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سيلفرادو بإصدار سينتينيال
 لقد كان العالم مختلفًا تمامًا قبل 100 عام.

لم يكن هناك أجهزة تلفاز أو انترنت أو هواتف 
ذكية. لم يكن حينها العمل الشاق أمرًا متوقعًا، بل 

 كان ضرورة. وللمساعدة على مجابهة التحديات 
 المواكبة لذلك العصر، بدأت شفروليه بتصنيع 

أقوى الشاحنات وأكثرها اعتمادية على مستوى 
العالم. تبدّلت أسماء المركبات، تطّورت التصاميم 

 وأصبحت التكنولوجيا أكثر تقدمًا، ولكن بقي 
 التزام شفروليه بتقديمها األفضل لبناة المستقبل 

 وعشاق اإلنطالق أمرًا ال يخضع للتغيير.

سيلفرادو 2018 هي أكثر بكثير من مجرد شاحنة 
جديدة، إنها امتداد لتراث عريق ويدعو للفخر. 
لنحتفل بمرور 100 عام من القوة وااللتزام 

والتفوق، فإننا نفخر بإطالق اإلصدار المحدود 
لشاحنة سيلفرادو سينتينيال.

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.



لمحة على األسطورة.
التصميم المعاصر لشاحنة سيلفرادو بإصدار سينتينيال يعتبر 

أيقونة متميزة تمامًا كباقي شاحنات سيلفرادو. اللون الخارجي 
األزرق المتميز بإصدار سينتينيال باإلضافة لشعارات شفروليه 

التراثية والشعارات الخاصة بإصدار سينتينيال على األبواب، تشكل 
 Z71 جميعها تناغمًا مثاليًا للتصميم الرائع الذي تم دمجه مع باقة

للطرقات الوعرة.

اعتمادية فائقة وعناية بأدق التفاصيل.

 1. سيلفرادو بإصدار سينتينيال تقدم شعارات شفروليه التراثية في الجهتين األمامية والخلفية لتمنحكم 
   شعورًا متميزًا من العراقة التي تعكس أصالة شاحنات شفروليه.

2.  اللمسات المتميزة بتصميم سيلفرادو سينتينيال تشمل اإلصدار الخاص لطالء الصندوق مع شعارات 
شفروليه التراثية.
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اختر مزايا المركبة

:LTZ Z71 سيلفرادو بإصدار سينتينيال متوفرة فقط على طراز
محرك EcoTec3 V8 سعة 5.3 لتر )بقوة 355 حصان عند 5,600 دد، وعزم 518 نيوتن متر عند 4,100 دد(

محرك EcoTec3 V8 سعة 6.2 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات )بقوة 420 حصان عند 5,600 دد، وعزم 624 نيوتن متر 
عند 4,100 دد(1

ناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات

مبرد زيت ناقل الحركة الخارجي اإلضافي

نظام إقفال النظام التفاضلي الخلفي األوتوماتيكي للمهام الشاقة

باقة القطر

خطافات القطر

نظام منع السرقة، للدخول غير المصرح به

مصابيح رئيسية LED بالكامل مع تصميم LED خاص

مصابيح خلفية LED مع تصميم خاص

LED مصابيح ضباب

شبك كروم مع إطار كروم ونسيج كروم

مصدات أمامية وخلفية مطلية باللون الفضي

تصميم ثنائي اللون مع اللون الفضي 

مقابض األبواب من الكروم

مرايا خارجية من الكروم وقابلة للتدفئة والتعديل الكهربائي والطي الكهربائي مع ميزة التعتيم التلقائي جهة السائق ومرآة تحديد 
الرؤية جهة السائق، وإشارات إنعطاف مدمجة ومصابيح إنارة أرضية

كاميرا الرؤية الخلفية مع خطوط التوجيه الديناميكية

نظام تشغيل المركبة عن بعد

نظام أوتوماتيكي ثنائي المنطقة للتحكم بالمناخ

مرآة داخلية مع ميزة التعتيم األوتوماتيكي

مزيل ضباب للنافذة الخلفية

عمود المقود قابل للتعديل يدويًا باالتجاهين األفقي والعمودي

مقعد أمامي منقسم بنسبة 40/20/40 ويتسع لـ3 ركاب، مقاعد بلمسات جلدية، مع وسائد جلوس ومساند ظهر قابلة للتدفئة 
وميزة التعديل الكهربائي بـ10 اتجاهات للسائق والراكب األمامي

لوح الشحن الالسلكي2

باقة Z71 للطرق الوعرة

تحكم نزول المنحدرات

Rancho ممتصات الصدمات أحادية األنبوب من

حماية أسفل الهيكل

إحاطة بنفس لون الهيكل حول الشبك

حواف بلون الهيكل حول المصابيح الرئيسية

شعار شفروليه ياللون الفضي على عجلة القيادة

درجات الصعود على زوايا المصد الخلفي بلون الهيكل

Z71 تصميم فريد للشبك األمامي مع شعار

شعارات Z71 على صندوق البيك-أب

 Z71 عتبات األبواب من المعدن المصقول مع شعار

Z71 لوحة العدادات المتميزة لباقة

شعارات شفروليه التراثية وشعارات الذكرى المئوية على األبواب

طالء الصندوق الخاص مع شعارات شفروليه التراثية

هيكل خارجي باللون األزرق الخاص بإصدار سينتينيال

عجالت كروم قياس 20" مع شعار شفروليه الفضية على أغطية العجالت

1- المزايا المتوفرة 2-النظام يقوم بشحن جهاز هاتف واحد متوافق مع PMA أو QI. بعض األجهزة تتطلب قابس أو غطاء خلفي. للتحقق من توافقية الهاتف أو األجهزة األخرى، يرجى زيارة MY.CHEVROLET.COM/LEARN للتفاصيل



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



 تنخفض الصيانة. 
ويرتفع التشويق.

التوفير مع سيلفرادو سينتينيال 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 سيلفرادو سينتينيال الذكية واآلمنة، ستتكفل الصيانة الدورية بالمحافظة على 
 سيارتك

لمدة أطول. ولُتبقي سيارتك سيلفرادو سينتينيال 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 سيلفرادو سينتينيال بأفضل حال وبأقل تكلفة. لمزيد من التفاصيل، راجع الوكيل أو 

chevroletarabia.com تفّضل بزيارة موقعنا

كلفة الصيانة

FULL MENU PRICING 
SCHEDULE AVAILABLE.

 PLEASE SPEAK TO YOUR 
LOCAL DEALER 

FOR MORE INFORMATION.


