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● قياسي،  متوّفر، — غير متوّفراختر مزايا المركبة

 األمان والمساحة
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المواصفات المطروحة والمبينة في هذا الكاتالوج ليست أساسية على جميع الموديالت.
يرجى مراجعة الوكيل المحلي للتفاصيل.
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فتحة السقف وسكك السقف
●●———مقابض األبواب - بلون الهيكل مع شريط كروم

●●●●●التحكم بالمصابيح الرئيسية، نظام تعديل المستوى، يدوي

●●———التحكم بالمصابيح الرئيسية، تشغيل وإطفاء أوتوماتيكي

——●●●مقابض األبواب - بلون الهيكل
●●———مصابيح القيادة النهارية

LED ،المصابيح الخلفية———●●

●●———مصابيح ضباب خلفية

LTPREMIERالمقصورة

 FWD
(MT)FWDAWDFWDAWD

——●●●مركز معلومات القيادة، عرض مقسم، معزز
●●———العرض، لوحة معلومات القيادة، معززة، بلون واحد

——●●●المرآة، داخلية بتعديل يدوي ليلي نهاري
●●———المرآة، داخلية بميزة التعتيم األوتوماتيكي

●●———عجلة القيادة، ملفحة بالجلد

●●●●●عجلة القيادة، رياضية ثالثية األضالع

●●●●●مكبرات الصوت

 أزرار مثبتة على عجلة القيادة للتحكم بنظام الصوت وميزة
●●●●●بلوتوث الالسلكية

MP3/ وتشغيل CD مشغل ،USB مع منفذ AM/FM نظام الصوت، ستيريو
——●●●WMA، ميزة المسح والبحث، ساعة رقمية

 نظام الصوت، شفروليه مايلينك مع المالحة،
Apple CarPlay™ مع ميزة CD مع مشغل AM/FM ستيريو———●●

LTPREMIERاألمان 

 FWD
(MT)FWDAWDFWDAWD

●●●●●نظام المساعدة على الركن الخلفي مع تنبيه صوتي

●●●●●مصابيح ضباب - أمامية

●●●●●نظام ®StabiliTrak للتحكم االلكتروني بالثبات

●●●●●الوسائد الهوائية - للسائق والراكب األمامي، جانبية وستارية

●●———الفرامل، مانعة لإلنغالق على 4 عجالت، قرصية على 4 عجالت

الوسائد الهوائية - أمامية لإلصطدام الجانبي للسائق والراكب األمامي 
 وستارية رأسية لإلصطدام الجانبي لجميع الصفوف في الجهات

الخارجية للمقاعد.
———●●

●●●●●نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات

●●●●●الوسائد الهوائية، الغاء فاعليتها للراكب األمامي

———تنبيه المنطقة الجانبية العمياء

———تنبيه حركة المرور الخلفية

LTPREMIERاألداء 

FWD (MT)FWDAWDFWDAWD
6 سرعات أوتوماتيكي5 سرعات يدوينظام التروس / ناقل الحركة

عمود كامات علوي مزدوجنسق عمود الكامة
140 حصانالقوة المنتجة / القوة الحصانية

بترولنوع الوقود



آمنة وذكية وعصرية.

مالئمة الحتياجاتكم المتنوعة.

ماذا تريدون بعد من شفروليه تراكس 2017 الجديدة. هذہ المركبة متعددة االستخدامات 

ستبهركم بتنوع استخداماتها. إنها تقدم الكثير من المساحة الرحبة وأرقى مزايا األمان باإلضافاة 

للعديد من المزايا التكنولوجية المتقدمة. تراكس SUV هي مركبة مصممة لتلبي احتياجات حياة 

المدينة المتنوعة.

مع وضعيات المقاعد المتنوعة والتي تناسب الركاب وأمتعتهم فإن تراكس SUV ستبهركم 
بقدراتها. المقاعد الخلفية المنقسمة بنسبة ٤٠/٦٠ والقابلة للطي ستمنحكم خيارات 

متنوعة لتحميل حاجياتكم المتنوعة كالدراجة الهوائية وألواح التزلج والكثير من حاجيات 
التسوق. ومع ميزة الطي المستوي لمقعد الراكب األمامي فإنكم ستتمكنون من نقل 

األشياء التي يصل طولها حتى ٢.٤ متر.

األلوان
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