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اكسسوارات خارجیة

باقة الشبكة بألوان هیكل المركبة
أضف لمساتك الشخصیة إلى الطرف األمامي في سیارة مالیبو باستخدام باقة الشبك

الریاضي التي تحمل ألوان جسم السیارة. إنها تحل محل الشبكة الحالیة التي تم تصنیعها
في المصنع فقد تم تصمیمها لیتم تركیبها بشكل مثالي وسهل.

23414472

مقابض الباب - المجموعتان األمامیة والخلفیة، رمادي شاحب معدني مع
لمسة كروم.

قم بإضفاء لمسة فاخرة على سیارة مالیبو باستخدام مقابض الباب األنیقة هذه. تتوافر في
مجموعة ألوان متنوعة لمطابقة سیارتك من الخارج وتشتمل على لمسات من الكروم.

22850084

أمامیة وخلفیة، لون خمري (G1F) مع لمسة كروم
قم بإضفاء لمسة فاخرة على سیارة مالیبو باستخدام مقابض الباب األنیقة هذه. تتوافر في

مجموعة ألوان متنوعة لمطابقة سیارتك من الخارج وتشتمل على لمسات من الكروم.

23441761

أمامیة وخلفیة، لون لؤلؤي ثالثي الطبقات (G1W) مع لمسة كروم
قم بإضفاء لمسة فاخرة على سیارة مالیبو باستخدام مقابض الباب األنیقة هذه. تتوافر في

مجموعة ألوان متنوعة لمطابقة سیارتك من الخارج وتشتمل على ولیجة من الكروم.

23441762

غطاء مرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة، بالكروم
امنح سیارتك مالیبو مظهرًا أنیقًا مع إضفاء لمساتك الشخصیة من خالل أغطیة مرآة

الرؤیة الخلفیة الخارجیة المطلیة بالكروم.

20968558

مردات أمامیة مقولبة لحمایة العجالت
احرص على حمایة سیارة مالیبو من الخارج من الرذاذ والطین باستخدام هذه الواقیات

المخصصة المقولبة التي تحمي من الرذاذ. تم تصمیمها خصیصًا لسیارتك ویتم تركیبها
في جسم السیارة خلف العجالت مباشرة للحصول على مظهر أنیق متكامل.

23436159

واقیات خلفیة مقولبة من الرذاذ
احرص على حمایة مالیبو من الخارج من الرذاذ والطین باستخدام هذه الواقیات

المخصصة المقولبة التي تحمي من الرذاذ. تم تصمیمها خصیصًا لسیارتك ویتم تركیبها
في جسم السیارة خلف العجالت مباشرة للحصول على مظهر أنیق متكامل.

23380481

(GLJ) مجموعة الجناح، رمادي شاحب
تعمل مجموعة مخفف السرعة Flushmount المصنع من قطعة واحدة والمقولب

خصیصًا على تحسین المظهر الریاضي في سیارة مالیبو. متوافرة في مجموعة ألوان
مختارة لجسم السیارة.

22909649

(G1E) باقة الجناح، أحمر
تعمل مجموعة جناح Flushmount المصنع من قطعة واحدة والمقولب خصیصًا على

تحسین المظهر الریاضي في سیارة مالیبو. متوفرة بألوان مختارة.

23320221

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



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

حارف هواء النافذة الجانبیة والمقدم من Lund، داخل القناة، دخاني أسود
تتیح حارفات العوامل الجویة المقولبة خصیصًا للنوافذ الجانبیة دخول الهواء الطلق

مع منع دخول األمطار. تقلیل 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 Lund®؛

للحصول على مزیدٍ من المعلومات، الرجاء االتصال بالرقم 18002417219.

19331073

اكسسوارات داخلیة

سجاد فاخر لألرضیات األمامیة والخلفیة باللون الداكن
ساعد في حمایة أرضیة مالیبو من الطین والسوائل وملح الطریق واألتربة باستخدام

بساط األرضیة المصنع من السجاد الفائق األمامي والخلفي.

23271402

باقة التدخین
تعد هذه باقة التدخین المریحة حالً مثالیًا لألشخاص الذین یدخنون داخل سیاراتهم.

تتناسب طفایة السجائر بشكل مثالي مع حامل األكواب القیاسي ویسهل خلعها.

23218701

ألواح عتبة الباب، فوالذ
أضف لمسة أنیقة على منطقة الدخول في مالیبو بینما تساعد في الحمایة ضد الخدوش

والحك باستخدام ألواح عتبات األبواب هذه المصنعة من الفوالذ. یتم تزیین األلواح
األمامیة بشعار شفرولیه.

22940494

ألواح عتبة الباب المضاءة، باللون األسود القاتم
أضف لمسة أنیقة على منطقة الدخول في مالیبو بینما تساعد في الحمایة ضد الخدوش

والحك باستخدام ألواح عتبات األبواب هذه المصنعة من الفوالذ. یتم تزیین األلواح
األمامیة بشعار شفرولیه.

84068521

ألواح عتبة الباب من الفوالذ
أضف لمسة أنیقة على منطقة الدخول في مالیبو بینما تساعد في الحمایة ضد الخدوش

والحك باستخدام ألواح عتبات األبواب هذه المصنعة من الفوالذ. یتم تزیین األلواح
األمامیة بشعار شفرولیه.

23248217

طقم الدواسة الریاضیة
قم بتحسین مظهر سیارتك شفرولیه باستخدام طقم أغطیة الدواسات األنیق هذا. یوفر هذا

التصمیم األسود المصنع من الفوالذ مظهرًا ریاضیًا للسیارة من الداخل. یشتمل على
دواسة البنزین وغطاء الكبح.

