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لكل أرجاء المدينة وما حولها.

انعم بالمظهر العصري على الطريق مع استهالك 
الوقود المنخفض بمعدل 19.6 كم/لتر والتكنولوجيا 

التي تبقيك على تواصل مع عالمك. سبارك هي 
سيارة صغيرة واقتصادية وتمنحك القيادة الرشيقة 

والتحكم المطلق على المنعطفات باإلضافة 
المتالكها تقنيات التواصل الحديثة وعلى رأسها 

تكنولوجيا التواصل مع الهاتف الذكي التي تمنحك 
أسلوبًا ذكيًا وبسيطًا الستخدام بعض خصائص 

الهاتف الذكي عبر نظام شفروليه مايلينك. سبارك 
تقدم األداء الرشيق المالئم للقيادة بكل سهولة 

ضمن طرقات المدينة واإلصطفاف دون أي عناء 
في مواقفها الضيقة.

بعض األلوان والخصائص متاحة بحسب توفرها في السوق.



الــتــصــمــيــم
               الــمــبــهــر.
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سبارك تقدم تصميمًا عصريًا يمنحها انسيابية أكبر 
ومظهرًا رياضيًا على الطريق. المنحنيات الناعمة 

والخطوط الجريئة تميز سبارك عن السيارات 
 األخرى ضمن نفس الفئة.

إنها أيقونة المظهر الشبابي.

التصميم الخارجي

بعض األلوان والخصائص متاحة بحسب توفرها في السوق.

لمسات أنيقة لمظهر متألق.

1.  تصميم ذكي يتضمن مصابيح الهالوجين الرئيسية لتمنحك رؤية أفضل على الطريق.
2.   عجالت مطلية باللون الفضي قياس 15" تمنح سبارك حضورًا يستحيل تجاهله.

3.  شبك أمامي مزدوج يمنح واجهة سبارك المزيد من التميز.
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المظهر الرياضي والمريح.
خذ مكانك خلف مقود سبارك الجديدة واستعد 

للتألق. سبارك مصنوعة من المواد الفاخرة 
وتمتلك المزايا التكنولوجية التي تفوق توقعاتك. 

استمتع بالجلوس على المقاعد الرياضية ذات 
األلوان المتميزة والمصممة خصيصًا لتمنحك 

أعلى درجات الراحة. سبارك تقدم لوحة التحكم 
المركزية التي تضم نظام شفروليه مايلينك 

المعلوماتي الترفيهي المتطور باإلضافة لإلنارة 
المحيطية الزرقاء التي تضعك في أجواء رياضية 

مليئة بالمتعة والرفاهية. 

المقصورة

كل ما تريد، حيث تريد.

1.   سبارك تتسع ألربعة ركاب بكل راحة وذلك بفضل مقاعدها المرنة والعملية وعند طي المقاعد فإن سبارك ستقدم حيز األمتعة الرحب بحجم 765 لتر.



الــســيــارة األذكــى
              ضــمــن فــئتــهــا.

تكنولوجيا ذكية.
سبارك تقدم ميزة التواصل مع الهاتف الذكي 

التي تتيح لك التفاعل مع بعض تطبيقات هاتفك 
الذكي بأسلوب مبتكر وبسيط ومشابه لطريقة 
استخدامك لألوامر الصوتية أو لشاشة اللمس 

الموجودة في سيارتك.

قم بتوصيل هاتفك الذكي المتوافق عبر منفذ 
USB للدخول إلى محتويات هاتفك والرسائل 

النصية والموسيقى وتطبيقات المالحة باإلضافة 
إلمكانية استخدام التطبيقات الموجودة أصاًل 

ضمن نظام شفروليه مايلينك الذي يقدم شاشة 
اللمس الملونة قياس 7 إنش. كل نظام سيقدم 

لك العديد من الخصائص التي يمكنك اإلعتماد 
عليها. لمزيد من الراحة وسهولة اإلستخدام فإن 

سبارك الجديدة تتيح لك التحكم بالعديد من 
الخصائص التكنولوجية المتنوعة وذلك عبر أزرار 

التحكم الموجودة على عجلة القيادة.

