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من اليسار إلى اليمين: كامارو ZL1 كوبيه باللون 
األبيض، كامارو 2SS كوبيه باللون األزرق المعدني، 

وكامارو كوبيه باللون األحمر. المركبات المعروضة 
مع الخصائص المتوفرة.

تم تكريمها من قبل الخبراء.

لطالما ُعرفت بقيادتها الرائعة وتصاميمها 
الجميلة، واآلن كامارو أروع من أي وقت مضى.

لقد قال النقاد كلمتهم. "كامارو هي من 
السيارات األكثر تطورًا التي يقودها السائقون 

 على مستوى العالم،" وهو ما قالته مجلة
CAR AND DRIVER في إصدارها الخاص 
بأفضل 10 سيارات لعام 2018، حيث كانت 

كامارو ضمن القائمة للمرة الثالثة على التوالي. 
هذه هي الشراكة التي ننوي اإلبقاء عليها.



تتوفر بعض المواصفات واأللوان بحسب السوق.

من اليسار إلى اليمين: كامارو ZL1 كوبيه باللون 
األبيض، كامارو 3LT كوبيه باللون األحمر، كامارو 

 3LT 2 كوبيه باللون األزرق المعدني، كاماروSS
 3LT كشف باللون الرمادي المعدني وكامارو

كوبيه باللون األحمر الداكن )لون بتكلفة إضافية(. 
المركبات المعروضة مع الخصائص المتوفرة.

عندما تصبح جميع الخيارات رائعة.
قام المهندسون وبشكل مستمر بمنح كل 

كامارو سمات متميزة للقيادة. اآلن، كل 
طراز من طرازات كامارو يمتلك مظهرًا فريدًا 

يتمثل بالواجهة المتميزة باإلضافة للمصابيح 
الخلفية. ال يهم أي طراز ستختار، ألنك 

ستحصل دائمًا على ما يميزك من حيث األداء 
والتصميم.

 بعض القرارات
تكون أصعب من األخرى.



SS

لعبة السرعة والتسارع.

كامارو 3LT كوبيه باللون األحمر الداكن 
)لون بتكلفة إضافية( مع باقة RS القياسية 

تتوفر بعض المواصفات واأللوان بحسب السوق.والخصائص المتوفرة.



كامارو LT احتماالت رائعة بانتظارك.
طراز LT يقدم مجموعة واسعة من الخيارات 
مثل العجالت قياس 20 " والمقاعد الجلدية 

القابلة للتدفئة والتبريد ومحرك V6 سعة 3.6 
لتر المتوفر. إذا كنت ترغب بنظام المالحة 

فيمكنك الترقية لطراز 3LT الذي يتضمن أيضًا 
محرك V6 سعة 3.6 لتر.

تصميم يأسر العيون.
طراز LT يمتلك تصميمه الفريد والمتميز 
بتفاصيله المنحوتة واالنسيابية باإلضافة 

 LED لحواف غطاء المحرك األنيقة ومصابيح
الرئيسية ومصابيح LED الخلفية الدائرية. 
يمكنك أيضًا أن تطلب نظام عادم األداء 

العالي المزدوج مع فتحتين في كل جانب.

باقة RS تضيف المزيد من الهيمنة.
امنح كامارو المزيد من الحضور المتميز مع 
باقة RS المتوفرة، والتي تتضمن العجالت 

خماسية األضالع قياس 20" والمطلية 
بالفضي، مصابيح خلفية LED بعدسة داكنة، 

شبك RS المتميز وجناح رياضي ُمثبت على 
الحافة باإلضافة لشعارات شفروليه السوداء.

تتوفر بعض المواصفات واأللوان بحسب السوق.



الكشف

اصنــع األجــواء الرائـعـة.

كامارو 3LT كوبيه باللون الرمادي المعدني مع 
باقة RS القياسية والخصائص المتوفرة.

اكشفها واستمتع برحلتك.
البعض يقولون أن أكثر األمور متعة في 
السيارات الرياضية هو السقف المفتوح 

واالستمتاع بالهواء المنعش.
 .SS و LT كامارو الكشف متوفرة على طرازات

في األيام التي ال ترغب بها بكشف السقف 
فإن كامارو المكشوفة ستوفر نفس المظهر 

الرائع الذي يوفره طراز الكوبيه.

تشغيل أوتوماتيكي بالكامل.
بكبسة زر واحدة سيختفي السقف أوتوماتيكيًا 

بالكامل وبكل أناقة تحت غطاء الحماية 
المتين، وتتوفر إمكانية رفع أو خفض غطاء 
السقف بكبسة زر أثناء القيادة بسرعة تصل 

حتى 50 كم/ساعة، كما يمكن التحكم به 
باستخدام جهاز التحكم الحامل للمفتاح.



كامارو ما زالت تفرض هيمنتها على الطرقات.

SS

 ترفض األخطاء.
يستحضر اسم SUPER SPORT ذكريات عام 
1967، وهو العام الذي شهد فيه العالم والدة 

كامارو. ستجد فوق الواجهة األمامية الجديدة 
غطاء المحرك بقبته الرياضية ومنفذ الهواء 

االنسيابي، وتحت هذا التشكيل الرائع ستشعر 
بكل تأكيد بقوة الـ455 حصان التي يولدها 

محرك V8 سعة 6.2 لتر فائق األداء. استعد 
لتنطلق من 0 إلى 100 كم/ساعة في 4.0 ثواٍن1 

مع ناقل الحركة األوتوماتيكي 10بـ سرعات، 
واستمتع بتوفير الوقود مع ميزة اإلدارة 

النشطة للوقود المتوفرة والتي تقوم بإيقاف 
األسطوانات التي ليس هناك حاجة لتشغيلها.

