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شفروليه تاهو

 تاهو الرائدة تقدم مزيجًا رائعًا من
األناقة والمهارة الحرفية والقدرات. ُصنعت 

تلك المركبة الرياضية متعددة االستخدامات 
لتأسر العيون. إنها تفتخر بمقصورة داخلية 

راقية ورحبة باإلضافة إلى المزايا التكنولوجية 
التي تحتاجها لتبقيك على تواصل مع عالمك. 

لذلك ومهما تنوعت المهام التي بانتظارك 
 فإنك ستكون على يقين بأن تاهو ستلبي

كافة احتياجاتك.





رفــــاهــيــــة
            تـــسـتـحـقـها.



التصميم الخارجي
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فاعلية التصميم. 

تاهو تجمع ما بين الشكل الفني المنحوت مع المظهر الرياضي 
الرائع لتترك انطباعًا أوليًا ال ينسى.

التفاصيل الصغيرة تصنع اإلنطباعات الكبيرة.

 1. المصابيح الرئيسية الشعاعية بروجكتور ومصابيح LED الخلفية تضفي لمسة راقية للتصميم الجذاب.

2. ماسحة الزجاج الخلفية تطوى بمهارة تحت الجناح الخلفي للخط العلوي من السقف.



التصميم الخارجي





التصميم الداخلي



 فخــــامة 
      الدرجــــة األولــى.



 مقصورة تاهو األكثر هدوءًا على اإلطالق.
زجاج أمامي عازل للصوت وأبواب محكمة اإلغالق 

بعازل ثالثي يمنع الضجيج ليضيف إلى المقصورة 

المزيد من المتعة بالرفاهية.

 حرفية عالية.
 التحسينات الجمالية الخشبية والدرزات متباينة

 األلوان تضفي عنصرًا بارزًا ومميزًا على األجواء

الراقية والفاخرة.

 الراحة التي تغمرك.
 أحط نفسك بالرفاهية على مدار السنة وفي

كل الفصول. تاهو PREMIER تقدم كصفة قياسية

 ميزة تبريد المقاعد مع المقاعد األمامية

الحاضنة المطعمة بالجلد المثقب.
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استمتع بمساحة أكبر.

1. حيز تخزين قابل للقفل خلف شاشة اللمس الملونة قياس 8 إنش المتوفرة.

2. جميع األبواب تضم حيز تخزين للخرائط والمظالت واألشياء الصغيرة األخرى، ومع حتى 15 منصة لحمل األكواب فإنك ستجد واحدة على األقل بمتناول كل مقعد.

3. الكونسول المركزي يفتح لتخزين األشياء األكبر مثل الكومبيوتر المحمول أو الجهاز اللوحي أو المستندات. 



 راحة وتنوع.
استخداماتك لمركبة تاهو تتنوع من يوم إلى يوم 

ومن رحلة إلى رحلة. المقصورة الداخلية فائقة الراحة 

تقدم لك المساحة الرحبة التي تتسع حتى 9 ركاب 

.LS في طرازات

 مقاعد خلفية بميزة الطي السريع.
استمتع بالمالئمة التامة مع أسرع مقاعد متوفرة 

قابلة للتحرير الكهربائي في الصف الثاني وقابلة 

 للطي الكهربائي في الصف الثالث بالمقارنة

مع منافساتها.

 حيز األمتعة الرحب.
عند طي الصف الثاني والصف الثالث للمقاعد 

 بشكل منبسط فإن تاهو ستوفر حيزًا لألمتعة

بسعة 2,682 لتر.

 بوابة خلفية تعمل كهربائيًا وقابلة للبرمجة.
كميزة قياسية في تاهو LT وتاهو PREMIER فإن 

البوابة الخلفية الكهربائية القابلة لبرمجة اإلرتفاع 

ستضمن لك عدم اصطدامها باألسقف المنخفضة 

وستوفر لك سهولة االستخدام دون الحاجة إلشغال 

يديك.

قد تتنوع بعض المواصفات بحسب البلد.
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تكنولوجيا تفاعلية بمتناول يديك على الدوام.

1. استعرض المعلومات المهمة عن المركبة من خالل شاشة بقياس 4.2 إنش.

2. نظام شفروليه مايلينك مع المالحة المتوفر يتضمن خرائط ثنائية وثالثية األبعاد.

