بوصة ،نظام شڤروليه مايلينك راديو مع المالحة ،الحزمة الصوتية الفاخرة والحزمة المريحة والمالئمة 12 .يتطلب حزمة المالئمة  LTالمتوفرة وحزمة السالمة المتقدمة 13 .يستثنى اإلطار االحتياطي 14 .يتطلب حزمة المالحة المتوفرة 15 .يتطلب الحزم المتوفرة التالية :حزمة المقاعد
الفاخرة ،الحزمة الصوتية الفاخرة والعجالت الرياضية ،وحزمة المالحة وحزمة السالمة المتقدمة وحزمة المالئمة  LTوالمقصورة الداخلية بأقمشة صناعية مع الجلد السويدي 16 .يتطلب الحزمة الصوتية الفاخرة المتوفرة والحزمة المريحة والمالئمة المتوفرة 17 .يتطلب (متوفرة) حزمة المالئمة  LTوحزمة السالمة
المتقدمة و حزمة المقاعد الفاخرة أو الحزمة الصوتية الفاخرة والعجالت الرياضية .ال تتوفر مع حزمة المالحة 18 .يتطلب الحزمة المريحة والمالئمة المتوفرة في الموديالت المزودة بمحركات  4أسطوانات .قياسية على الموديالت المزودة بمحركات  6أسطوانات  V6. 19يتطلب حزمة المقاعد الفاخرة المتوفرة وحزمة
السالمة المتقدمة والحزمة المالئمة  LT. 20يتطلب حزمة المقاعد الفاخرة وحزمة السالمة المتقدمة والحزمة المالئمة  LTوالمقصورة الداخلية بأقمشة صناعية مع الجلد السويدي 21 .يتطلب محرك سداسي األسطوانات  V6المتوفر ،الحزمة الصوتية الفاخرة ،والحزمة المريحة والمالئمة 22 .يتطلب حزمة السالمة
ً
أيضا.
المتقدمة المتوفرة و والمقصورة الداخلية بأقمشة صناعية مع الجلد السويدي المتوفرة

lt

ltz

ls

lt

ltz

—

—

—

n

n

ls

lt

ltz

النظام الصوتي 6 :سماعات مع أمبليفاير بقدرة  100واط

n

n

n

نظام بوز “سنتربوينت ساراوند ساوند” الفاخر مع  11سماعة
وآلية معالجة اإلشارة “ساراوند ستيج”

—

األنظمة الصوتية (تابع)

فتحة  :5USBفي لوحة التجهيزات المركزية
فتحتان إضافيتان :واحدة في لوحة التجهيزات المركزية وأخرى
خلف شاشة الراديو التي تعمل باللمس

n

—

n

الراديو بالقرص الصلب ()®HD Radio

n

n

قارئ البطاقة SD

—

n

n

قياس  18مطلي باأللمنيوم

—

n

قياس  19باأللمنيوم المصقول

—

—

n

قياس  19بوصة مطلي باأللمنيوم

—

قياس  20بوصة ألمنيوم.

—

—

قياس  17بوصة من الفوالذ عجلة احتياطية صغيرة

n

n

—

8
21

n

الحزم
حزمة المالئمة  :LSنظام الرجوع إلى الخلف ،مساند الرأس
القابلة للطي في المقعد الخلفي وشبكة صنودق األمتعة
حزمة المالئمة  :LTنظام الرجوع إلى الخلف ،شاشة الرؤية
الخلفية ،مرآة داخلية عاكسة مع خاصية التعتيم التلقائي،
نظام تشغيل السيارة عن بعد ،نظام التحكم عن بعد
“يونيفيرسال هوم” ،سجاد األرضية الفخم في األمام
والخلف وسجادة الصندوق الخلفي
حزمة السالمة المتقدمة :تقنية التحذير من االصطدام األمامي،
تقنية التحذير من حركة المرور الخلفية ،ونظام التحذير ضد
مغادرة حارة السير ،وتقنية التحذير من المنطقة الجانبية العمياء

—

—

—

—

حزمة المقاعد الفخمة :مقاعد أمامية مدفئة ،مقد السائق
األمامي بخاصية التعديل اآللي بـ  8وضعيات ،حشوات من
أقمشة صناعية بالجلد السويدي وشبكة صنودق األمتعة

—

حزمة النظام الصوتي الفاخر والعجالت الرياضية :نظام بوز
“سنتربوينت ساراوند ساوند” الفاخر مع  11سماعة ،األضواء
المحيطية الداخلية ،قوة  202فولط ،عجالت قياس  19بوصة
مطلية باأللمنيوم وجناح خلفي

—

حزمة المالحة :شڤروليه مايلينك  7راديو مع المالحة
ونظام تشغيل السيارة عن بعد ونظام تشغيل السيارة عن بعد

