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اكسسوارات خارجیة

ساللم مساعدة أنبوبیة - مستطیلة الشكل - 152.4 مم، باللون األسود
درجات مساعدة أنیقة مستدیرة مقاس 152.4 مم مزودة ببطانات درجات سوداء لتسهیل
الدخول والخروج من تاهو. یعمل التشطیب النهائي بالكروم على تحسین المظهر ویوفر

حمایة ممتازة ضد الصدأ.

23423583

ساللم مساعدة أنبوبیة - مستطیلة الشكل - 152.4 مم، كروم
درجات مساعدة أنیقة مستطیلة مقاس 152.4 مم مزودة ببطانات درجات سوداء لتسهیل
الدخول والخروج من تاهو. یعمل التشطیب النهائي بالكروم على تحسین المظهر ویوفر

حمایة ممتازة ضد الصدأ.

23196401

خطافات جر أمامیة، كروم
یتطابق بساط األرضیة الفاخر ذو التصمیم الدقیق الذي یناسب كل األحوال الجویة مع

الحواف المحیطیة لألرضیة. یعمل التصمیم المضلع العمیق على تجمیع السوائل والطین
واألوساخ األخرى من أجل سهولة التنظیف. تحافظ السنون الموجودة في الخلف على

تثبیته في مكانه. یتم تزیینها بشعار شفرولیه الخاص بسیارات شفرولیه.

23245142

شعارات - شعار الشبك األمامي والباب الخلفي، شعار شفرولیه، باللون
األسود

احرص على زیادة ظهور تاهو باستخدام رموز شعار شفرولیه في الشبك األمامي
والباب الخلفي الذي یتم رفعه إلى أعلى.

23463800

الشبكة األمامیة مع تشطیب نهائي بالكروم
یمكنك إضفاء المظهر الممیز إلى تاهو باستخدام شبكة أمامیة مطلیة بالكروم. لقد تم

تصمیمها خصیصًا لسیارتك وتشتمل على شعار شفرولیه الخاص بسیارات شفرولیه.

23320672

الشبكة األمامیة مع شبكة مطلیة بالكروم
یمكنك إضفاء المظهر الممیز إلى سیارة تاهو باستخدام شبك الكروم. لقد تم تصمیمه

خصیصًا لسیارتك ویشتمل على شعار شفرولیه الخاص بسیارات شفرولیه.

23156311

مقابض الباب
مقابض األبواب الكرومیة تلك تُستبدل مع المقابض األساسیة لتمنح تاهو مظهراً

عصریاً وممیزاً.

22940646

قولبة األبواب الجانبیة األمامیة والخلفیة، مخفیة
أضف مظهرًا إضافیًا إلى سیارتك تاهو من الخارج باستخدام باقة قوالب جانب السیارة

في الباب الجانبي األمامي والخلفي.

23474364

Lund لغطاء المحرك - دخاني أسود مقدم من Aeroskin واقي
یقوم واقي غطاء المحرك المقولب ذو التصمیم المخصص بإبعاد أوساخ الطریق

والحشرات مع المساعدة في حمایة غطاء المحرك في سیارتك تاهو. یتم تركیبه بشكل
محكم عن طریق تتبع حافة غطاء المحرك وهو متوافر مطلیًا بالكروم ولون الدخان.

بدون ضمان جنرال موتورز

19331068

قد تتغیر القطع التكمیلیة التي تم تصنیفها وذكرها في هذا الدلیل. یرجى االتصال بالوكیل المحلي للمزید من المعلومات.



Lund واقي مقولب لغطاء المحرك - كروم مقدم من
یبعد واقي غطاء المحرك المقولب ذو التصمیم المخصص أوساخ الطریق والحشرات
مع المساعدة في حمایة غطاء المحرك في سیارتك تاهو. یتم تركیبه بشكل محكم عن

طریق تتبع حافة غطاء المحرك وهو متوافر مطلیًا بالكروم ولون الدخان. بدون ضمان
جنرال موتورز

19331069

EGR واقي مقولب لغطاء المحرك - دخاني أسود مقدم من
یبعد واقي غطاء المحرك المقولب ذو التصمیم المخصص أوساخ الطریق والحشرات
مع المساعدة في حمایة غطاء المحرك في سیارتك تاهو. یتم تركیبه بشكل محكم عن

طریق تتبع حافة غطاء المحرك وهو متوافر مطلیًا بالكروم ولون الدخان. بدون ضمان
جنرال موتورز.

