
كابتيفا

● قياسي،  متوّفر، — غير متوّفراختر مزايا المركبة

تتسع للجميع.
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التصميم الخارجي
●●—فتحة سقفية

DRL LED مصابيح●●●

●●●مصابيح رئيسية هالوجين

●●●مصابيح ضباب أمامية وخلفية

●●—مرايا خارجية مع إشارات اإلنعطاف

●●●سكك سقفية

●●●مرايا خارجية مع ميزة التعديل الكهربائية والطي اليدوي وإشارات LED لإلنعطاف

●——مرايا خارجية مع ميزة التعديل والطي الكهربائي وإشارات LED لإلنعطاف

—●●عجالت ألومنيوم قياس 17"

Premium "17 عجالت ألومنيوم قياس——●

المقصورة
Apple CarPlay® نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي بشاشة لمس قياس 8 إنش مع ميزة●●●

AUX / USB / نظام صوتي بـ4 مكبرات صوت / بلوتوث●——

AUX / USB / نظام صوتي بـ6 مكبرات صوت / بلوتوث—●●

●●●أزارا التحكم بالنظام الصوتي المثبتة على المقود

●●●تثبيت السرعة

——●تكييف الهواء بتحكم يدوي

●●—تكييف الهواء بتحكم الكتروني

●●●مقاعد قماش

●●●عجلة قيادة قابلة للتعديل

●●●نوافذ كهربائية
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—●●مركز معلومات القيادة بشاشة عرض قياس 3.5"

●——مركز معلومات القيادة بشاشة عرض متعددة األلوان قياس 7"

●●●دخول المركبة بدون مفتاح

●●—تشغيل المركبة بكبسة زر

—●●تعديل مقعد السائق يدويًا بـ6 اتجاهات

●——تعديل مقعد السائق كهربائيًا بـ6 اتجاهات

●●●5 مقاعد

7 مقاعد

األمان

——●وسادتان هوائيتان )أمامية وجانبية(

●●—4 وسائد هوائية )أمامية وجانبية(

●●●الفرامل، مانعة لإلنغالق مع ميزة التوزيع االلكتروني للفرملة وتحكم الكتروني بالثبات

●●●كاميرا الرؤية الخلفية

●●●تحكم الجر

●●●نظام المساعدة على البدء بصعود المرتفعات

●●●حساسات الركن الخلفي

●——حساسات الركن األمامي

●●●نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات

●●●نظام ISOFIX لمقاعد األطفال

تتنوع فعالية خصائص نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي بحسب الطراز. الفعالية الكاملة لنظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي تتطلب تقنية بلوتوث وأجهزة هواتف ذكية متوافقة باإلضافة لميزة التوصيل عبر USB لبعض األجهزة. واجهة المستخدم الخاصة بالمركبة هي من منتجات شركة Apple وتخضع لشروط وأحكام بيان الخصوصية الخاص بشركة Apple. تتطلب هواتف 
iPhone متوافقة وسيتم تطبيق رسوم البيانات. غير متوافق مع جميع األجهزة.

*تطبق التجهيزات بحسب الطراز. تحتفظ شفروليه بحق تغيير مواصفات أو ألوان أي من الطرازات والبنود الواردة في هذا الدليل في أي وقت. لذا من المهم مراجعة وكيل شفروليه المحلي للحصول على أحدث المعلومات حول الطرازات المتوفرة للطلب في السوق.



تتسع الجميع وكل شيء.

تصميم مبهر.

كابتيفا الجديدة كليًا تقدم 5 أو 7 مقاعد وحيز أمتعة ضخم بحجم يزيد عن 1000 لتر، إنها مركبة 
تتسع الجميع ليقضوا أروع األوقات في كل الرحالت العائلية والمغامرات المذهلة برفقة 

األصدقاء. حان الوقت لقضاء الكثير من األوقات الممتعة.

إنها ليست مجرد مركبة SUV عادية للتنقل، كابتيفا تمنحك التمّيز والتصميم العصري الذي 
يلبي تطلعاتك. بمظهرها االنسيابي ولمساتها األنيقة العصرية وبامتالكها 5 أو 7 مقاعد 

فإن كابتيفا الجديدة كليًا ستفرض تفوقها أينما ذهبت.

األلوان

بني معدنيأحمر معدنيأسود معدنيأبيض فضي معدني

chevroletarabia.com للمزيد من المعلومات عن تعهد شفروليه الشامل والشروط واألحكام، يرجى زيارة

شفافية في األسعارسهولة بتحديد موعد الصيانة

24/7 مساعدة إقليمية على الطريقإنجاز الصيانة في  ساعة واحدة

لمدة أربع سنوات ضمان توفر  قطع الصيانة

شفروليه

التعهد الشامل