التكنولوجياالتكنولوجيا
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األداء األفضل ضمن فئتها.
سبارك تقدم كفاءة مذهلة باستهالك الوقود مع 
الحفاظ على األداء الرشيق للقيادة والفضل بذلك 

يعود للتكنولوجيا المتقدمة التي يقدمها نظام 

ناقل الحركة ذو التغيير المتواصل )CVT(. هذہ 
التقنيات المتطورة تعمل على إدارة أداء محرك 

سبارك سعة 1.4 لتر فائق القوة لتمنحك قدرات 
رائعة للقيادة برشاقة والمناورة بكل ثقة ضمن 

طرقات المدينة المزدحمة. سبارك ستبهرك أيضًا 
عند البدء بصعود المرتفعات وذلك المتالكها 
نظام المساعدة على البدء بصعود المرتفعات 

وذلك لمنع السيارة من الرجوع إلى الخلف عند 
رفع قدمك عن الفرامل.

98 حصان
)األفضل ضمن فئتها(

 19.6 كم/لتر
تقديرات وكالة حماية البيئة

استهالك الوقود على الطريق السريع

محرك سعة 1.4 لتر
)األفضل ضمن فئتها(

الذي يوفر أداًء فائق الروعة

األداء
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 السالمة بأبهى صورها.*
األمان هو أولى أولويات سبارك ولهذا السبب فإن سبارك الجديدة حازت على واحدًا من أعلى تقييمات األمان ضمن فئتها. سبارك تفخر بتقديم العديد من مزايا األمان 

كحساسات المساعدة على اإلصطفاف الخلفي والقفص الفوالذي المتين وفرامل ABS المانعة لإلنغالق ونظام StabiliTrak للتحكم االلكتروني بالثبات ووسادتين 

هوائيتين قياسيتين.

الــرجــوع اآلمــن
              إلــى الـــوراء.

األمان

بعض األلوان والخصائص متاحة بحسب توفرها في السوق.

*مزايا األمان ال تعفي السائق من مسؤولياته بقيادة المركبة بشكل آمن. على السائق أن يبقى متنبهًا لحركة المرور وما يحيط به ومراقبة حالة الطريق على الدوام. يرجى قراءة دليل المالك الخاص بمركبتك لتعرف المزيد عن معلومات السالمة.
دائما استعمل أحزمة األمان وأدوات التثبيت المناسبة لألوالد بحسب العمر والحجم وحتى مع وجود الوسائد الهوائية. حتى في المركبات المزودة بأنظمة استشعار وجود الركاب فإن األوالد يكونون بأمان أكثر عند تأمينهم في المقعد الخلفي 

بشكل مناسب في كرسي الرضع أو الكرسي المعزز لألوالد. ال تقم أبدًا بتثبيت مقاعد األطفال ذات التموضع الخلفي على المقاعد األمامية ألية مركبة مزودة بوسائد هوائية أمامية خاصة بالراكب األمامي. راجع دليل المالك وتعليمات سالمة 
جلوس األطفال للحصول على المزيد من معلومات السالمة.

إنتفاخ الوسائد الهوائية قد يتسبب بإصابات حادة أو قد يتسبب بالوفاة ألي أحد موجود بقربها بشكل كبير عند إطالقها. تأكد من أن جميع الركاب يضعون حزام األمان. راجع دليل المالك للمزيد من معلومات الوسادة الهوائية.



ســيــارة مــبــهــرة
      بــتــكــلــفــة مــذهــلــة.

