
EVERY REASON TO DRIVE ELECTRIC
Chevrolet Bolt EV has completely reinvented what an electric vehicle 
can be, with a complete package of range, technology and design.

STANDARD FEATURES:
• Standard 66 kWh battery delivers NEDC-estimated 565 kilometers* 

of range.
• Up to 150 kilometers of range in just 30 minutes using standard DC Fast 

Charging
• Advanced technologies maximize your range: Regen on Demand™, 

One-Pedal Driving and Electronic Precision Shift
• Spacious interior seats five and has up to 1,603L of cargo space

كل األسباب لتقود بولت الكهربائية
شفروليه بولت الكهربائية تضع معايير جديدة في عالم المركبات الكهربائية وذلك 

المتالكها مزايا رائعة كالمدى البعيد والتكنولوجيا المتقدمة والتصميم الرائع.

المزايا القياسية:
بطارية 66 كيلو واط ساعة قياسية، تقدم مدى 565 كم* بحسب تقديرات هيئة 	 

NEDC القيادة األوروبية
إمكانية الحصول على مدى يصل حتى 150 كم باستخدام الشاحن القياسي السريع 	 

DC لمدة 30 دقيقة في حاالت الضرورة
 مزايا تكنولوجية متقدمة لتعزيز المدى: ميزة »استرجاع الطاقة عند الطلب«	 

و »القيادة بدواسة واحدة« وميزة النقل االلكتروني الدقيق
مقاعد رحبة لخمسة رّكاب وحيز أمتعة بحجم يصل حتى 1,603 لتر	 

BOLT EV

Chevrolet reserves the right to change the specifications and colors of any models and items shown in this catalogue at any time. 
It is important to check with your local Chevrolet Dealer for the latest information on models available for order in your market.

SUMMIT WHITE SILVER ICE METALLIC MOSAIC BLACK METALLIC KINETIC BLUE METALLIC NIGHTFALL GRAY METALLIC CAJUN RED TINTCOAT SLATE GRAY METALLIC
أبيض فضي جليدي معدني أسود معدنيأزرق معدني رمادي معدنيفضي داكن معدني أحمر داكن

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.

 WLTP تقديريًا( و 459 كم بحسب دورة القيادة العالمية الموحدة للمركبات الخفيفة( NEDC 565 كم بحسب دورة القيادة األوروبية الجديدة
)تقديريًا( و 416 كم بحسب وكالة حماية البيئة EPA )نتائج مختبرہ(.

*Estimated NEDC 565 Km, Estimated WLTP 459 Km, Tested EPA 416 Km.
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