نقالت الحركة الصحيحة على الدوام. 
سيساعد ناقل الحركة األوتوماتيكي المقودي 

بـ10 سرعات والمتوفر في الحفاظ على 
المستويات المثالية لدورات المحرك في كل 

دقيقة وذلك للوصول إلى أعلى مستويات 
االستجابة على الطريق. يحافظ تحكم االنطالق 
التخصصي على دوران العجالت الخلفية بشكل 

صحيح ويتيح لك تعديل دورات المحرك الخاصة 
باالنطالق باإلضافة إلى انزالق العجالت وذلك 

من خالل مركز معلومات القيادة.
ميزة إقفال المكابح األمامية تتيح لك إقفال 
العجالت األمامية لتتيح للعجالت الخلفية أن 

تدور بمكانها وذلك إلحمائها للوصول ألفضل 
تماسك على مسار المنافسة.

.BREMBO فرامل 
تمتلك هذه الفرامل القرصية بالكامل قدرات 

عالية وهي ذات 4 مكابس، حيث بإمكانها 
تحقيق فرملة من سرعة 100 كم/ساعة حتى 

الوقوف التام بمسافة تبلغ 35 متر وذلك على 
متن كامارو SS كوبيه.

SS كامارو 
 محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 455 حصان

 ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات مع  
 ميزة المطابقة الفاعلة لسرعة دوران المحرك

 يتوفر ناقل حركة أوتوماتيكي مقودي بـ10 سرعات
 النظام التفاضلي محدود االنزالق

 نظام تبريد بسعة إضافية ومبرد للنظام التفاضلي الخلفي

1 بحسب الحركة األولية للمركبة. طرازات الكوبيه مع ناقل الحركة األوتوماتيكي بـ10 سرعات المتوفر.
كامارو 2SS كوبيه باللون األزرق المعدني مع الخصائص 

المتوفرة.
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 تبريد معزز.
المحرك المبهر بقوة  455 حصان سيحتاج إلى 

نظام تبريد معزز وذي سعة إضافية إلبقائه 
في أفضل حال. حتى النظام التفاضلي محدود 
االنزالق القياسي سيمتلك مبردًا خاصًا ليعمل 

بدرجات حرارة مثالية على الطريق.

نظام تحكم القيادة المغناطيسية 
المتوفر. يمنح نظام التعليق قساوة أكبر 

لتمكينه من تحقيق مستويات القيادة عالية 
األداء مع الحفاظ على نعومة القيادة.

 العادم المزدوج.
هذا العادم عالي األداء والمتوفر يتيح لك تغيير 
الصوت الخاص بمحرك LT1 V8 سعة 6.2 لتر 
بحسب كل وضعية قيادة - التجوال، الرياضية، 

الحلبات والثلج/الجليد.

كامارو 2SS كوبيه باللون األزرق 
المعدني مع الخصائص المتوفرة.

 1. الواجهة المثالية.
تتميز كامارو SS بواجهة جديدة وجريئة مع شبك 

داكن وجريء يتوسطه شعار شفروليه المرتفع، 
أضف إلى ذلك مصابيح LED الرئيسية مع 

قضيب إنارة أنيق وإشارات اإلنعطاف ومصابيح 
القيادة النهارية.

 .)FLOWTIE( 2. شعار شفروليه المفتوح
تمت إزالة الجزء المركزي من الشعار لُيساعد 

كامارو SS على إيصال المزيد من الهواء 
للمكونات الداخلية. أثناء االختبارات األولية، 

ساعد هذا الشعار المفتوح على خفض درجة 
حرارة سائل تبريد المحرك ودرجات حرارة الزيت 

بمقدار عدة درجات.

.SS 3. غطاء المحرك الحصري لطراز 
محرر الهواء الوظيفي والمتميز يأخذ مكانه بكل 

عناية وسط غطاء المحرك حيث يقوم بتحرير 
الهواء الزائد أسفل غطاء المحرك وذلك لتعزيز 

التبريد واالنسيابية الهوائية.



1 بحسب الحركة األولية للمركبة. طرازات الكوبيه مع ناقل الحركة األوتوماتيكي المقودي بـ10 سرعات المتوفر.

ZL1

650 حصان.
طراز ZL1 هو الطراز األقوى أداًء في عائلة كامارو، 
والفضل بذلك يعود لمحرك V8 سوبرتشارج فائق 
القوة، وهو أقوى محرك تم صنعه على اإلطالق 

لسيارات كامارو. هذا المحرك يوفر عزمًا مذهاًل 
يبلغ 881 نيوتن متر. بنيته تعود لمحرك LT4 مما 

يساعد على الوصول لسرعة قصوى تبلغ 319 
كم/ساعة وتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خالل 

3.5 ثانية.1

إدارة القوة المطلقة.
تتحكم تجهيزات قياسية مطورة بقوة طراز 

ZL1 المذهلة وتشمل مخمدات تحكم القيادة 
المغناطيسية، النظام التفاضلي محدود االنزالق 

 BREMBO® الذي يتم التحكم به الكترونيًا، فرامل
األمامية سداسية المكابس باإلضافة للتعزيزات 

الخاصة بإنسيابية الهواء كمنصة الجناح 
ومقسمات الهواء األمامية والجانبية.

تزأر بالقوة حتى دون حركة.
للحصول على المزيد من انطالقات التسارع 

الدقيقة، فإن تحكم االنطالق التخصصي يحافظ 
على دوران العجالت الخلفية بسرعة مثالية ويتيح 

لك تعديل دورات المحرك الخاصة باالنطالق 
باإلضافة إلى انزالق العجالت وذلك من خالل 
الرسم البياني الخاص بقضيب الضغط ضمن 

مركز معلومات القيادة.

