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● قياسي،  متوّفر، — غير متوّفراختر مزايا المركبة
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MFI ،بـ 4 أسطوانات DOHC محرك،  1.6 لتر————
MFI ،بـ 4 أسطوانات DOHC محرك،  1.8 لتر●●●●●

————ناقل حركة، يدوي بـ 5 سرعات
●●●●●ناقل حركة، أوتوماتيكي بـ 6 سرعات

●●●●●فرامل، قرصية ومانعة لإلنغالق على العجالت األربع
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——●●●مقابض أبواب، بلون الهيكل
●●——مقابض أبواب، بلون الهيكل مع أشرطة كرومية

●●●——مصابيح ضباب

●●●——مصابيح LED أمامية للقيادة النهارية

مرايا خارجية قابلة للتعديل كهربائيًا مع إشارات 
●●●——اإلنعطاف المدمجة

———●●مرايا خارجية قابلة للتعديل كهربائيًا
●●●——نظام المساعدة على الركن الخلفي

●●●——ميزة تنبيه المنطقة الجانبية العمياء

●●———العجالت، ألومنيوم، قياس 17"× 7"

——●العجالت، ألومنيوم، قياس 16"× 6.5"
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——●●●وسادات هوائية، أمامية للسائق والراكب األمامي

 وسادات هوائية أمامية وجانبية للسائق
●●———والراكب األمامي

●●●●●تنبيه، صوتي عند السرعات العالية

●●—كاميرا الرؤية الخلفية

LATCH أدوات التثبيت لمقاعد األطفال، نظام مشابك●●

●●●●●نظام مراقبة ضغط اإلطارات

المواصفات الداخلية
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●●——فتح األبواب بدون مفتاح

●●——تشغيل بدون مفتاح

——●●●تكييف هواء، بمنطقة واحدة مع ضبط إلكتروني
 تكييف هواء، بمنطقة واحدة مع تحكم

●●———أوتوماتيكي بالمناخ مع حساس الرطوبة

،CD/MP3 مع مشغل AM/FM نظام صوتي، ستيريو 
——●●●مّيزة البحث عن المحطات، ساعة رقمية

نظام شفروليه مايلينك، ستيريو AM/FM مع تشغيل 
MP3، منفذ USB، ميزة البحث عن القنوات، ساعة 
 BringGo رقمية وميزة بلوتوث الالسلكية )تطبيق

للمالحة و TuneIn لراديو االنترنت(

—●●



فحمي المع معدني

أحمر معدني

بني داكن معدني

أخضر داكن

فضي معدني أسود فاتح

أبيضعنابيأخضر زيتوني معدني

أزرق داكن معدنيرمادي معدني

ابق على تواصل مع عالمك الخاص، أينما ذهبت.

حماية 5 نجوم تحيط بها.

نظام شفروليه مايلينك هو نظام يعزز تجربة القيادة لديك ويتيح لك توصيل هاتفك الذكي 
واألجهزة المحمولة األخرى بكل سهولة، حيث يمكنك عبر شاشة اللمس الملونة فائقة 

الوضوح قياس 7 إنش الوصول واالستمتاع والتحكم بقوائم الموسيقى والتطبيقات 
المفضلة لديك وإجراء المكالمات الهاتفية أيضًا. أضف إلى ذلك ميزة SIRI المدمجة التي 

تتيح لك القيام بالعديد من المهام السهلة كاستخدام أنظمة المالحة.

إن أكثر مزايا شفروليه كروز أهمية هي تقييم السالمة الحائز على 5 نجوم. إنه مزيج من 
الهندسة المحكمة والتكنولوجيا المتقدمة والتصميم المبتكر الذي منح كروز 2017 أعلى 

تقييم عالمي ممكن للسالمة. نظام الفرملة المانعة لإلنغالق ABS يتيح لك التوقف اآلمن 
 دون أن تفقد السيطرة على المركبة أما كاميرا الرؤية الخلفية تتيح لك مشاهدة األجسام

خلف كروز أثناء الركن. نظام تحذير المنطقة الجانبية العمياء يعمل على تنبيهك عبر إضاءة 
 عالمة تحذيرية ضمن المرايا الجانبية وذلك عند رصد مركبة مجاورة ضمن المنطقة

الجانبية العمياء.

األلوان المتوفرة


