
 سبارك كالسيك

 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.



شفروليه سبارك كالسيك.

تجمع شفروليه سبارك كالسيك بين التصميم 
الخارجي الجّذاب والمقصورة الداخلية المجهزة 

بالعديد من المزايا الذكية. التصميم الخارجي 
المدمج والرياضي يمنح سبارك كالسيك المظهر 

العصري والفريد، والمقصورة الرحبة المريحة 
التي تتسع حتى 5 ركاب ستلبي كافة احتياجاتك. 
بتصميمها الذكي والفائق الجودة ومزايا األمان 
التي تمتلكها أصبحت سبارك كالسيك نموذجًا 

للسيارة العملية لحياة المدينة.



ُتقدم لك مقصورة سبارك كالسيك كل ما 
تحتاج إليه، وتضعه في متناولك بكل سهولة. 

تّم تصميم مقصورة سبارك كالسيك العصرية 
انطالقًا من عاملين أساسيين: الراحة والمالءمة. 

يتجسد ذلك في تصميم الكونسول المركزي 

وأناقته، مرورًا بمفاتيح التحكم الذكية، وليس 
انتهاًء بخطوط التصميم االنسيابية والتقليل من 

الفراغات بين األلواح إلى الحد األدنى.
بنظرة إلى مظهرها الخارجي، سُتدرك مدى 

تفّوق تصميم سبارك كالسيك المدمج وسماته 

الفريدة. لكن قصة التفوق ال تكتمل بدون توفير 
مساحة رحبة يجلس فيها خمسة ركاب بكل راحة 

على مقاعد ذات تصميم حديث وفرش من 
القماش الناعم لينطلقوا في رحالت من العمر. 

إننا ُنولي الرحابة اهتمامًا كبيرًا، ببساطة ألنها 
 تهّمك. ونعرف أن متعتك تزداد بمشاركتها

مع اآلخرين.

     وعــصـريـة.        رحبـــة
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.

 أحلى األلحان.
سبارك كالسيك الرشيقة ستمنحك المتعة والمرح مع النظام 

الصوتي الرائع والذي يشمل راديو AM/FM وCD ومنفذ USB مع 

ميزة بلوتوث لتنعم بالصوت الرائع مع 4 مكبرات صوت. 

التحكم الكامل بين يديك.

 1. لوحة عدادات سبارك كالسيك المميزة ستعرض لك المعلومات المهمة عن المركبة. 
  2. المقصورة الذكية في سبارك كالسيك ستمنحك الدخول إلى أوامر مركز القيادة والتحكم بها والتي 

    تشمل أنظمة الترفيه والتحكم بالمكيف. 
 3. مقود سبارك كالسيك يقدم لك أزرار التحكم التي تمكنك من الرد على المكالمات الهاتفية والتحكم 

    بموسيقاك المفضلة دون أن تبعد عينيك عن الطريق.
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سبارك كالسيك تتخّلى عن الجّدية في شكلها 
وألوانها وكل تفاصيلها، لكنها ُتظهر كل الجّدية 

حينما يتعلق األمر باألمان. تستخدم سبارك 
 كالسيك تصميم إطار الهيكل المدمج، وهذا

يعني أنك في المكان اآلمن، أينما جلست في 
سبارك كالسيك. 

تّم ُصنع 60% من بنية الهيكل من الفوالذ عالي 
الصالبة، وهذا يضمن توزيع قوة االصطدامات 

عند كل نقطة من الهيكل. وتتكّفل مناطق 
االصطدامات والقضبان في حجرة المحرك 

بامتصاص قوة االصطدام، بينما ُتساعد 

القضبان األنبوبية القوية الموجودة ضمن 
األبواب األربعة على تأمين أعلى مستويات 

الحماية للركاب.
وفيما يخص الوسادات الهوائية، ُتوّفر سبارك 

كالسيك وسادات هوائية للسائق والراكب 

األمامي، إضافة إلى وسادات هوائية جانبية 
وأخرى علوية مثّبتة بالسقف لحماية مناطق 

الصدر والخصر والرقبة، وتزيد سبارك كالسيك 
على ذلك بتقديم نظام LATCH لتثبيت مقاعد 

األطفال، وذلك لتكون مرتاح البال على سالمة 
كل من ُيرافقك، في كل رحلة.