19329332

باقة قولبة جانب الجسم، مطلیة بالكروم
أضف مظهرًا إضافیًا إلى سیارتك تاهومن الخارج باستخدام باقة قوالب جانب السیارة

في الباب الجانبي األمامي والخلفي.

22988756

غطاء مرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة - مطلیة بالكروم
اجعل سیارتك تاهو تواكب الموضة باستخدام أغطیة مرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة.

22913963

مردات مقولبة أمامیة لحمایة العجالت بلون اللؤلؤ
یتم تركیب واقیات الرذاذ المقولبة والتي تم تصمیمها من أجل سیارتك من الخارج

مباشرة خلف العجالت األمامیة لحمایة تاهو من الرذاذ والطین.

23262792

مردات لحمایة العجالت- أمامیة مقولبة، ماسیة بیضاء
یتم تركیب واقیات الرذاذ المقولبة والتي تم تصمیمها من أجل سیارتك من الخارج

مباشرة خلف العجالت األمامیة لحمایة العجالت األمامیة في سیارة تاهو حتى تتم حمایة
إطارات تاهو من الرذاذ والطین.

22922766

مردات مقولبة خلفیة لحمایة العجالت بلون اللؤلؤ
یتم تركیب واقیات الرذاذ المقولبة والتي تم تصمیمها من أجل سیارتك من الخارج

مباشرة خلف العجالت األمامیة لحمایة تاهو من الرذاذ والطین.

23262788

مردات لحمایة العجالت - خلفیة مقولبة
یتم تركیب واقیات الرذاذ المقولبة والتي تم تصمیمها من أجل سیارتك من الخارج
مباشرة خلف العجالت األمامیة حتى تتم حمایة إطارات تاهو من الرذاذ والطین.

22922767

Baron and Baron باقة لوحة أرقام السیارة، مطلیة بالكروم من
یستطیع مالك سیارة شفرولیه تحسین أناقة سیارتهم من الخارج من خالل حامل

لوحة األرقام ذو الشكل الرائع المقدم من Baron and Baron. بدون ضمان جنرال
موتورز. ضمان مقدم من Baron and Baron. لمعرفة المعلومات، اتصل بالرقم

.18002322766

19330395

قد تتغیر القطع التكمیلیة التي تم تصنیفها وذكرها في هذا الدلیل. یرجى االتصال بالوكیل المحلي للمزید من المعلومات.



حارف هواءالنافذة الجانبیة من EGR، داخل القناة، دخاني
تتیح حارفات العوامل الجویة المقولبة خصیصًا للنوافذ الجانبیة دخول الهواء الطلق مع
منع دخول األمطار. باإلضافة إلى ذلك، فإنها تساعد في تقلیل ضوضاء الریاح والوهج

الصادر من ضوء الشمس. متوافرة بلون الدخان. اتصل بوكیل شفرولیه للحصول
على مزیدٍ من المعلومات. بدون ضمان جنرال موتورز. بضمان EGR. لمعرفة

المعلومات، اتصل بالرقم 18007577075.

19329334

قفل مسمار وصلة الجر كرومي مع غطاء أسود
قم بحمایة منتجات المقطورة باستخدام مسمار تثبیت وصلة القطر. یعمل مسمار وصلة
القطر المتینة على تثبیت المحمل الكروي في وحدة االستقبال في وصلة قطر المقطورة

2 في سیارتك. كما یقلل مسمار وصلة القطر أیضًا الحركة/الضوضاء التي قد تحدث
بین المحمل الكروي ووحدة االستقبال في وصلة القطر.