قراءة دقيقة لحالة الطريق.
يقرأ نظام التحكم المغناطيسي بالقيادة حالة 

الطريق ويقوم بتغيير التخميد خالل 10-15 ميللي 
ثانية فقط، وذلك عبر المخمدات المملوءة بسائل 

مغناطيسي يحتوي جزيئات حديد دقيقة. يساعد 
نظام إدارة أداء الجر المتوفر على تحقيق نقالت 

أسرع على الحلبة.

"كامارو ZL1 هي سيارة خارقة في جوهرها تمتلك من 
CAR AND DRIVER كامارو شكلها." - مجلة

ZL1 كامارو 
 محرك V8 سوبرتشارج سعة 6.2 لتر بقوة 650 حصان

 ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات مع
 ميزة المطابقة الفاعلة لسرعة دوران المحرك

 يتوفر ناقل حركة أوتوماتيكي مقودي بـ10 سرعات
 فرامل ®BREMBO بـ6 مكابس في األمام

 و4 مكابس في الخلف
إدارة أداء الجر )كوبيه فقط(

كامارو ZL1 كوبيه باللون األسود.



1. مصممة لتكون سريعة.
كل سطح من كامارو ZL1 مصمم لتحقيق 

أفضل مستويات قوى الضغط العمودي 
وذلك دون التأثير على السرعة. تعزيزات 

اإلنسيابية الهوائية مثل محرر الهواء المصنوع 
من ألياف الكربون والموجود على غطاء 

المحرك والسد الهوائي والجناح الرياضي 
الخلفي، ستساعد على تقليل الرفع وتعزيز 
 ZL1 القوى العمودية وذلك إلبقاء كامارو

ثابتة على الطريق.

2. سوبرتشارجر مدمج.
تم دمج محرك سوبرتشارجر LT4 مع متشعب 

السحب ونظام سكة الوقود ليقوم بعمله 
بدقة متناهية.

 3. سّجل أروع جوالتك على الحلبات.
يقوم مسجل بيانات األداء المتوفر بتسجيل 

ملفات فيديو لقيادتك وذلك بالتوازي مع 
 SD تسجيل بيانات األداء على بطاقة ذاكرة

لتتمكن من تحليل تقنيات القيادة الخاصة بك.

 4. مقاعد ®RECARO لألداء العالي.
تعتبر هذه المقاعد الرياضية الرائعة مثالية 

للقيادة بمستويات g عالية، وتقدم الرفاهية 
العالية مع الجلد الفاخر باللون األسود 

واللمسات الحمراء ولمسات الجلد المخملي 
الفاخر.

قوة فائقة ألداء مبهر.

كامارو ZL1 كوبيه باللون األسود.
إن نظام تسجيل البيانات في سيارتك يسمح بعرض بيانات األداء لمعلوماتك الشخصية. يخضع أي عرض جماهيري أو نشر عبر مواقع التواصل االجتماعي لهذه التسجيالت، للقواعد واللوائح المحلية والقوانين المتعلقة بالخصوصية، على سبيل المثال ال الحصر.
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التصميم الداخلي

 راحة فائقة في كل التفاصيل.
كامارو تقدم تناغمًا فائق الدقة لتوفر التواصل 
المثالي مع الطريق. مقصورتها تتضمن عجلة 
القيادة ذات الجزء السفلي المسطح ومقبض 

ناقل الحركة ومسند القدم اليسرى المثبتان 
في موقع مثالي، باإلضافة للمقاعد الداعمة 

للجسم بشكل مذهل. المزايا الفاخرة تحيط 
 بك وتشمل المقاعد الجلدية المهواة والقابلة 

مقصورة كامارو 3LT باللون األسود مع 
باقة التحسينات الداخلية باللون األبيض  
السيراميكي المتوفرة والخصائص 
المتوفرة األخرى.

للتدفأة والمتوفرة. ستوفر فتحات التهوية 
الخلفية الموجودة على الكونسول مساحة 

إضافية وسهولة في االستخدام لتحديد درجات 
الحرارة بأسلوب التدوير. هناك أيضًا مجموعة 
من أزرار التحكم المريحة لتحديد درجات الحرارة 

الخاصة بتكييف الهواء ومثبتة مباشرة فوق 
مقبض ناقل الحركة.

 مقاعد ®RECARO لألداء العالي.
إذا كنت تبحث عن المقعد الرياضي المثالي، 
فإن مقاعد RECARO الرياضية عالية األداء 

تقدم الرفاهية العالية مع الجلد الفاخر باللون 
األسود واللمسات الحمراء ولمسات الجلد 

المخملي الفاخر.



مزايا التواصل الرائعة.
حازت كامارو عالية األداء على المزيد 

من المرونة والتميز مع نظام1 شفروليه 
المعلوماتي الترفيهي. وهذا النظام يوفر 

شاشة اللمس الملونة فائقة الوضوح 
قياس 8 إنش المتوفرة على الطرازات 

المختارة. النظام الجديد يقدم ميزة البلوتوث2 
لمستخدمين اثنين مع إمكانية إنشاء العديد 

من الملفات لعدة مستخدمين

التوافق مع ®Apple CarPlay و 
.ANDROID AUTO™ 

 مع ميزتي Apple CarPlay®3 و
ANDROID AUTO™4، فإنه يمكنك 

التواصل بسهولة وذكاء مع معظم المزايا 
المستخدمة في هاتفك وذلك مباشرًة عبر 

شاشة اللمس.

نظام BOSE الصوتي الفاخر.
يقدم نظام ®BOSE الصوتي 9 مكبرات 

صوت لطراز الكوبيه )7 مكبرات لطراز الكشف( 
 ZL1 2 وSS 3 وLT وهو قياسي على طرازات

.1LT ومتوفر على طراز

 1 يختلف عمل نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي بحسب الطراز. تتطلب الوظائف الكاملة بلوتوث وهاتفًا ذكيًا متوافقين ومنفذ USB لبعض األجهرة.
2 يرجى زيارة chevroletarabia.com لمعرفة المزيد عن توافقية الهواتف الذكية مع المركبة.