بالرغم من أن سبارك تقدم العديد من المزايا 
المتقدمة والخصائص التكنولوجية المتطورة إال 

أنها ستبهركم بالتكلفة الرائعة المتالكها باإلضافة 

لتوفيرها الكبير باستهالك الوقود والتكاليف 
المذهلة لصيانتها. سبارك بشكل عام لن تكلفكم 

أكثر من ثمن كوبين من القهوة يوميًا!

تكلفة التملك

بعض األلوان والخصائص متاحة بحسب توفرها في السوق. يرجى زيارة أقرب وكيل معتمد لمعرفة االكسسوارات المتوفرة.



األلـــوان

أسود معدني

ذهبي

أخضر فاتح

أزرق معدني

رمادي معدني

فضي معدني

بيج فاتح معدني

أحمر داكن

أبيض

● قياسي  متوّفر — غير متوّفراختر مزايا المركبة

بعض األلوان متاحة بحسب توفرها في السوق.
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.
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.

األداء
 LS

LSأساسي
 LS

أساسي
 LS

مواصفات
عالية

●●●●محرك سعة 1.4 لتر

)CVT( الحركة المستمر والمتنوع  ●●●ناقل 

———●ناقل حركة يدوي

المقصورة
 LS

LSأساسي
 LS

أساسي
 LS

مواصفات
عالية

1SA1SB1SB1SC
بالجلد قيادة ملفحة  ●———عجلة 

——●●4 مكبرات صوت

●●——6 مكبرات صوت

●●●●مقصورة بفرش قماش - أسود جت بالك

الخلفية المقاعد  ●●●●طي 

األمان

●●●●وسادتين هوائيتين )في األمام(

ABS مانعة لإلنغالق ●●●فرامل 

الخلفي الركن  ●●——نظام المساعدة على 

●●●●مؤشر تنبيه وضع حزام األمان للسائق

●●●مؤشر ضغط الهواء في اإلطارات

بالثبات للتحكم االلكتروني   StabiliTrak® ●●●نظام 

التكنولوجيا  / التوصيل 

USB ●●●●منفذ 

●●●●بلوتوث

●●●●أزرار التحكم على عجلة القيادة

—●●●نظام صوتي أساسي

7 إنش مع ميزة التواصل المباشر  نظام شفروليه مايلينك بشاشة لمس قياس 
●———مع الهاتف الذكي

الخارجي التصميم 

الهيكل بلون  ●●●●مصدات 

●●——شبك كروم

خلفي ●●●●جناح 

——●●عجالت فوالذ قياس 14"

●●—عجالت معدنية قياس 14"

●●——عجالت معدنية قياس 15"

الراحة

أمامية كهربائية  ●●●●نوافذ 

خلفية كهربائية  ●●●نوافذ 

السرعة ●●—تثبيت 

أمامية ●●——مصابيح ضباب 

●——دخول المركبة بدون مفتاح وتشغيلها بكبسة زر

كهربائية قيادة  ●●●●عجلة 

——●●تعديل مقعد السائق - اتجاهين

4 اتجاهات ●●——تعديل مقعد السائق - 



ك سّيارة شفروليه هي تجربة أبعد من مجّرد قيادة سّيارة جديدة، وذلك بفضل راحة البال التي ستنعم بها مع مزايا عديدة ُتعّزز هذہ التجربة وتزيدها متعة. أن تتمَلّ

إختبار السّيارات في الشرق األوسط

تخضع كّل سّياراتنا ألقسى االختبارات كي نضمن لك أداًء عاليًا ُيالئم المنطقة. فقبل إطالق أّي سّيارة شفروليه، ُنجري لها فحصًا شامًال ألمثل أداء فتعتمد عليها بكّل ثقة. وفي هذا اإلطار نعمل على تطوير
أنظمة تكييف الهواء، وتبريد المحّرك، والطالء، لُتقاوم أقسى الظروف المناخية.

خدمة السّيارة البديلة*

عند االضطرار إلى تمديد فترة تصليح سّيارتك من عطل يشمله الضمان، وحرصًا على راحتك، قد ُتقّدم لك شفروليه سّيارة بديلة ُتناسبك.