12499511

محول أسالك مقطورة قابل للطي بمحوالت مخارج طاقة بها 7 مسارات
استخدم توصیالت األسالك في المقطورة لتشغیل األجهزة األخرى من خالل محمل
مصمم خصیصًا لیحول توصیالت أسالك المقطورة التي تشتمل على 7 سنون إلى

مقبس طاقة بجهد 12 فولت. یتیح المحول المستدیر المزود بسبع سنون إلى المسطح
رباعي السنون تسهیل توصیل أسالك المقطورة بحیث ال تحتاج إلى الموصل رباعي

السنون القیاسي.

19201995

غطاء وحدة االستقبال في وصلة الجر مع شعار شفرولیه
یتناسب الغطاء المقولب خصیصًا مع فتحة االستقبال في وصلة قطر المقطورة لحمایتها

من األتربة واألوساخ األخرى عندما یتم خلع مجموعة المحمل الكروي. یتم تزیینه
بشعار بارز.

23181344

قفل وصلة جر المقطورة أو غطاء فتحة الوصول، باللون األسود
ضع لمسة نهائیة على مظهر مؤخرة سیارة تاهو باستخدام قفل وصلة قطر المقطورة

المقولب بشكل مخصص. إنه یخفي فتحة االستقبال عند نزع مجموعة المحمل الكروي.

23139222

اكسسوارات داخلیة

سجاد األرضیة - سجاد فاخر أمامي باللون الرملي
یتناسب بساط األرضیة األمامیة المصنع من السجاد الفاخر بشكل مثالي مع الصف
األمامي ویساعد في حمایة األرضیة من السوائل والطین واألوساخ األخرى. توجد

إصدارات متنوعة من هذه القطعة الملحقة. اتصل بوكیل شفرولیه للحصول على مزیدٍ
من المعلومات.

23490412

سجاد األرضیة - سجاد فائق خلفي باللون األسود
یتناسب بساط األرضیة األمامیة المصنع من السجاد الفاخر بشكل مثالي مع الصف
األمامي ویساعد في حمایة األرضیة من السوائل والطین واألوساخ األخرى. توجد

إصدارات متنوعة من هذه القطعة الملحقة. اتصل بوكیل شفرولیه للحصول على مزیدٍ
من المعلومات.

23490410

باقة التدخین - تشتمل على طفایة السجائر، مقبس، مثبت، لالستخدام مع
(A95) مقعد منخفض أمامي

تعد هذه الباقة المریحة حالً مثالیًا لألشخاص الذین یدخنون داخل سیاراتهم. إنها
تتناسب بشكل مثالي مع حامل األكواب القیاسي ویسهل نزعها. إنها تشتمل على طفایة

سجائر باإلضافة إلى والعة سجائر.

22948330

قد تتغیر القطع التكمیلیة التي تم تصنیفها وذكرها في هذا الدلیل. یرجى االتصال بالوكیل المحلي للمزید من المعلومات.



Dune ،ألواح عتبة الباب، مضاءة
تتسم ألواح عتبة الباب الجذابة المضاءة بلمسة تشطیب نهائي من أجل تحسین مظهر

عتبات األبواب األمامیة في تاهو. ویتم تزیینها بشعار شفرولیه المضاء.

22933514

ألواح عتبة الباب المضاءة، سوداء
تتسم ألواح عتبة الباب الجذابة المضاءة بلمسة تشطیب نهائي من أجل تحسین مظهر

عتبات األبواب األمامیة في تاهو. ویتم تزیینها بشعار شفرولیه المضاء.

22933513

باقة مظلة الشمس، فضیة مع شعار شفرولیه الخاص بسیارات شفرولیه
باللون األسود، للمركبات المزودة بنظام المساعدة على مغادرة الحارة

(UFL) المروریة
تساعد باقة الحاجب الشمسي في الحفاظ على درجة حرارة سیارتك تاهو منخفضة في

األیام الحارة والمشمسة مما یساعد في حمایة لوحة العداد من التلف بسبب الشمس.
یمكن طیها لألعلى وتتسع ضمن حقیبة التخزین المشمولة. كال الحاجب الشمسي

والحقیبة تحمالن شعار شفرولیه.