3. تتوفر ميزة الدخول بدون مفتاح وميزة التشغيل بضغطة زر. ما دام جهاز التحكم داخل المركبة فإنك ستتمكن من تشغيل المركبة بضغطة زر فقط.

4. تقنية بلوتوث الالسلكية تتيح لك البقاء متصاًل.



التكنولوجيا

 شاشة لمس ملونة قياس 8 إنش.
نظام شفروليه مايلينك المتوفر يتيح لك ترتيب 

األيقونات والخصائص ضمن شاشة لمس ملونة 

قياس 8 إنش. المس واسحب على الشاشة كما 

تفعل مع هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي.

 12 منفذ شحن.

مع حتى 12 موقع للشحن تتضمن حتى ستة منافذ 

USB لتوصيل الهواتف المحمولة واألجهزة اللوحية 

والعديد من األجهزة المحمولة األخرى، فإنك 

ستبقى على تواصل دائم مع عالمك.

 توصيل هاتفك الذكي.
قم بتوصيل حتى 10 أجهزة متوافقة مع تقنية 

بلوتوث للتوصيل الالسلكي مع نظام شفروليه 

مايلينك وادخل إلى قائمة اإلتصال واستقبل 

المكالمات الهاتفية واستمتع بموسيقاك المفضلة.

 تخزين حتى 60 ذاكرة مفّضلة.
شفروليه مايلينك يتيح لك تخزين حتى 60 ذاكرة 

مفّضلة تشمل محطات الراديو وأرقام اإلتصال 

والوجهات )تتطلب نظام شفروليه مايلينك مع 

المالحة المتوفر( والموسيقى والوسائط األخرى.
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أحضر عالمك الخارجي معك.

.BOSE® Centerpoint® 1. يتوفر نظام الصوت المحيطي مع 10 مكبرات صوتية من

2. يتوفر نظام بلو راي الترفيهي للمقاعد الخلفية مع شاشة قياس 9 إنش.

3. التهوية المحيطية تقدم إنسيابية في المظهر والتدفق في التبريد.

4. تاهو تأتي مجهزة بخصائص أمان متقدمة وحصرية ومواصفات تكنولوجية داعمة للسائق وتوفر له ولباقي الركاب حماية تغمرهم بالكامل.





حيث تلتقي 
      التكنولوجيا باألمان.





حماية تحيط بك أمان يحيط بك.
هناك العديد من المزايا التكنولوجية المبتكرة التي تساعد 
السائق ومنها الكاميرات وحساسات الرادار الموزعة بشكل 

استراتيجي والتي تهدف لتنبيه السائق من المخاطر المحتملة 
على الطريق أو أثناء ركن المركبة. خصائص األمان ليست 

بدياًل عن مسؤولية السائق ليقوم بمهامه في قيادة المركبة 
بشكل آمن. يجب على السائق أن يبقى متنبهًا على الدوام 

 لحركة المرور ولكل ما يحيط به من أحوال الطريق.
يرجى قراءة تعليمات مالك المركبة للمزيد من معلومات 

السالمة المهمة.

نظام تحذير تبديل المسار.
بالعمل مع نظام التحذير الخاص بكشف المنطقة الجانبية 

العمياء فإن نظام تحذير تبديل المسار المتوفر ُيسخر 
مستشعرات تعمل بتقنية الرادار وموجودة في الجزء الربعي 

الخلفي من الشرائح للمساعدة على اكتشاف المركبات 
المقتربة بسرعة ضمن المسار المتاخم وعلى مسافة تصل 

حتى 70 متر وتحذير السائق منها، وذلك ليس ضمن المنطقة 
الجانبية العمياء وحسب.

األمام والمركز.
تاهو تساعد على حمايتك مع الوسادة الهوائية المركزية 

الحصرية الموجودة في الجزء المركزي من المقعد األمامي 
)قياسية مع المقاعد األمامية الحاضنة(. باإلضافة إلى 6 

 وسائد هوائية قياسية تؤمن حماية مذهلة في حاالت
حوادث اإلصطدام المتوسطة إلى الحادة األمامية والجانبية 

وحاالت اإلنقالب.