 3 واجهة المستخدم الخاصة بالمركبة هي من منتجات شركة Apple وتخضع لشروط وأحكام بيان الخصوصية الخاص بشركة Apple. تتطلب هواتف ذكية متوافقة وسيتم تطبيق رسوم البيانات.
   Apple CarPlay هي عالمة تجارية لشركة Apple Inc. العالمات التجارية Siri و iPhone هي عالمات تجارية لشركة Apple Inc ومسجلة في الواليات المتحدة والبلدان األخرى

4 واجهة المستخدم الخاصة بالمركبة هي من منتجات شركة Google وتخضع لشروط وأحكام بيان الخصوصية الخاص بشركة Google. تتطلب تطبيق Android Auto على متجر Google Play وهاتف ذكي 
.Google LLC هي عالمة تجارية لشركة Android Auto .أو أعلى وسيتم تطبيق رسوم البيانات Android 5.0 متوافق مع نظام

Apple CarPlay و iPhone هما عالمتان تجاريتان لشركة .Apple Inc، ومسجلتان في الواليات المتحدة والبلدان األخرى.

التكنولوجيا
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1. مركز معلومات القيادة القابل 
 للتخصيص.

تتيح لك شاشة لوحة العدادات قياس 8 إنش 
القابلة للتعديل أن تراقب المعلومات المتنوعة 

مثل زمن اللفة، قوة g االنعطافية، استخدام 
الوقود ومداه، ضغط الهواء في اإلطارات 

ودرجة الحرارة.

2. ميزة العرض الملون على الزجاج 
 ZL1 2 وSS األمامي. قياسية على طرازات
ومتوفرة على 3LT. تقوم هذه الميزة بعرض 

ضوئي على الزجاج األمامي للسيارة حيث 
تعرض معلومات مثل سرعة السيارة، عدد 

دورات المحرك، مستوى الوقود والمعلومات 
األخرى وذلك لتبقي نظرك على الطريق.

 3. اإلنارة الداخلية المحيطية.
قياسية على طرازات 2SS و ZL1 ومتوفرة 

على 3LT حيث تضيء اإلنارة الطيفية الداخلية 
حول نظام الراديو وحواف األبواب وحامالت 

األكواب بـ24 لون انتقائي.

 4. عرض بانورامي للجهة الخلفية.
 2SS 1مرآة الكاميرا الخلفية قياسية في طرازي
و ZL1، وهي توفر عرضًا للمنطقة الموجودة 

خلف المركبة. عند تشغيلها، ستوفر المرآة 
رؤية محيطية بدون العوائق المتمثلة بمساند 

الرأس، دعامات C أو ركاب المقاعد الخلفية أو 
األمتعة.

1 غير متوفرة على الطرازات مسجل بيانات األداء. 2 اقرأ دليل المالك للمعلومات المتعلقة بالمزايا. 3 غير متوفرة مع مسجل بيانات األداء أو مع الطرازات المكشوفة.

األمان أولويتنا.

 مزايا األمان المتوفرة في كامارو.
 ،3LT ومتوفرة على ZL1 و SS قياسية على

وتشمل تنبيه االصطدام األمامي2، تنبيه حركة 
المرور الخلفية2،3، تنبيه تبديل المسار وتنبيه 
المنطقة الجانبية العمياء2 ونظام المساعدة 
على الركن الخلفي2. جميع المزايا المذكورة 
تساعد على تنبيه السائق من االصطدامات 

المحتملة.

كامارو 2SS كوبيه باللون األزرق 
المعدني مع الخصائص المتوفرة.

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.



 نقالت الحركة
بحسب رغبتك.

ناقالت الحركة

ناقل الحركة األوتوماتيكي المقودي 
.SS المتوفر بـ 10 سرعات على طراز 

اآلن، كامارو SS توفر ناقل الحركة األوتوماتيكي 
المقودي بـ10 سرعات المشابه لإلصدار المتوفر 
على طراز ZL1. إنه يوفر نقالت فورية ومجموعة 

واسعة من المعدالت وذلك لتأمين القوة المثالية 
عند اختيار أي مستوى من مستويات نقل الحركة.

 تحكم االنطالق التخصصي.
هذه التكنولوجيا مشمولة مع ناقل الحركة 
األوتوماتيكي بـ10 سرعات المتوفر، ويتيح 

لك تعديل دورات المحرك الخاصة باالنطالق 
باإلضافة إلى انزالق العجالت وذلك من خالل 

مركز معلومات القيادة. )مع الرسم البياني الخاص 
بقضيب الضغط للمساعدة على القيام بالعمل(. 

ميزة إقفال المكابح األمامية تتيح لك إقفال 
العجالت األمامية لتتيح للعجالت الخلفية أن تدور 
بمكانها وذلك إلحمائها للوصول ألفضل تماسك 

على مسار المنافسة.

ناقل الحركة اليدوي بـ 6 سرعات القياسي 
. ZL1 2 وSS على 

علبة السرعة تقدم النظام النشط لمطابقة سرعة 
الدوران1 الذي يعمل على توقع واستباق نقالت 
الحركة السفلية مع استشعار أبسط المتغيرات 

في نظام الخانق، وذلك لتأمين قيادة سلسة 
ونقاًل دقيقًا ومحكمًا لنظام نقل الحركة. مقبض 

ناقل الحركة ملفح بالجلد المحبب أو الجلد 
المخملي الفاخر مع ZL1 لتأمين قبضة مثالية.

كامارو ZL1 كوبيه باللون األسود.
.V8 1 تتطلب محرك



الشاسيه / القوة المحركة

 نظام تعليق أمامي متعدد النقاط.
 ،MacPherson مع مكونات األلومنيوم ودعامات

فإن نظام التعليق هذا يمتلك تصميمًا هندسيًا 
ليمنحك دقة في االلتفاف عند كل منعطف.

