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اكسسوارات خارجیة

(G6E) حافة محیطیة للشبك باللون األحمر الشمسي
یتم تزیین الشبك العلوي والسفلي بحواف محیطیة ملونة متنوعة. إنها تحل محل الشبك

الحالي في سیارة سبارك فقد تم تصمیمها لیتم تركیبها بشكل مثالي وسهل.

42400339

قولبة الباب الجانبي األمامي والخلفي مع الطالء بالكروم
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
جنرال موتورز. ال تستخدم سوى مجموعات العجالت واإلطارات المعتمدة من جنرال

موتورز.

95333634

قالب جانبي لجسم السیارة - مطلي لیطابقه
أضف مزیدًا من األناقة والحمایة إلى سیارتك سبارك باستخدام باقة القوالب الجانبیة.

تتوافر الحزم بألوان جسم السیارة لمطابقة لون سیارة سبارك من الخارج.

95333632

(GAR) أغطیة مرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة بلون الكربون الالمع
أضف لمسة نهائیة على سیارة سبارك باستخدام أغطیة مرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة

وهي متوافر في مجموعة ألوان مختلفة تطابق ألوان جسم السیارة.

94517500

مردات أمامیة مقولبة لحمایة العجالت
یتم تركیب مردات مقولبة أمامیة أو خلفیة مباشرة عبر العجالت للمساعدة في حمایة

سیارة سبارك من الرذاذ والطین.

95075442

مردات خلفیة مقولبة لحمایة العجالت
یتم تركیب واقیات الرذاذ المقولبة األمامیة أو الخلفیة مباشرة خلف العجالت للمساعدة

في حمایة سیارة سبارك من الرذاذ والطین.

95328566

مجموعة التأثیر األرضیة باللون األحمر الشمسي
تعمل التأثیرات األرضیة في السیارة سبارك والمتوافرة في مجموعة متنوعة من

األلوان على إضفاء مظهر مؤثر وجذاب.

42348191

لوح انزالق منخفض في المصد الخلفي
ساعد في حمایة منطقة المصد الخلفي في سیارة سبارك باستخدام تحسینات المصد

الخلفي المنخفضة/الغطاء المثبت تحت الهیكل والمصمم خصیصًا لسیارتك.

95264903

باقة قولبة كسوة النافذة
تعمل حزم قوالب كسوة النوافذ على تحسین تصمیم المظهر الریاضي لسیارة سبارك.

42345006

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



اكسسوارات داخلیة

سجاد أرضیة فائق أمامي وخلفي باللون األسود
ساعد في حمایة أرضیة سبارك من الطین واألوساخ باستخدام بساط األرضیة األمامیة

والخلفیة والمصنع من السجاد الفائق.

42392357

سجاد أرضیة فاخر أمامي وخلفي باللون األسود مع حیاكة ریاضیة
بدرزات حمراء

ساعد في حمایة أرضیة سبارك من األتربة والطین واألوساخ والرطوبة باستخدام بساط
األرضیة األمامیة والخلفیة والمصنع من السجاد الفائق.

42392371

باقة التدخین
تعد باقة التدخین حالً مریحًا لألشخاص الذین یدخنون داخل سیاراتهم. إنها تتناسب

بشكل مثالي مع حامل األكواب القیاسي ویسهل خلعها.

42421072

ألواح عتبة الباب من األلومنیوم
Help protect the entry area of your Spark against scratches and

.scrapes with these Aluminum Door Sill Plates

95075440

مجموعة دواسة ریاضیة، ناقل الحركة األوتوماتیكي
ارتق بأداء سیارة سبارك باستخدام مجموعة الدواسات الریاضیة والمتوافرة في ناقالت

الحركة الیدویة أو األوتوماتیكیة. یعمل المظهر النهائي األسود والفوالذ على تحسین
المظهر الریاضي للسیارة سبارك.

94523283

لوح كسوة لوحة العدادات باللون األسود والكروم
أضف لمسة لونیة إلى سیارة سبارك باستخدام لوح كسوة لوحة العدادات.

42371915

اكسسوارات منطقة التخزین

شبكة الحمولة
قم بتحسین كفاءة سبارك باستخدام شبكة الحمولة السوداء التي تأخذ شكل المظروف. یتم
ربطها بسهولة في جوانب منطقة الحمولة لالحتفاظ باألشیاء صغیرة الحجم خفیفة الوزن

مرتبة وفي متناول الید خالل االنتقال.

95224529

منظم الحمولة
حافظ على تخزین الحمولة بشكل مرتب وآمن في سیارة سبارك باستخدام منظم الحمولة

هذا.

95483420

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



اكسسوارات االطارات

SDV - مجموعة عجالت 15 إنش أمامیة وخلفیة، مطلیة باللون األسود
أضف لمساتك الشخصیة إلى سیارة سبارك باستخدام عجالت مطلیة باللون األسود

مقاس 15 إنش خماسیة األضالع مع اللمسات الخاصة والتي تم التحقق من استیفائها
لمواصفات جنرال موتورز. تشتمل الباقة على األغطیة المركزیة ولمسات العجالت

وطقم قفل العجلة.

95388935

الغطاء المركزي
قم بتحسین مظهر العجالت في سیارة سبارك باستخدام الغطاء المركزي الممیز

للعجالت.

42371986

الغطاء المركزي
قم بتحسین مظهر العجالت في سیارة سبارك باستخدام الغطاء المركزي الممیز

للعجالت.

42420999

طقم قفل العجلة (من أجل االستخدام في العجالت مع العراوي المكشوفة
وبدون الحاجة إلى تثبیت طاسة أو غطاء عجلة).

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

12498078

لمسات العجالت، باللون الرمادي
إلضفاء مزید من اللمسات الشخصیة، قم بتحسین العجالت مقاس 15 إنش باستخدام

لمسات جیبیة ألضالع العجالت الممیزة ذات اللون الرمادي. یتم بیعها في مجموعات
مكونة من 5 قطع.

42352081

لمسات العجالت، باللون األحمر
إلضفاء مزید من اللمسات الشخصیة، قم بتحسین العجالت مقاس 15 إنش باستخدام

والئج أضالع العجالت الممیزة ذات اللون الرمادي. یتم بیعها في مجموعات مكونة من
5 قطع

42352082

الكترونیات

مصابیح الضباب
إن شعاع الضوء المنبعث من مصابیح مقاومة الضباب یقلل وهج الضباب عند القیادة

في الضباب حیث یتم تصویب شعاع منخفض الزاویة أمام السیارة على الطریق.

42348907

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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