أمان إضافي.
 قم بحماية ممتلكاتك الثمينة مع الباقة الحصرية

 المتوفرة للحماية من السرقة. إنها تتضمن مستشعرات
كسر الزجاج ومستشعرات الحركة الداخلية ضمن المقصورة 

وحساس مذهل الستشعار الميالن لقياس أي ميالن في 
جسم المركبة.

قد تتنوع بعض المواصفات بحسب البلد.



ل          ض و األف ـ اه ت
الق. ـ ى اإلط ـ          عل

األمــــــــان

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.



 تحكم القيادة المغناطيسية.
تاهو PREMIER تقدم تحكم القيادة المغناطيسية 

المستوحى من كورفيت، وهو نظام تخميد لحظي 

يقدم قيادة سلسة ودقيقة وذلك من خالل قراءة 

حالة الطريق كل ميللي ثانية وتغيير التخميد خالل 

10-15 ميللي ثانية فقط.

 نظام تعليق أمامي جديد بالكامل.
لفائف امتصاص الصدمات المحسنة في نظام 

التعليق األمامي تقدم أذرع تحكم أخف وزنًا وأقسى 

ومصنوعة من األلومنيوم ونوابض أمامية أقسى 

بمقدار 25% من سابقتها. النتيجة هي الحصول على 

قيادة متميزة وسيطرة مليئة بالثقة.

 قدرة قطر حتى 3,856 كغ*.
 تاهو تقدم قدرة قطر أعظمي تقدر بحتى

 3,856 كغ 2 ـــ قوة كافية لقطر المراكب

 ومركبات الطرق المتعددة وأي شيء آخر

ترغب باصطحابه معك.

1  بحسب قسم GM للسيارات الكبيرة الرياضية 
متعددة االستخدامات. تقديرات وكالة حماية 

 2WD البيئة لتر/100 كلم مدينة/طريق سريع: تاهو
10.7/14.7 4WD 10.2/14.7 تاهو

2  معدالت أقصى وزن للمقطورة تم حسابه 
باعتبار المركبة األساسية واستثناء أية خيارات 

ضرورية لتحقيق المعدل باإلضافة للسائق. وزن 
التجهيزات االختيارية األخرى والركاب والحمولة 

ستخفض الوزن األعظمي للمقطورة التي يمكن 
لمركبتك أن تقطرها. راجع وكيل شفروليه 

المعتمد للمزيد من التفاصيل. *قدرة القطر القصوى بحسب طراز الدفع الثنائي.



 355 حصان
استهالك الوقود )طريق سريع(

 بحسب تقديرات وكالة حماية البيئة

 10.2 لتر/100 كم1
 ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات

محرك 5.3 لتر
لتوفير أفضل أداء

V8/عزم 518 نيوتن متر 
التوقيت المتفاوت للصمامات

األداء



فرش المقصورة الداخلية

LT و LS - قماش فاخر بلون بني الكاكاو / الكثبان الرملية LT و LS  - قماش فاخر بلون أسود جت

LT - تطعيمات جلدية بلون أسود جتLT - تطعيمات من الجلد المثقب بلون بني الكاكاو / خشب ماهوغاني - تطعيمات من الجلد بلون بني الكاكاو / الكثبان الرملية
Premier

LT - تطعيمات جلدية بلون أسود جت / رمادي داكن

Premier - تطعيمات من الجلد المثقب بلون أسود جتPremier - تطعيمات من الجلد المثقب بلون بني الكاكاو / الكثبان الرملية



 ألومنيوم مطلي مع لمسات كروم قياس 22"
)Premier متوفرة في(

حافة العادم الكرومية علبة تنظيم الحاجيات ضمن الكونسول 
األمامي

سجاد أرضية لجميع الفصول

االكسسوارات
قم بتخصيص سيارتك تاهو. اتصل بأقرب وكيل معتمد من شفروليه للمزيد من المعلومات.

 كروم – ألومنيوم قياس 20"
)Premier متوفرة في(

 ألومنيوم مصقول قياس 20"
)LT ومتوفرة في Premier قياسية في(

 ألومنيوم عالي الصقل قياس 18"
)LT و LS قياسية في(

 عجالت سوداء ذات 6 أضالع فائقة 
اللمعان قياس 22"

 عجالت فضية مع 6 أضالع 
منقسمة قياس 22"

األلوان الخارجية

أسود

أبيض

رمادي داكن معدني

فضي جليدي معدني

أزرق مخملي معدني

بني معدني

أحمر داكن

رمادي المع معدنيأبيض لؤلؤي ثالثي الطبقات

أخضر زيتوني معدني

قد تتنوع بعض المواصفات بحسب البلد.