—

حزمة الراحة والمالئمة :مقاعد أمامية مهواة ،عجلة قيادة مدفئة،
ُ
ً
وعموديا ،خاصية الذاكرة
أفقيا
عمود المقود ،قابل للتعديل
لمقعد السائق ،مرايا خارجية وتوضيبات عمود المقود ،نظام
التحكم عن ُبعد "يونيفيرسال هوم" ،سجاد األرضية الفخم في
األمام والخلف ،سجادة الصندوق الخلفي ،مرآة داخلية عاكسة
مع خاصية التعتيم التلقائي

—

—

—

7

n

—

22

—

20

—

8

—

—

ًَ
يخص األلوان أو التجهيزات أو المواصفات أو العروض أو ّ
شامال قدر اإلمكان .غير أنّ نا نحتفظ ّ
توفر الطرازات .وبما أنّ ه قد يطرأ على المعلومات
أي وقت ومن دون سابق إنذار ،إن كان ذلك فيما
الكتيب
بذلنا ما في وسعنا لجعل هذا
أي تعديل في ّ
بحقنا بإجراء ّ
ّ
ّ

الكتيب بعض التعديالت منذ تاريخ طبعهُ ،يرجى مراجعة وكيل شڤروليه األقرب إليك لمزيد من المعلومات.
المذكورة في
ّ

n

—

16

n

n

العجالت

الحزمة الصوتية الفاخرة :نظام بوز “سنتربوينت ساراوند ساوند”
الفاخر مع نظام صوتي من  11سماعة بقوة  220فولط
15

8

n

16

5

ﺗــﻌـﻬـﺪ
ﺷــــــﭭــﺮﻭﻟــﻴــﻪ

OWNERSHIP EXTRAS

COMPETITIVE & TRANSPARENT
SERVICE COSTS
COMPETITIVE
& TRANSPARENT
 SERVICEﻛــــﺎﻣـــﻞ ﻟـــــﺮﺍﺣـــﺔ ﺑـﺎﻟــﻚ
 COSTSﺇﻟــﺘــــﺰﺍﻡ

chevroletARABIA.com

COMPETITIVE & TRANSPARENT
COMPETITIVE
& TRANSPARENT
SERVICE
COSTS
SERVICE COSTS

SCHEDULED SERVICE APPOINTMENT
SCHEDULED
SERVICE
APPOINTMENT
BOOKING
WITH
SAME DAY
DELIVERY
BOOKING WITH SAME DAY DELIVERY

ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺼﻨﻌﻲ  ٣ﺳﻨﻮﺍﺕ ١٠٠,٠٠٠/ﻛﻢ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ١٠٠,٠٠٠/ﻛﻢ
ﻣﺼﻨﻌﻲ
ﺿﻤﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ٣ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ٧/٢٤
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ٧/٢٤

3 YR / 100,000KM WARRANTY
ﺑﺄﻳﺪﻱ
ﺧﺪﻣﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ
24x7
ASSISTANCE
3
YR /ROADSIDE
100,000KM
WARRANTY
ﺑﺄﻳﺪﻱ
ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ
ﻓﻨﻴﻴﻦ ﻓﺎﺋﻘﺔ
ﺧﺪﻣﺔ
ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ
24x7 ROADSIDE ASSISTANCE

ﻓﻨﻴﻴﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ

CERTIFIED TECHNICIANS

WARRANTY
3 YR /ROADSIDE
100,000KM
WARRANTY
24x7
ASSISTANCE
24x7 ROADSIDE ASSISTANCE

في شڤروليه ،نُ قدر وقتك بالقدر الذي تُ قدره أنت .يقدم تعهد شڤروليه نظام
حجز موعد الخدمة في الوقت المالئم لك مع امكانية تسليم السيارة في نفس
ﺧﺪﻣﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺑﺄﻳﺪﻱ
اليوم .كما ُيطلعك مستشارو الخدمة المحترفين على مراحل انجاز العمل لكي
ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺑﺄﻳﺪﻱ
ﻓﻨﻴﻴﻦ ﻓﺎﺋﻘﺔ
ﺧﺪﻣﺔ
ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ
للسيارة .وهناك العديد من الخدمات اإلضافية
ﻓﻨﻴﻴﻦاستالمك
تعرف بالضبط موعد
ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ
التي يقدمها لك تعهد شڤروليه لضمان رضاك التام عند مغادرتك مركز الخدمة.

يضمن تعهد شڤروليه أسعار صيانة هي األكثر تنافسية في األسواق من
ً
 QUALITYتسلم
إليك .فعندما
 BYالمقدمة
دائما بكل تكاليف الخدمة
حيث أنك على دراية
SERVICE
ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ
ﺣﺠﺰ
QUALITYالعديد
وهناك
مركبتك.
خدمة
ماستكلفه
بالضبط
ستعرف
مفاتيح سيارتك،
CERTIFIED
TECHNICIANS
SERVICE
BY
ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ
ﺣﺠﺰ
ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻧﻔﺲ
ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
رضاك التام عند
TECHNICIANSلضمان
من الخدمات اإلضافية التي يقدمها لك تعهد شڤروليه
CERTIFIED
ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ
مغادرتك مركز الخدمة.