22987432

اكسسوارات منطقة التخزین

شبكة الحمولة، أسود
قم بتثبیت األشیاء في سیارتك باستخدام شبكات التثبیت هذه. یتم ربط شبكة الحمولة التي
تأخذ شكل المظروف األسود في جوانب منطقة الحمولة لتثبیت األشیاء الصغیرة وخفیفة

الوزن في السیارة.

23132561

مظلة أمان الحمولة باللون األسود
قم بخفاء ممتلكاتك في منطقة الحمولة في تاهو باستخدام مظلة تأمین الحمولة القابلة

للطي. تتیح وصالت إطالة قضبان الشد سهولة التركیب والخلع.

22964401

درج منظم الكونسول األوسط األمامي، أسود
قم بتحسین االستفادة من صندوق التخزین في الكونسول األوسط األمامي باستخدام هذا

المنظم القابل للخلع. یعمل هذا المنظم الذي تم تصمیمه لیتناسب بشكل مثالي على تحویل
الصندوق الطویل إلى حجیرة تخزین ذات مستویین. یمكن تخزین األشیاء األكبر حجمًا

تحت المنظم بینما یمكن تخزین األشیاء األصغر حجمًا مثل األقراص المضغوطة أو
أقراص الفیدیو الرقمیة أو الهواتف الخلویة أو غیرها في المنظم نفسه.

22817343

حامل الكونسول األوسط األمامي، أسود
حامل كونسول أوسط أمامي قابل لإلطالة یتم تعلیقه في الكونسول األمامي مثل مجلد

حفظ الملفات. یعد حالً رائعًا لتخزین األشیاء الصغیرة مثل الهاتف الخلوي واألقراص
المضغوطة وأقراص الفیدیو الرقمیة "DVD" بینما تتحرك.

22926859

حامل الدراجات المركب في وصلة الجر - حامل Vertex مثبت في وصلة
Thule الجر یتسع لحمل دراجتین مقدم من

انقل دراجتین باستخدام حامل الدراجات المثبت في وصلة القطر. یتناسب بشكل مریح
مع وصلة قطر المقطورة في السیارة. یمیل هذا الحامل بعیدًا عن السیارة للوصول غلى

منطقة الحمولة الخلفیة. بدون ضمان جنرال موتورز. بضمان Thule. للحصول على
مزیدٍ من التفاصیل، اتصل بالرقم 18002382388.

19331866

باقة قضبان التحمیل السقفیة المستعرضة، باللون األسود
یتم ربط هذه القضبان المستعرضة األنیقة في القضبان الجانبیة بأرفف السقف في

T المصنع. إنها تستخدم وصالت الربط القیاسیة ذات الفتحات التي تأخذ شكل الحرف
وتعمل كمحمل قاعدي لناقالت الحمولة وملحقات إدارة الحمولة األخرى. متوافرة باللون

األسود.

23256564

قد تتغیر القطع التكمیلیة التي تم تصنیفها وذكرها في هذا الدلیل. یرجى االتصال بالوكیل المحلي للمزید من المعلومات.



حامل األمتعة المركب في السقف والمقدم من Thule، أسود
صندوق حمولة أنیق ومجهز جیدًا باللون األسود مثل الفتحة الجانبیة المزدوجة ومحمل

Quick Grip. سیحمل صندوق الحمولة Sonic XL كل متعلقاتك الشخصیة بشكل
.Thule أنیق. یحتاج قضبان مستعرضة. بدون ضمان جنرال موتورز. بضمان

للحصول على مزیدٍ من التفاصیل، اتصل بالرقم 18002382388.

19329018

اكسسوارات االطارات

(RX1) عجالت 22 إنش - فضیة سباعیة األضالع مع لمسات سوداء
أضف لمساتك الشخصیة إلى سیارتك تاهو باستخدام عجالت مقاس 22 إنش

مطلیة باللون األسود مع لمسات اكسسوار سوداء. ألق نظرة على الموقع
www.chevyaccessories.com للتعرف على المعلومات الهامة المتعلقة

باإلطارات والعجالت.