العجالت



● قياسي  متوّفر — غير متوّفراختر مزايا المركبة

Premier LT LS األداء
● ● ●

المحرك، EcoTec3 V8 سعة 5.3 لتر مع نظام إدارة الوقود النشطة والحقن المباشر للوقود 
وميزة التوقيت المتفاوت للصمامات )355 حصان، عزم 518 نيوتن متر(

● ● ●
 ناقل الحركة، أوتوماتيكي بـ6 سرعات، تحكم الكتروني مع ميزة overdrive ونظام

السحب والقطر

● ● ● باقة نظام التعليق، قيادة سلسة وفاخرة مع مزايا القيادة على الطرق الوعرة

— —
باقة نظام التعليق، تحكم القيادة المغناطيسي، ممتصات الصدمات بحساسات ذات 

تحكم الكتروني الستشعار حالة الطريق
● ● ● الفرامل، بقوة VAC، قرص 17"/قرص مع نظام تعزيز ثبات المركبة

● — — الفرامل، قرص بقوة VAC، قرص 17"/قرص مع نظام تعزيز تعزيز األمان، 3492 كغ

● المحور الخلفي، معدل 3.42

● ● ● تحكم نزول المنحدرات

Premier LT LS المقصورة
● — مبرد ضمن الكونسول المركزي

● — — نظام الشحن الالسلكي لألجهزة المتوافقة

— ● ●

المقاعد، أمامية منقسمة بنسبة 40/20/40، مع قماش فاخر، 3-ركاب، تتضمن تعديل 
كهربائي بـ6 اتجاهات لمقعد السائق وتعديل كهربائي باتجاهين لمقعد الراكب األمامي، 

إمالة تعديل كهربائي لمنطقة أسفل الظهر لمقعد السائق ومقعد الراكب األمامي، مسند 
 ذراع مركزي قابل للطي باتجاہ األسفل مع حيز تخزين، حيز تخزين خاص ضمن

وسادة المقعد )يتضمن منفذ طاقة إضافي(، مساند الرأس بالجهة الخارجية قابلة للتعديل، 
جيوب تخزين

● — —
المقاعد، أمامية حاضنة من الجلد المثقب وقابلة للتدفأة والتبريد، تعديل كهربائي لمقعد 

السائق بـ12 اتجاہ تتضمن 6 اتجاهات لمنطقة الجلوس، وضعيتي ذاكرة لمقعد السائق، 
تحكم بمنطقة أسفل الظهر بـ4 اتجاهات وإمالة كهربائية

● —
 فتحة السقف، كهربائية، قابلة لإلمالة واإلنزالق مع ميزة الفتح واإلغالق

السريع وعاكس رياح

Premier LT LS األمان

● ● —

الوسائد الهوائية، أمامية ولالصطدام الجانبي للسائق والراكب األمامي، الوسادة الهوائية 
المركزية الموجودة في الجهة الداخلية لمقعد السائق والخاصة بحاالت االصطدام 

 الجانبي، ستائر رأسية جانبية لالصطدام الجانبي لجميع ركاب الجهات الخارجية
من المقاعد

— —
باقة مساعدة السائق تتضمن كامل محتويات تنبيه السائق باإلضافة إلى تثبيت السرعة 

التكيفي، التحضير األوتوماتيكي لإلصطدام، تنبيه حركة المرور الخلفية، تنبيه المنطقة 
الجانبية العمياء والفرامل القرصية المانعة لإلنغالق على 4 عجالت

Premier LT LS التصميم الخارجي
● ● ● مصابيح الضباب

● — — HID المصابيح الرئيسية، مصابيح عالية األداء

● ● ● السكك الجانبية لتحميل األمتعة، مثبتة على السقف، أسود

● ● — البوابة الخلفية، كهربائية
● ● ● درجات مساعدة )طراز Premier يتضمن شرائط تزيينية من الكروم(

● ● ● نظام المساعدة على الركن األمامي والخلفي

— ● ● العجالت، 18"×8.5" ألومنيوم

● — — العجالت، 20"×9" ألومنيوم مصقول

— — العجالت 22" ألومنيوم مصقول/كروم

● ● ● مرشات مياہ لماسحات الزجاج

● ● ● خطافات القطر

Premier LT LS المقصورة
— ● ●

 ،USB يتضمن 5 منافذ ،CD مع مشغل AM/FM نظام راديو شفروليه مايلينك، ستيريو
قارئ SD CARD ومنفذ صوتي إضافي.