فرامل ®BREMBO القرصية على 4 عجالت. 
المكابح األمامية والخلفية رباعية المكابس والتي 

تمت تجربتها على الحلبة ستكون قياسية على 
طرازات SS. أما طرازات ZL1 فتقدم مكابح أمامية 
سداسية المكابس ومكابح خلفية رباعية المكابس.

 التحكم المغناطيسي بالقيادة.
 .SS ومتوفر على طرازات ZL1 قياسي على طراز
يقرأ هذا النظام حالة الطريق في كل ميللي ثانية 
ويقوم بتغيير التخميد خالل 10-15 ميللي ثانية 

فقط، وذلك عبر المخمدات المملوءة بسائل 
مغناطيسي يحتوي جزيئات حديد دقيقة.

 نظام التوجيه الكهربائي الدقيق.
انعم بمتعة أكبر واستجابة أعلى على الطريق مع 

 التوجيه الكهربائي الدقيق. يمكنك اختيار حتى
4 وضعيات قيادة. معدالت التوجيه السريع تمنحك 

قيادة أكثر رشاقة وشعورًا أفضل بالتحكم مع كل 
عملية انعطاف على عجلة القيادة.

 نظام تعليق خلفي مستقل.
تمت معايرته خصيصًا لكل طراز من كامارو، 
وهو يوفر قيادة سلسة وذات استجابة عالية 

ومريحة.

باقة الفرامل والتبريد الخاص بالمهام 
 الشاقة.

امنح كامارو قدرات أكبر مع هذه الباقة المتوفرة 
التي تشمل مبرد خارجي لزيت المحرك، نظام 

 BREMBO® تبريد بسعة أكبر مع فرامل
األمامية عالية األداء ورباعية المكابس على 

.LT طرازات

النظام التفاضلي اإللكتروني محدود 
 االنزالق.

متوفر على طرازات SS كوبيه وقياسي على 
ZL1 كوبيه، وهو يعمل بشكل مستمر على 

تنظيم توزيع العزم لتحسين أداء الجر والتسارع 
عند الخروج من المنعطفات وتعزيز التوازن 

واستجابة التوجيه. يأتي النظام التفاضلي غير 
اإللكتروني محدود االنزالق قياسيًا في طرازي 

.SS و LT

 العادم المزدوج.
قياسي في طراز ZL1 ومتوفر في طرازاي SS و 
LT مع محرك V6 سعة 3.6 لتر المتوفر، ويقوم 

هذا العادم بتغيير الصوت بحسب كل وضعية 
قيادة من وضعيات القيادة األربع التي يمكن 

اختيارها.



األلوان

رمادي معدني

برتقالي

أحمر داكن

أبيض

رمادي داكن معدني

أصفر ليموني

أزرق معدني

أحمر

أسود

 ألوان السقف في طرازات الكشف
)SS و LT متوفرة في(

أسودبني أزرق



األقمشة والجلود

مقاعد بأسطح جلدية باللون األبيض السيراميكي قماش أسود

مقاعد بأسطح جلدية باللون البني

قماش رمادي

مقاعد بأسطح جلدية باللون األحمرمقاعد بأسطح جلدية باللون الرمادي مقاعد بأسطح جلدية باللون األسود

مقاعد RECARO الجلدية لألداء العالي باللون األسود مع لمسات باللون األحمر ولمسات 
األلياف الدقيقة

1 ال تستخدم اإلطارات الخاصة بفصل الصيف خالل الشتاء، ألنها قد تؤثر سلبًا على سالمة السيارة واألداء والمتانة. استخدم مجموعة اإلطارات والعجالت المعتمدة من GM فقط. قد تؤدي المنتجات غير المعتمدة إلى تغيير خصائص أداء السيارة. للحصول على معلومات مهمة حول اإلطارات والعجالت، استشر أقرب وكيل معتمد.

 عجالت ألومنيوم خماسية األضالع مطلية باللون الفضي
 الفاتح قياس 20" × 8.5" في األمام و 20" × 9.5" في

 .SS الخلف على طراز 
عجالت طراز SS تدمج مع اإلطارات الصيفية فقط1

عجالت ألومنيوم خماسية األضالع المنقسمة مطلية باللون 
الفضي الفاتح قياس 20" × 8.5" )50.8 سم × 21.6 سم( في 

األمام و 20" × 9.5" )50.8 سم × 24.1 سم( في الخلف على طراز 
SS ومدمجة مع اإلطارات الصيفية فقط1

عجالت ألومنيوم مسبوك بـ10 أضالع مطلية باللون الرمادي 
الداكن قياس 20" × 10" في األمام و 20" × 11" في الخلف على 

 .ZL1 طراز
عجالت طراز SS تدمج مع اإلطارات الصيفية فقط1

عجالت ألومنيوم خماسية األضالع المنقسمة بوجه مشغول 
مطلية باللون الرمادي الفاخر قياس 20" × 8.5" )50.8 سم × 

21.6 سم( في األمام و 20" × 9.5" )50.8 سم × 24.1 سم( في 
الخلف على طراز SS ومدمجة مع اإلطارات الصيفية فقط1

عجالت ألومنيوم خماسية األضالع مطلية باللون الفحمي الالمع 
قياس 20" × 8.5" )50.8 سم × 21.6 سم( في األمام و 20" × 
9.5" )50.8 سم × 24.1 سم( في الخلف على طراز SS ومدمجة 

مع اإلطارات الصيفية فقط1

العجالت

عجالت ألومنيوم خماسية األضالع مطلية باللون الفضي الفاتح 
LT قياس 20" × 8.5" في األمام والخلف على طراز