راحة البال
    ميزة قياسية.

األمـــــان

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.

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.

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.



أزرق فاتح معدني

فضي معدني

بيجأسود معدني

أبيض

● قياسي،  متوّفر، — غير متوّفراختر مزايا المركبة

LS األداء

● DOHC محرك وقود، 4 اسطوانات سعة 1.2 لتر

● ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات

LS المواصفات الخارجية

● 155/70R14 - جميع اإلطارات

● العجالت - J 4.5 × 14، فوالذ

العجالت - J 4.5 × 14، ألومنيوم

● 155/70R14 - اإلطار االحتياطي

● العجلة االحتياطية - J 4.5 × 14، فوالذ

● مقابض األبواب بلون الهيكل

● مرايا خارجية مع ميزة الطي والتعديل اليدوي، بلون الهيكل

● مصابيح رئيسية هالوجين

● نظام التحكم بمستوى المصابيح الرئيسية يدويًا

● مصابيح ضباب أمامية

● مصابيح خلفية للتوقف

● مصابيح ضباب خلفية

● مصباح التوقف، مستوى مرتفع

● نظام ماسحات الزجاج بسرعات متنوعة

● نظام ماسحات الزجاج - مستمر

● جناح خلفي رياضي سقفي بحجم كبير

● هوائي الراديو، على السقف

LS األمان

● نظام أحزمة األمان بـ3 نقاط تثبيت جهة السائق والراكب األمامي

● نظام أحزمة األمان بـ3 نقاط تثبيت في المقعد الخلفي

● وسادتين هوائيتين، للسائق والراكب األمامي

نظام المساعدة على الركن الخلفي

LS المواصفات الداخلية

● عجلة قيادة كهربائية

● عمود المقود قابل لإلمالة

● نظام تكييف الهواء HVAC أمامي، تحكم يدوي

● مزيل ضباب للنافذة الخلفية، كهربائي

● حامل األكواب - كونسول أرضي

● صندوق سفلي متعدد I/P )للسائق والراكب األمامي(

● صندوق القفازات بدون قفل

● جيب - ظهر المقعد األمامي، جهة السائق والراكب األمامي

● تعديل المقعد األمامي يدويًا، مقعد السائق باتجاهين

● ISOFIX - نظام تثبيت مقاعد األطفال

● لون المقعد تيتانيوم رمادي

● مقعد خلفي منقسم قابل للطي

● مقصورة داخلية باللون الرمادي الداكن

● مرآة زينة أمامية مع حاجب شمسي وغطاء جهة السائق. وبدون مرآة جهة الراكب األمامي

● نوافذ كهربائية في األمام والخلف

● تحكم إقفال األبواب، كهربائي

● مرآة الرؤية الخلفية قابلة لإلمالة

● شاشة العرض - نظام معلومات القيادة المعزز )مقّسم(

● عرض كومبيوتر الرحلة

● عداد السرعة، كيلومتر

● راديو AM/FM، مشغل CD، منفذ USB، بلوتوث مع 4 مكبرات صوت

● I-POD وميزة بلوتوث مع توصيل USB ومنفذ CDتحكم بالراديو والـ

● USB منفذ

● واجهة الراديو المدمجة بالكونسول المركزي

● نظام الصوت بـ4 مكبرات صوت

LS السعات

35 سعة خزان الوقود )لتر(

170 سعة حيز األمتعة )لتر(

كفاءة استهالك الوقود )كم/لتر( 16.1 

األلوان الخارجية

أحمر

أخضر معدني

رمادي معدني

أزرق داكن معدني

بني معدني

E-أحمر

LS األبعاد

3640 الطول )مم(:

1597 العرض )مم(:

1522 اإلرتفاع )مم(:



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

FULL MENU PRICING 
SCHEDULE AVAILABLE.

 PLEASE SPEAK TO YOUR 
LOCAL DEALER 

FOR MORE INFORMATION.

كلفة الصيانة

 تنخفض الصيانة. 
ويرتفع التشويق.

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

chevroletarabia.com بزيارة موقعنا