19301164

الغطاء المركزي، ألومنیوم المع
یتم تصمیم هذه األغطیة المخصصة المركزیة للعجالت خصیصًا لعجالت شفرولیه

وتشتمل على شعار شفرولیه. یتم تصنیعها من مادة متینة لمقاومة الصدأ من أجل
الحصول على عمر طویل.

19301597

الغطاء المركزي، ألومنیوم ملمع
أضف لمساتك الشخصیة إلى سیارة تاهو الخاصة بك باستخدام عجالت مقاس 22

إنش مطلیة بالفضي. تشتمل الباقة على اإلطارات ومقاییس ضغط اإلطارات وأغطیة
المركز. ال تستخدم سوى مجموعات العجالت واإلطارات المعتمدة من جنرال موتورز.

19301595

الغطاء المركزي، كروم
أضف لمساتك الشخصیة إلى سیارة تاهو الخاصة بك باستخدام عجالت مقاس 22 إنش

مطلیة بالكروم والتي تم التحقق من موافقتها لمواصفات جنرال موتورز. ألق نظرة على
الموقع www.chevyaccessories.com للتعرف على المعلومات الهامة المتعلقة

باإلطارات والعجالت.

19301593

الغطاء المركزي، أسود المع مع شعار شفرولیه باللون األسود
أضف لمساتك النهائیة على شكل سیارتك شفرولیه باستخدام هذه األغطیة المركزیة

المخصصة للعجالت والتي تم تصمیمها خصیصًا لسیارتك. یتم تصنیعها من مادة متینة
لمقاومة الصدأ من أجل الحصول على عمر طویل.

19333202

صامولة بعروة - مع غطاء كروم
قم بتكملة مظهر العجالت في سیارتك باستخدام هذه الصاموالت ذات العراوي ذات

لمسة الزخرفة الرائعة والمزودة بأغطیة مطلیة بالكروم.

19302058

قد تتغیر القطع التكمیلیة التي تم تصنیفها وذكرها في هذا الدلیل. یرجى االتصال بالوكیل المحلي للمزید من المعلومات.



مجموعة قفل العجلة والصامولة، كروم
أضف لمساتك الخاصة إلى تاهو/سیلفرادو باستخدام عجالت فضیة Manoogian فائقة

السطوع ذات أضالع منقسمة مقاس 22 إنش. ال تستخدم سوى مجموعات العجالت
واإلطارات المعتمدة من جنرال موتورز. تشتمل الباقة على اإلطارات وأجهزة مراقبة

ضغط اإلطارات وأغطیة المركز.

17801711

وحدة مراقبة ضغط اإلطار (أداة إضافیة) - باقة متعددة المكونات (16
قطعة)

أضف لمساتك الخاصة إلى تاهو/سیلفرادو باستخدام عجالت فضیة Manoogian فائقة
السطوع ذات أضالع منقسمة مقاس 22 إنش. ال تستخدم سوى مجموعات العجالت

واإلطارات المعتمدة من GM. تشتمل الباقة على اإلطارات ومقاییس ضغط اإلطارات
وأغطیة المركز.

19119333

الكترونیات

نظام الترفیه بالمقعد الخلفي - نظام DVD في مسند الرأس األمامي، فینیل
Shale المنك مع حیاكة

اجعل ركاب المقعد الخلفي ال یشعرون بمضي الوقت من خالل نظام DVD الترفیهي
المثبت في المقعد الخلفي. یتم تركیب شاشات LCD الثنائیة ومشغالت DVD في
مؤخرة مساند رأس المقعد الخلفي. تتیح سماعات الرأس الالسلكیة ووحدة التحكم

األحادیة عن بعد أن یستمتع ركاب المقاعد الخلفیة بالبرنامج الصوتي دون إزعاج
السائق أو الركاب اآلخرین. ال یتوافق هذا النظام الملحق مع خیار الترفیه بالمقعد

الخلفي والمثبت في المصنع.