.SS 20" × 8.5" في األمام و 20" × 9.5" في الخلف على طراز
عجالت طراز SS تدمج مع اإلطارات الصيفية فقط1

عجالت ألومنيوم مشغول خماسية األضالع مطلية باللون الرمادي قياس 
LT 20" × 8.5" في األمام والخلف على طراز

.SS 20" × 8.5" في األمام و 20" × 9.5" في الخلف على طراز
عجالت طراز SS تدمج مع اإلطارات الصيفية فقط1

عجالت ألومنيوم خماسية األضالع مطلية باللون الفحمي الالمع 
LT قياس 20" × 8.5" في األمام والخلف على طراز 

.SS 20" × 8.5" في األمام و 20" × 9.5" في الخلف على طراز 
عجالت طراز SS تدمج مع اإلطارات الصيفية فقط1



1LT كامارو
محرك V6 سعة 3.6 لتر بقوة 335 حصان مع ميزة الحقن المباشر للوقود والتوقيت 

المتفاوت للصمامات

ناقل حركة أوتوماتيكي مقودي بـ10 سرعات

عادم مزدوج من الستانلس ستيل مع حواف فاتحة

أداة اختيار وضعية القيادة بـ3 وضعيات: ثلج/جليد، تجوال، رياضي

نظام ®StabiliTrak للتحكم االلكتروني بالثبات مع نظام التحكم بالجر

مصابيح LED للقيادة النهارية

نوافذ كهربائية وأقفال أبواب كهربائية قابلة للبرمجة

HD كاميرا الرؤية الخلفية بتقنية

عجالت ألومنيوم خماسية األضالع مطلية بالفضي قياس 20"×8.5"

نظام فتح المركبة وتشغيلها بدون مفتاح

نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي بشاشة لمس ملونة قياس 7 إنش مع التوافقية 
Apple CarPlay®4 مع ميزة

USB منفذ إضافي ومنفذي

تكنولوجيا بلوتوث الالسلكية للهواتف المختارة

مركز معلومات القيادة مع شاشة عرض ملونة

عجلة قيادة ملفحة بالجلد وذات سطح سفلي مستوي مع أزرار التحكم المثبتة عليها 
للتحكم بالصوت وتثبيت السرعة

مقاعد أمامية رياضية حاضنة مع ميزة التعديل الكهربائي بـ6 اتجاهات لمقعد الراكب 
األمامي

تكييف الهواء أحادي المنطقة

مصابيح قراءة أمامية ومصباح إنارة للمقصورة مع ميزة اإلنارة عند الدخول

فرش المقاعد من القماش

عرض الهاتف السلكيًا

 3LT 1، فإن طرازLT 3 باإلضافة أو باالستبدال مع مزايا طرازLT كامارو
يتضمن:

نظام ®BOSE الصوتي الفاخر مع 9 مكبرات صوت )كوبيه( أو مع 7 مكبرات صوت 
)الكشف(

مرآة داخلية بدون إطار مع ميزة التعتيم التلقائي

تنبيه اإلصطدام األمامي، نظام المساعدة على الركن الخلفي، تنبيه حركة المرور 
الخلفية،وتنبيه تبديل المسار مع تنبيه المنطقة الجانبية العمياء

عتبات ُمنارة لألبواب

ميزة العرض الملون على الزجاج األمامي مع قراءات رقمية لسرعة المركبة، مستوى 
نقل الحركة، مقياس g لقوة الجاذبية، معلومات نظام الصوت، مؤشر الشعاع الضوئي 

المرتفع، البوصلة، درجة حرارة الهواء في الخارج، إشارات اإلنعطاف، مقياس سرعة 
الدوران، رسائل المركبة، خطوات معلومات المالحة ومعلومات الهاتف

إنارة داخلية محيطية مع 24 لون انتقائي

باقة الذاكرة: بوضعيتين للذاكرة مع المقعد القابل للتعديل كهربائيًا بـ8 اتجاهات والمرايا 
الخارجية القابلة للتعديل كهربائيًا

التحكم بالمناخ ثنائي المنطقة بشكل مستقل للسائق والراكب األمامي مع أدوات تحكم 
خاصة بالراكب األمامي وميزة عرض درجة الحرارة الخارجية

مقاعد جلدية مهواة وقابلة للتدفئة للسائق والراكب األمامي

عجلة قيادة مدفأة

تحسينات من األلومنيوم على فرش الباب وغطاء مقبض ناقل الحركة

فرش المقاعد األمامية من الجلد

RS باقة

مرآة كاميرا الرؤية الخلفية

ميزة الشحن الالسلكي

 2SS 3، فإن طرازLT 2 باإلضافة أو باالستبدال مع مزايا طرازSS كامارو
يتضمن:

محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 650 حصان مع ميزة الحقن المباشر للوقود والتوقيت 
المتفاوت للصمامات

ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات مع ميزة مطابقة سرعة الدوران الفاعلة

نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي 3 الفاخر مع المالحة بشاشة لمس HD فائقة 
الوضوح ملونة قياس 8 إنش مع ميزة CLOUD-CONNECTED التخصيصية لألنظمة 

المعلوماتية الترفيهية وإعدادات المركبة المختارة.