● —
 نظام راديو شفروليه مايلينك، ستيريو AM/FM مع مشغل CD ونظام المالحة،

يتضمن 5 منافذ USB، قارئ SD CARD ومنفذ صوتي إضافي.

— ● —
 نظام ®Bose الصوتي الفاخر مع نظام يحتوي 9 مكبرات صوت مع مضخم للصوت

في الكونسول المركزي
● — — نظام ®Bose الصوتي المحيطي الفاخر مع نظام يحتوي 10 مكبرات صوت

● ● ●
نظام التحكم بالمناخ، أوتوماتيكي بثالث مناطق، مع اعدادات تحكم خاصة بالسائق 

والراكب األمامي وركاب المقاعد الخلفية

● ● ● تثبيت السرعة، الكتروني مع ميزة تثبيت ومتابعة السرعة

— —
تحكم تثبيت السرعة التكيفي، حساسات الرادار المخصصة تعمل بشكل أوتوماتيكي على 

تعديل السرعة للحفاظ على المسافة األمامية

● —
نظام الترفيه، نظام مشغل DVD للمقاعد الخلفية مع جهاز التحكم، شاشـتي عرض 

،MHL/HDMI/رأسيتين، سماعتي رأس رقميتين ومنافذ صوت/فيديو إضافية 
CD/MP3 يتضمن مشغل ،USB ومنفذي SD منافذ

● — — تشغيل بدون مفتاح، زر التشغيل

● ● ● نظام تشغيل المركبة عن بعد
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.



األبعاد

1745 ملم 1745 ملم

1890 ملم

2946 ملم
2045 ملم 5182 ملم

اختر خصائص المركبة

محرك V8 EcoTec3 سعة 5.3 لتر مع نظام إدارة الوقود النشط ونظام الحقن المباشر للوقود 
ونظام التوقيت المتفاوت للصمامات.

ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات

مصابيح رئيسية بروجكتور شعاعية – مع مصابيح LED للقيادة النهارية

عجالت ألومنيوم قياس 18"

مقاعد الصف الثاني والثالث القابلة للطي بشكل مستوي

كاميرا الرؤية الخلفية

نظام المساعدة على الركن األمامي والخلفي

نظام تشغيل المركبة عن بعد

نظام أوتوماتيكي ثالثي المنطقة للتحكم بالمناخ 

وسائد هوائية لالصطدام األمامي والجانبي للسائق والراكب األمامي، وسادة مثبتة في الجزء 
الداخلي من مقعد السائق لالصطدام الجانبي وستائر لالصطدام الجانبي لجميع الصفوف في 

الجزء الخارجي للمقاعد.

مصابيح الضباب

ماسحات زجاج متحسسة للمطر

عجلة قيادة ملفحة بالجلد

نظام مراقبة ضغط هواء اإلطارات مع تنبيه تعبئة اإلطارات

زجاج عازل للصوت

نظام التحكم بنزول المنحدرات )طرازات الدفع الرباعي فقط(

مفتاح استشعار االنقالب )طرازات الدفع الرباعي فقط(

 حزمة القيادة السلسة الفاخرة لنظام التعليق
)قياسية في طرازات الدفع الثنائي ومتوفرة مع طرازات الدفع الرباعي(

حزمة نظام التعليق الخاص بالطرق الوعرة )طرازات الدفع الرباعي فقط(

مقاعد أمامية مع قماش فاخر 

درجات سوداء للمساعدة على الصعود

مبرد زيت إضافي لناقل الحركة

مبرد خارجي لزيت المحرك، تبريد عالي األداء بنظام هواء-إلى-زيت

LT تاهو
طراز تاهو LT يتضمن جميع مزايا طراز تاهو LS باإلضافة إلى:

نظام شفروليه مايلينك مع شاشة لمس ملونة قياس 8 إنش

نظام ®BOSE الصوتي الفاخر

نظام المساعدة على الحفاظ على المسار

نظام التحذير من االصطدام األمامي

بوابة خلفية تفتح آليًا مع إمكانية تعديل مدى االرتفاع

دّواسات قابلة للتعديل كهربائيًا

يتوفر نظام بلو راي الترفيهي في الجزء الخلفي

تتوفر عجالت قياس 20"

 IntelliBeam يتوفر نظام الشعاع الضوئي الذكي للمصابيح الرئيسية

PREMIER تاهو
تاهو األكثر روعة بطراز PREMIER تتضمن جميع خصائص طراز LS وطراز LT باإلضافة إلى:

مصابيح رئيسية عالية الشدة

دخول السيارة بدون مفتاح مع ميزة التشغيل بضغطة زر

مقاعد أمامية مبردة وقابلة للتعديل الكهربائي بـ 12 اتجاە

مقاعد مطعمة بالجلد المثقب

ذاكرة كهربائية للوضعية األفقية والعمودية لعمود عجلة القيادة

تحرير كهربائي لمقاعد الصف الثاني وطي كهربائي لمقاعد الصف الثالث

نظام تنبيه المنطقة الجانبية العمياء مع نظام المساعدة على البقاء ضمن المسار

نظام التنبيه من حركة المرور الخلفية

عجالت قياس 20"

تتوفر عجالت بقياس 22"

تحكم تثبيت السرعة التكيفي المتوفر

النظام األوتوماتيكي للتحضير لإلصطدام

يتوفر تحكم القيادة المغناطيسية

فتح البوابة الخلفية دون استخدام اليدين

نظام الترفيه الخاص بالمقاعد الخلفية

ثالجة صغيرة ضمن الكونسول المركزي

IntelliBeam يتوفر نظام الشعاع الضوئي الذكي للمصابيح الرئيسية

يتوفر نظام العرض على الزجاج األمامي

يتوفر مركز معلومات القيادة بشاشة عرض قياس 8 إنش 

LS تكملة(تاهو( LS تاهو

السعات األعظمية

االقتصاد باستهالك الوقود بحسب وكالة حماية البيئة
14.7 )مدينة(، 10.2 )الطريق السريع(، 13.0 )متنوع( طراز 2WD بمحرك EcoTec3 V8 سعة 5.3 لتر )لتر/ 100 كلم(

14.7 )مدينة(، 10.7 )الطريق السريع(، 13.0 )متنوع( طراز 4WD بمحرك EcoTec3 V8 سعة 5.3 لتر )لتر/ 100 كلم(

98 لتر سعة خزان الوقود )تقريبي(

 الدفع ثنائي العجالت: 3,856 كغ
الدفع رباعي العجالت: 3,765 كغ

معدل وزن المقطورة1 

 LS: 9 ركاب
 LT: 9 ركاب، خيار لـ 8 ركاب

Premier: 8 ركاب

أماكن الجلوس

 خلف مقاعد الصف الثالث: 433
 عند طي مقاعد الصف الثالث: 1461

عند طي مقاعد الصفين الثاني والثالث: 2682

حجم حيز األمتعة2 )لتر(

1 معدل أقصى وزن للمقطورة تم حسابه باعتبار المركبة األساسية واستثناء أية خيارات ضرورية لتحقيق المعدل باإلضافة للسائق. وزن التجهيزات االختيارية األخرى والركاب والحمولة ستخفض الوزن األعظمي للمقطورة التي يمكن لمركبتك أن تقطرها. راجع وكيل 
شفروليه المعتمد للمزيد من التفاصيل. 2 قدرة واستيعاب التخزين والحمولة محدودة بالوزن والتوزيع.



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 تتمل�

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





كلفة الصيانة

 تنخفض الصيانة. 
ويرتفع التشويق.

التوفير مع تاهو 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 تاهو الذكية واآلمنة، ستتكفل الصيانة الدورية بالمحافظة على
سيارتك لمدة أطول. ولُتبقي سيارتك تاهو 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 
سيارتك تاهو بأفضل حال وبأقل تكلفة. لمزيد من التفاصيل، راجع الوكيل أو تفّضل بزيارة موقعنا 

chevroletarabia.com

FULL MENU PRICING 
SCHEDULE AVAILABLE.

 PLEASE SPEAK TO YOUR 
LOCAL DEALER 

FOR MORE INFORMATION.