23309587

نظام الترفیه بالمقعد الخلفي - نظام DVD في مسند الرأس، شاشات
مزدوجة، فینیل رمادي قاتم مع درزات حیاكة باللون الرمادي الفاتح

اجعل ركاب المقعد الخلفي ال یشعرون بمضي الوقت من خالل نظام DVD الترفیهي
المثبت في المقعد الخلفي. یتم تركیب شاشات LCD الثنائیة ومشغالت DVD في
مؤخرة مساند رأس المقعد الخلفي. تتیح سماعات الرأس الالسلكیة ووحدة التحكم

األحادیة عن بعد أن یستمتع ركاب المقاعد الخلفیة بالبرنامج الصوتي دون إزعاج
السائق أو الركاب اآلخرین. ال یتوافق هذا النظام الملحق مع خیار الترفیه بالمقعد

الخلفي والمثبت في المصنع.

23309576

مشغل أقراص الفیدیو مع شاشات عرض مزدوجة
اجعل ركاب المقعد الخلفي ال یشعرون بمضي الوقت من خالل نظام DVD الترفیهي

DVD LCD یشتمل على شاشات .(RSE) المثبت في مسند الرأس بالمقعد الخلفي
ثنائیة مركبة في مؤخرة مساند رأس المقعد الخلفي. تتیح سماعات الرأس الالسلكیة

ووحدة التحكم األحادیة عن بعد أن یستمتع ركاب المقاعد الخلفیة بالبرنامج الصوتي
دون إزعاج السائق أو الركاب اآلخرین. ال یتوافق هذا النظام الملحق مع خیار الترفیه

بالمقعد الخلفي والمثبت في المصنع.

22924616

قد تتغیر القطع التكمیلیة التي تم تصنیفها وذكرها في هذا الدلیل. یرجى االتصال بالوكیل المحلي للمزید من المعلومات.



ضمان االكسسوارات:
تتم تغطیة القطع التكمیلیة المعتمدة من قبل جنرال موتورز والتي یركبها وكیل تابع لشركة جنرال موتورز، أو التي یتم استبدالها بموجب ضمان المركبة الجدیدة المحدود، من ناحیة

قطع الغیار والعمل، للمدة األطول في الحاالت التالیة:

أ) 12 شهرا/ 20000 كم (أیهما یقع أوال)، أو

ب) المدة المتبقیة من ضمان المركبة الجدیدة المحدود المعمول به. یرجى االتصال بالوكیل الخاص بكم للمزید من التفاصیل.

سیستمر توفیر ضمان جنرال موتورز االعتیادیة لقطع الغیار والقطع التكمیلیة فیما یتعلق بالقطع التكمیلیة الخاصة بشركة جنرال موتورز التي تباع بشكل مباشر، أو تلك التي ال
تتطلب التركیب.

ضمان لمدة 12 شهرا/ لمسافة 20000 كم من تاریخ الشراء، لقطع الغیار فقط، أیهما یقع أوال- یرجى االتصال بالوكیل الخاص بكم للمزید من التفاصیل.

بعض القطع التكمیلیة المحددة هي من مورد مستقل. تتم تغطیة تلك القطع التكمیلیة المرخصة مضمونة بموجب ضمان محدد صادر عن الشركة المصنعة بخصوص القطع التكمیلیة
وال تتم تغطیتها بضمان صادر عن جنرال موتورز أو وكالئها. ال تتحمل جنرال موتورز أیة مسؤولیة عن سالمة أو جودة التعدیالت التي یجریها أي مورد مستقل.

 

الشروط واألحكام:
تسعى جنرال موتورز باستمرار لتحسین مواصفات القطع التكمیلیة الخاصة بها وتصمیمها وإنتاجها ویتم إجراء التعدیالت علیها باستمرار. وبذلك، قد تتغیر القطع التكمیلیة التي تم تصنیفها وذكرها في

هذا الدلیل. یرجى االتصال بالوكیل الخاص بكم للمزید من التفاصیل.
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