فرامل BREMBO لألداء العالي، قرصية على 4 عجالت مع نظام ABS، وذات 4 مكابس 
في األمام و4 مكابس في الخلف

 ZL1 2، فإن طرازSS باإلضافة أو باالستبدال مع مزايا طراز ZL1 كامارو
يتضمن:

محرك V8 سوبرتشارج سعة 6.2 لتر بقوة 650 حصان مع ميزة الحقن المباشر للوقود 
والتوقيت المتفاوت للصمامات

تحكم االنطالق

النظام التفاضلي الخلفي اإللكتروني محدود االنزالق )الكوبيه فقط(

نظام التعليق مع تحكم القيادة المغناطيسية

عادم األداء العالي المزدوج

فرامل BREMBO لألداء العالي، قرصية على 4 عجالت مع نظام ABS، وذات 6 مكابس 
في األمام و4 مكابس في الخلف

 عجالت ألومنيوم مشغول بـ10 أضالع ومطلية باللون الرمادي الداكن قياس 20"
)20"× 10" في األمام و 20"× 11" في الخلف(

مقاعد ®RECARO لألداء العالي بفرش جلد أسود مع لمسات باللون األحمر ولمسات 
من الجلد المخملي الفاخر

عجلة قيادة ومقبض ناقل حركة ملفحين بالجلد المخملي الفاخر

دّواسات معدنية رياضية

األداء

LT كاماروSS كاماروZL1 كامارو

V8 سوبرتشارج سعة 6.2 لتر )LT4(محرك V8 LT1 سعة 6.2 لترمحرك V6 سعة 3.6 لترالمحرك

103.25 مم × 92.00 مم103.25 مم × 92.00 مم95.00 مم × 85.60 ممقطر األسطوانة ومدى الشوط

11.5:111.5:110.0:1نسبة الضغط

650 حصان عند 6400 دد455 حصان عند 6000 دد335 حصان عند 6800 ددالقوة الحصانية

881 نيوتن متر عند 3600 متر617 نيوتن متر عند 4400 دد385 نيوتن متر عند 5300 ددالعزم

6600 دد6500 دد7200 ددالخط األحمر

 3.73:1 )يدوي(2.77:1 )أوتوماتيك( 3.73:1 )يدوي و SS(2.77:1 )أوتوماتيك(معدل المحور
2.85:1 )أوتوماتيك كوبيه(

 5.1 ثانية )أوتوماتيك كوبيه(0-100 )بحسب حركة المركبة األولية(
5.3 ثانية )أوتوماتيك كشف(

 4.3 ثانية )يدوي كوبيه(
 4.0 ثانية )أوتوماتيك كوبيه(

 4.5 ثانية )يدوي كشف(
)SS 4.2 ثانية )أوتوماتيك كشف و

 3.7 ثانية - )يدوي كوبيه(
 3.5 ثانية - )أوتوماتيك كوبيه(

 3.9 ثانية - )يدوي كشف(
3.7 ثانية - )أوتوماتيك كشف(

 13.5 ثانية عند 166 كم/ساعة )أوتوماتيك كوبيه(ربع ميل
13.7 ثانية عند 164 كم/ساعة )أوتوماتيك كشف(

 12.3 ثانية عند 187 كم/ساعة )أوتوماتيك كوبيه(
 12.7 ثانية عند 183 كم/ساعة )يدوي كشف(

 12.5 ثانية عند 185 كم/ساعة )أوتوماتيك كشف(
)SS 12.5 ثانية عند 185 كم/ساعة )يدوي كوبيه و

 11.8 ثانية عند 201 كم/ساعة )يدوي كوبيه(
 11.4 ثانية عند 204 كم/ساعة )أوتوماتيك كوبيه(

 12.0 ثانية عند 200 كم/ساعة )يدوي كشف(
11.6 ثانية عند 203 كم/ساعة )أوتوماتيك كشف(

 g 0.97 )كوبيه(g 0.89سطح االنزالق )التسارع الجانبي األعظمي(
g 0.95 )كشف( 

 g 1.02 )كوبيه(
g 1.00 )كشف(

318 كم/ساعة )أوتوماتيك كوبيه(290 كم/ساعة )كوبيه(240 كم/ساعةالسرعة القصوى

 مانعة لالنغالق على 4 عجالت، قرصية على 4 عجالت نظام الفرملة
متوفرة: فرامل BREMBO أمامية مع 4 مكابس، لألداء العالي

 BREMBO مانعة لالنغالق على 4 عجالت، قرصية على 4 عجالت، فرامل
أمامية وخلفية مع 4 مكابس، لألداء العالي

 BREMBO مانعة لالنغالق على 4 عجالت، قرصية على 4 عجالت، فرامل
ذات 6 مكابس أحادية الحجرة أمامية و 4 مكابس خلفية، لألداء العالي

32.6 متر35.7 متر378 مترمسافة الفرملة من 100 إلى 0 كم/ساعة

 1,558 كغ )أوتوماتيك كوبيه(وزن المركبة
1,682 كغ )أوتوماتيك كشف(

 1,671 كغ )يدوي كوبيه( 1,697 كغ )أوتوماتيك كوبيه(
1,794 كغ )يدوي كشف( 1,800 كغ )أوتوماتيك كشف(

 1,761 كغ )يدوي كوبيه(
 1,812 كغ )أوتوماتيك كوبيه(

 1,866 كغ )يدوي كشف(
1,881 )أوتوماتيك كشف(

 عجالت ألومنيوم خماسية األضالع مطلية بالفضي الفاتحعجالت ألومنيوم مطلية بالفضي قياس 18"العجالت
قياس )20" × 8.5" في األمام و 20" × 9.5" في الخلف(

 قياس 20" بـ10 أضالع منقسمة مصنوعة من األلومنيوم
)20"×10" أمامية و 20"×11" خلفية(

إطارات بالكوول 245/40ZR20 في األمام و 275/35ZR20 في الخلف إطارات 245/50R18 بالكوول لجميع الفصول اإلطارات
 الصيفية فقط1 والقابلة للسير بدون هواء لمسافة محدودة

إطارات بالكوول 285/30R20 في األمام و 305/30R20 في الخلف 
الصيفية فقط1

 285/30R20 إطارات بالكوول الخاصة بفصل الصيف فقط1، في األمام
.305/30R20 وفي الخلف

48/5246/5446/54التوازن الوزني )أمام/خلف(

اختر مزايا المركبة

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. 1 ال تستخدم اإلطارات الخاصة بفصل الصيف خالل الشتاء، ألنها قد تؤثر سلبًا على سالمة السيارة واألداء والمتانة. استخدم مجموعة اإلطارات والعجالت المعتمدة من GM فقط. قد تؤدي المنتجات غير المعتمدة إلى تغيير خصائص أداء السيارة. للحصول على معلومات مهمة حول اإلطارات والعجالت، يرجى زيارة my.chevroletarabia.com أو الوكيل المعتمد. 