QUALITY SERVICE BY

3 YR / 100,000KM
youtube.com/chevroletarabia

ﺣﺠﺰ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ
ﻓﻲﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ
ﺣﺠﺰ
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ

SCHEDULED SERVICE APPOINTMENT
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ
BOOKING WITH
SCHEDULED
SAME
DAY DELIVERY
SERVICE
APPOINTMENT
ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﻴﺎﻧﺔ
ﻓﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ BOOKING WITH SAME DAY DELIVERY

QUALITY SERVICE
BY
@chevroletarabia
CERTIFIED
TECHNICIANS

ً
دائما على
إنك تستحق األفضل لسيارتك .ولهذا السبب ،يحرص تعهد شڤروليه
ﻛﻢ لتدريب مكثف ،كما أنهم
خضعوا
شڤروليه والذين
معتمدين من
ﺳﻨﻮﺍﺕ١٠٠,٠٠٠/
ﻣﺼﻨﻌﻲ ٣
توظيف فنيينﺿﻤﺎﻥ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ١٠٠,٠٠٠/ﻛﻢ
ﻣﺼﻨﻌﻲ
ﺿﻤﺎﻥ
ممايضمن الحفاظ على قيمة
فقط،
غيار
يستخدمون قطع
األصلية ٧/٢٤
شڤروليه٣ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻋﻠﻰ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
٧/٢٤
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻋﻠﻰ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
مركبتك لفترة طويلة .وهناك العديد من الخدمات اإلضافية التي يقدمها لك
تعهد شڤروليه لضمان رضاك التام عند مغادرتك مركز الخدمة.

شڤروليه ليست مجرد سيارة ،بل هي عالقة وطيدة بيننا وبينك .ولهذا
السبب ،يضمن تعهد شڤروليه حصول كل سيارة من سياراتنا على ضمان
شامل  3سنوات 100,000/كم والمساعدة على الطريق في المنطقة ،على
مدار الساعة وطوال أيام السنة .فأينما ذهبت ،ستجدنا في خدمتك .وهناك
العديد من الخدمات اإلضافية التي يقدمها لك تعهد شڤروليه لضمان رضاك
التام عند مغادرتك مركز الخدمة.

facebook.com/chevroletarabia
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َّ
سيارة جديدة ،وذلك بفضل راحة
سيارة شڤروليه هي تجربة أبعد من
أن
مجرد قيادة ّ
تتملك ّ
ّ
البال التي ستنعم بها مع مزايا عديدة تُ عزّ ز هذه التجربة وتزيدها متعة.
السيارات في الشرق األوسط
إختبار
ّ
ً
ّ
أداء عاليا ُيالئم المنطقة .فقبل
تخضع كل ّ
سياراتنا ألقسى االختبارات كي نضمن لك ً
ً
ً
شامال ألمثل أداء فتعتمد عليها ّ
بكل ثقة.
فحصا
سيارة شڤروليه ،نُ جري لها
إطالق ّ
أي ّ
المحرك ،والطالء ،لتُ قاوم
وتبريد
الهواء،
تكييف
أنظمة
تطوير
على
نعمل
اإلطار
هذا
وفي
ّ
أقسى الظروف المناخية.
السيارة البديلة**
خدمة
ّ

ً
وحرصا على
سيارتك من عطل يشمله الضمان،
عند االضطرار إلى تمديد فتر ة تصليح ّ
سيارة بديلة تُ ناسبك.
راحتك ،قد تُ ّ
قدم لك شڤروليه ّ

ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﻴﺎﻧﺔ
ﻓﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

سيارتك
وبفضل األسعار التنافسية التي تمتاز بها قطع غيار شڤروليه األصلية ،ستنعم ّ
بكلفة صيانة اقتصادية.
سيارات شڤروليه المستعملة المضمونة
ّ

ّ
مزودة بالتالي:
سياراتنا المستعملة المضمونة تأتي ّ
كل ّ
•
•
•
•

فحص ألكثر من  110نقاط
ً
ّ
األقل
شهرا على
ضمان 12
خدمة المساعدة على الطرقات على مدار الساعة
السيارة خالل ّ 7أيام
ضمان استبدال
ّ

*تطبق الشروط .يرجى مراجعة كتيب الضمان المرفق مع سيارة شڤروليه لالطالع على كامل شروط الضمان.
ّ
**تطبق الشروط.
ّ

***باستثناء اليمن ،والعراق ،وسوريا.

قطع غيار شڤروليه

بكميات
يدعم شبكة وكالئنا الموجودة في أنحاء المنطقة مركزٌ لتوزيع قطع غيار شڤروليه ّ
سيارتك عند الحاجة فتبقى منطلقة.
وافرة لتزويد ّ

إمباال  LTZأزرق ُمشع معدني.