19212762

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



اكسسوارات منطقة التخزین

شبكة الحمولة
قم بتثبیت الحمولة في الصندوق الخلفي في سیارة مالیبو باستخدام شبكة حمولة جاهزة
لالستخدام حیث تعد الحل المثالي لحفظ األشیاء مثل مستلزمات البقالة وكرة القدم في

مكانها أثناء االنتقال.

23426655

منظم الحمولة، أسود مع شعار شفرولیه
یشتمل منظم الحمولة هذا على حواجز تقسیم قابلة للطي لتتیح لك نقل ووضع أشیاء
ذات أحجام مختلفة. إنها تشتمل على قوالب بالستیكیة حراریة من نوع ممتاز مقاوم

لالنزالق لتحمي منطقة الحمولة الخلفیة. تتوافر باللون األسود مع شعار شفرولیه
الخاص بسیارات شفرولیه. اتصل بوكیل شفرولیه للحصول على مزیدٍ من المعلومات.

19202575

بطانة خلفیة للمقعد األمامي باللون األسود
ساعد في حمایة ظهر المقعد األمامي في سیارة مالیبو باستخدام بطانة ظهر المقعد

األمامي. تتكامل الوصالت مع تركیب الوسادة الهوائیة في السیارة لضمان انعدام التأثیر
على مزایا األمان في السیارة. تشتمل الباقة أیضًا على جرابات تخزین یسهل الوصول

إلیها ومغلفة بمادة لحمایة ظهر المقعد من بصمات األصابع الصغیرة.

23407960

اكسسوارات االطارات

18 عجالت ألومنیوم أمامیة وخلفیة (18 إنش × 8.5 إنش)"
أضف لمساتك الشخصیة على مالیبو باستخدام عجالت ألومنیوم مطلیة باللون الفضي

مقاس 18 إنش وتشتمل على 5 أضالع. تم التحقق من مطابقتها لمواصفات جنرال
موتورز. ال تستخدم سوى مجموعات العجالت واإلطارات المعتمدة من جنرال

موتورز. إطارات منتجة إلعادة االستخدام.

23506526

19 عجالت ألومنیوم أمامیة وخلفیة (19 إنش × 8.5 إنش)"
أضف لمساتك الشخصیة على مالیبو باستخدام عجالت ألومنیوم مقاس 19 إنش وتشتمل

على 5 أضالع مع عجالت ذات جیوب سوداء. تم التحقق من مطابقتها لمواصفات
GM. ال تستخدم سوى مجموعات العجالت واإلطارات المعتمدة من جنرال موتورز.

23506528

إطار 19 إنش
أضف لمساتك الشخصیة على مالیبو باستخدام عجالت ألومنیوم مقاس 19 إنش وتشتمل

على 5 أضالع مع عجالت ذات جیوب سوداء. تم التحقق من مطابقتها لمواصفات
GM. ال تستخدم سوى مجموعات العجالت واإلطارات المعتمدة من جنرال موتورز.

84011053

الغطاء المركزي - ألومنیوم مزین بشعار شفرولیه الخاص بسیارات
شفرولیه

أضف لمساتك الشخصیة إلى سیارة شفرولیه الخاصة بك باستخدام أغطیة عجالت
المركزیة الجذابة والتي تم التحقق من موافقتها لمواصفات جنرال موتورز.

19299317

طقم قفل العجلة - M12 x 1.5 x 31.2، مع سن لولبي خارجي، یستلزم
طاسة صامولة بعروة

أضف لمساتك الشخصیة إلى العجالت واحمها من السرقة باستخدام مجموعة أقفال
العجلة. تم التحقق من مطابقتها لمواصفات جنرال موتورز. ال تستخدم سوى مجموعات

العجالت واإلطارات المعتمدة من جنرال موتورز

12498073

طقم قفل العجلة، كروم
أضف لمساتك الشخصیة إلى العجالت واحمها من السرقة باستخدام مجموعة أقفال

العجلة. تم التحقق من مطابقتها لمواصفات جنرال موتورز. ال تستخدم سوى مجموعات
العجالت واإلطارات المعتمدة من جنرال موتورز.

19211919

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



الكترونیات

إضاءة محیطة، لمنطقة وضع األقدام وحامالت األكواب
اختر إضاءة تناسب مزاجك باستخدام مجموعة اإلضاءة المحیطیة ذات اللونین (األحمر

واألخضر) ودرجتي الشدة (منخفضة ومرتفعة). تضيء الصمامات الثنائیة المشعة
للضوء (LED) في أرجاء السیارة من الداخل مثل مناطق وضع األقدام األمامیة و/أو

حامالت األكواب لتوفیر إضاءة إضافیة.

22922239

التشغیل عن بعد
عن طریق الضغط على زر في حامل المفتاح، یبدأ نظام بدء التشغیل عن بعد في تشغیل

السیارة المتوقفة. هو الحل المثالي للتسخین أو التبرید المسبق لسیارتك. یتكامل بشكل
رائع مع أنظمة الدخول عن بعد إلى سیارتك دون استخدام المفتاح وأنظمة منع السرقة.

.OnStar RemoteLink ال یتوافق مع نظام

23109579

حامل التابلت متعدد االستخدامات
یستطیع ركاب المقعد الخلفي استخدام أجهزة التابلت بمنتهى السهولة أثناء السفر

باستخدام حامل التابلت متعدد االستخدامات. یثبت تابلت واحد قبالة ظهر المقعد األمامي
مع اختیار اتجاه العرض األفقیة أو الرأسیة حیث یتم ربطه في دعامات مسند الرأس في

مقعد السائق أو الراكب األمامي.

23443874

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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