اختر مزايا المركبةالمواصفات

كوبيه/كشف

1L
T

3L
T

2S
S

ZL
1

الراحة

●●●●دخول المركبة وتشغيلها بدون مفتاح

●●●●تشغيل المحرك عن بعد

——●—باقة اإلنارة والراحة

●●●—تعديل مقعد السائق مع ميزة الذاكرة

●●——تحكم القيادة المغناطيسية اإلنتقائية

●●●—الشحن الالسلكي للهاتف

●●●—مقاعد أمامية مهواة

●———ميزة تسجيل معلومات األداء والفيديو

●●●—ميزة العرض على الزجاج األمامي

●●●●ميزة إلغاء الضجيج الفاعلة

●———تحكم االنطالق، تخصصي

●●●●عرض الهاتف السلكيًا

كوبيه/كشف

1L
T

3L
T

2S
S

ZL
1

العالمات واللصاقات

——●●شريط مركزي أسود

—●●●شريط مركزي فضي

●———شريط مركزي أسود معدني

—●●●شريط مركزي أبيض لؤلؤي ثالثي الطبقات

—●——شريط مركزي أسود معدني

—●●●شرائط الرالي باللون األبيض اللؤلؤي

—●——شرائط الرالي باللون األسود المعدني

—●●●شرائط الرالي الفضية

——●●شرائط الرالي السوداء

المعلومات والترفيه

——●●نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي 3 بشاشة لمس HD فائقة الوضوح ملونة قياس 8 إنش

نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي 3 بشاشة لمس HD فائقة الوضوح ملونة قياس 8 إنش مع 
نظام المالحة

●●●●

———●6 مكبرات صوت معززة عالية األداء

9 مكبرات صوت فاخرة من ®BOSE )كوبيه فقط(
7 مكبرات صوت فاخرة من ®BOSE )كشف فقط(

●●●●

كوبيه/كشف

1L
T

3L
T

2S
S

ZL
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األمان

●●●—نظام المساعدة على الركن الخلفي

●●●●6 وسائد هوائية )كشف فقط(

● ●●●8 وسائد هوائية )كوبيه فقط(

●●●—تنبيه االصطدام األمامي

●●●—تنبيه المنطقة الجانبية العمياء / تنبيه تبديل المسار

●●●—كاميرا الرؤية الخلفية

المقصورة

●●●—لوحة عدادات السائق )رسومات معززة متعددة األلوان(

●———عجلة قيادة ملفحة بالجلد المخملي

—●●●عجلة قيادة ملفحة بالجلد

●●●—غطاء عتبة الباب، مع إنارة

●●●●نظام اختيار وضعية القيادة

—●●—فرش داخلي جلدي / بني

●●——فرش داخلي من الجلد الفاخر / أسود

—●●—جلد / أسود

—●●—فرش داخلي من الجلد / رمادي

———●فرش داخلي قماشي / أسود

———●فرش داخلي قماشي / رمادي

●———لوحة داخلية / ألياف الكربون

—●●—باقة التحسينات الداخلية الجلدية باللون األبيض السيراميكي

—●●—باقة التحسينات الداخلية الجلدية باللون األحمر

كوبيه/كشف

1L
T

3L
T

2S
S

ZL
1

التصميم الخارجي

●●●—فتحة سقفية زجاجية قابلة للفتح كهربائيًا )كوبيه فقط(

————التحكم عن بعد، سقف قابل للكشف والطي كهربائيًا )كشف فقط(

 RS باقة مظهر ●●——

●———جناح خلفي، رياضي

—●——دعامة منحرفة للجناح الخلفي

RS - جناح خلفي●●——

●●●●مصابيح القيادة النهارية

●●●●مصابيح عالية الشدة

LED ،مصابيح القيادة النهارية●●●●

●———تحسينات من ألياف الكربون على غطاء المحرك

المحرك / الشاسييه

DI, DOHC, VVT سعة 3.6 لتر V6 محرك وقود بـ6 اسطوانات●●——

—●——محرك وقود بـ8 اسطوانات V8 سعة 6.2 لتر DI, VVT مع النظام النشط إلدارة الوقود

●———محرك وقود بـ8 اسطوانات V8 سعة 6.2 لتر DI, SC, VVT مع النظام النشط إلدارة الوقود

المزايا الميكانيكية

—●●●نظام العادم المزدوج

●●——نظام العادم عالي األداء

——●●نظام التعليق للقيادة - رياضي

—●——نظام التعليق للقيادة - عالي األداء

●———نظام التعليق الخاص بالقيادة والتحكم

ناقل الحركة

●●——ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات

●●●●ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات

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.

● قياسي ● متوّفر — غير متوّفر ● قياسي ● متوّفر — غير متوّفر



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.

إنجاز الصيانة في
 ساعة واحدة

ضمان توفر
قطع الصيانة

24/7 مساعدة إقليمية على شفافية في األسعار
الطريق لمدة أربع سنوات

سهولة بتحديد
موعد الصيانة



 تنخفض الصيانة. 
ويرتفع التشويق.

التوفير مع كامارو 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 كامارو الذكية واآلمنة، ستتكفل الصيانة الدورية بالمحافظة على سيارتك
لمدة أطول. ولُتبقي كامارو 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 
كامارو 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.