قطع غيار شفروليه
يدعم شبكة وكالئنا الموجودة في أنحاء المنطقة مركٌز لتوزيع قطع غيار شفروليه بكّميات وافرة لتزويد سّيارتك عند الحاجة فتبقى منطلقة.

وبفضل األسعار التنافسية التي تمتاز بها قطع غيار شفروليه األصلية، ستنعم سّيارتك بكلفة صيانة اقتصادية.

سّيارات شفروليه المستعملة المضمونة

كّل سّياراتنا المستعملة المضمونة تأتي مزّودة بالتالي:

فحص ألكثر من 110 نقاط  •

ضمان 12 شهرًا على األقل  •

خدمة المساعدة على الطرقات على مدار الساعة  •

ضمان استبدال السّيارة خالل 7 أّيام  •

*تطّبق الشروط واألحكام. للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة وكيل شفروليه المحلي المعتمد.

COMPLETE CARE 

إنجاز الصيانة خالل ساعة واحدة
عند حجز الموعد مسبقًا

ضمان توفر قطع الصيانة
ضمن اإلقليم

شفافية في األسعار
لتكاليف الخدمة

مساعدة اقليمية على الطريق
لمدة أربع سنوات 24/7

تحديد موعد الصيانة
خالل يومين



 تنخفض الصيانة. 
ويرتفع التشويق.

التوفير مع سبارك يتعدى السعر إلى تكاليف ما بعد الشراء، فقد ُصممت لُتحقق أقل متطلبات 
الصيانة وُتحافظ على جودتها بأقل تكلفة. فعناصر مثل حزام الكامة وآلية تبديل مواقع الكامة ورتل 

الصمامات ال تحتاج إلى صيانة دورية.

ُصممت عناصر شد سلسلة الكامة المتطورة ومكونات آلية تبديل مواقع الكامة عالية الجودة 
ورافعات الصمامات الهيدروليكية بحيث تضمن أعلى أداء للصمامات وبدون حاجة إلى تبديلها 

طيلة عمر المحرك.

وتمنع آليات التحكم اإللكترونية المتطورة ومجموعة كبيرة من أجهزة التحسس من تعطل 
األنظمة، بما في ذلك عملية تشغيل المحرك في حال تعّطل عمل حّساس التوقيت.

وهناك برامج تحكم تعمل على حماية المحرك من األعطال الدائمة في حال فقدان السائل المبّرد 
بالكامل، وهذا يسمح للمحرك بالعمل بطاقة مخّفضة لمسافة محددة تكفي السائق حتى يصل 

إلى مركز خدمة.

الصيانة الدورية

إستكمااًل لهندسة سبارك الذكية واآلمنة، ستتكفل الصيانة الدورية بالمحافظة على سيارتك لمدة 
أطول. ولُتبقي سيارتك سبارك بحالة ممتازة. عليك صيانتها بشكل منتظم وحسب توصيات دليل 

المالك.

قائمة األسعار

مع مرور الزمن وقطع المسافات الطويلة، ُيصبح من الضروري استبدال بعض القطع التي 
تتعرض للتلف واالهتراء بسبب االستخدام، مثل شفرات ماسحات الزجاج أو ممتصات الصدمات 

أو لّبادات الفرامل، وكلها مذكورة في قائمة األسعار. وسُتساعدك أسعارنا التنافسية على إبقاء 
سبارك بأفضل حال وبأقل تكلفة. لمزيد من التفاصيل، راجع الوكيل أو تفّضل بزيارة موقعنا 

chevroletarabia.com

كلفة الصيانة

FULL MENU PRICING 
SCHEDULE AVAILABLE.

 PLEASE SPEAK TO YOUR 
LOCAL DEALER 

FOR MORE INFORMATION.

بعض األلوان متاحة بحسب توفرها في السوق.


