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اكسسوارات خارجیة

مسمار إقفال أداة القطر
قم بحمایة أدوات القطر مع مسمار قفل أداة القطر المصنوع من الكروم مع غطاء

أسود. هذا القفل شدید القوة ویقوم بتأمین إقفال وصلة القطر الكرویة مع مستقبل أداة
القطر قیاس 2-إنش المطلوب لمركبتك. هذا القفل المسماري یقلل من الحركة والضجیج

الناتجین عن ارتباط الوصلة الكرویة مع مستقبل وصلة القطر.

12499511

الشعارات، شعار شفرولیه األسود
عزز مظهر مركبتك الخارجي مع شعارات شفرولیه السوداء التي یمكن تثبیتها على

الشبك األمامي والبوابة الخلفیة.

23373665

أغطیة المرایا، أسود معدني
امنح مركبتك مظهراً عصریاً متمیزاً مع أغطیة المرایا الخارجیة المطلیة باللون

األسود المعدني.

84235862

أغطیة المرایا، كروم
امنح مركبتك مظهراً عصریاً متمیزاً مع أغطیة المرایا الخارجیة الكرومیة.

84235860

حامي المصد الخلفي، فوالذ غیر قابل للصدأ
ساعد على حمایة المصد الخلفي من الخدوش عند تحمیل وتفریغ حیز األمتعة مع حامي

المصد الخلفي المصنوع من الفوالذ الغیر قابل للصدأ. تركیبه سهل ولن یؤثر على
منطقة دخول حیز األمتعة.

23260442

واقیات الحمایة من األوساخ، تخصصي بلون خاص مع شعار شفرولیه
األسود

یتم تركیب هذه الواقیات التي تحمل شعار شفرولیه خلف العجالت الخلفیة لتساعد على
حمایة المركبة من الرذاذ واألوساخ. إنها مصممة خصیصاً لمركبتك وهي تتضمن

مزایا تصمیمیة عصریة تكمل المظهر الرائع للجزء السفلي من المركبة.

84127735

أداة القطر ذات الحافة
أكمل المظهر المتمیز لواجهة المركبة الخلفیة مع وصلة القطر ذات الحافة. إنها تحیط

بوصلة القطر الخاصة بالمقطورة لتمنحها مظهراً أنیقاً وتمیزاً.

84151503

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



اكسسوارات داخلیة

سجاد األرضیة البدیل في الجهتین األمامیة والخلفیة، أسود جت بالك
ساعد على حمایة سجاد األرضیة من میاه األمطار والطین والشوائب األخرى مع سجاد

األرضیة البدیل باللون األسود جت بالك.

84102664

سجاد األرضیة الفاخر في الجهتین األمامیة والخلفیة، أسود جت بالك
سجاد األرضیة الفاخر في الجهة األمامیة لجمیع الفصول باللون األسود جت بالك یقدم
نمطاً خاصاً یعمل على امساك میاه األمطار والشوائب األخرى. التشكیالت الموجودة
في الجهة الخلفیة تساعد على تماسك سجاد األرضیة في مكانه وتالئم أرضیة المركبة.

84215239

سجاد األرضیة الفاخر ، أسود جت بالك مع ثنیات باللون الرمادي
المتوسط

عزز مظهر مركبتك وساعد بحمایة سجاد األرضیة مع هذا السجاد الخاص باألرضیة
الفاخر باللون األسود جت بالك مع ثنیات باللون الرمادي المتوسط. السجاد األمامي

یتضمن تطریز شعار اكوینوكس.

84052219

غطاء الحمایة للمقاعد الخلفیة، أسود جت بالك مع درزات بنیة
ساعد على حمایة المقاعد الخلفیة من األتربة والطین مع هذا الغطاء لحمایة المقاعد

الخلفیة باللون األسود جت بالك مع الدرزات البنیة وشعار شفرولیه.

84070287

باقة المدخنین
باقة المدخنین المریحة مصممة للراغبین بالتدخین ضمن مركباتهم. منفضة السجائر

تناسب تماماً حیز حامل األكواب القیاسي وهي سهلة اإلزالة. المجموعة تشمل منفضة
سجائر قابلة للتغطیة، والّعة، حافظة الوالعة ومثبت حافظة الوالعة.

84014337

اكسسوارات منطقة التخزین

باقة سكك رف األمتعة المتصالبة، أسود.
أضف المزید من األداء الوظیفي والمظهر العصري للسكك السقفیة الخاصة بمركبتك

والمركبة من قبل المصنع مع باقة السكك السقفیة المتصالبة باللون األسود مع األغطیة
السوداء. هذه السكك المتصالبة القابلة لإلزالة تتصل مع السكك السقفیة الجانبیة المثبتة

على السقف والخاصة باألمتعة والتي تعتبر األساس لتثبیت االكسسوارات السقفیة
األخرى.

84202844

باقة سكك رف األمتعة المتصالبة، أسود.
أضف المزید من األداء الوظیفي والمظهر العصري للسكك السقفیة الخاصة بمركبتك

والمركبة من قبل المصنع مع باقة رف األمتعة بالسكك السقفیة المتصالبة باللون األسود
مع األغطیة السوداء. هذه السكك المتصالبة القابلة لإلزالة تتصل مباشرة مع األلواح

المثبتة على سقف المركبة والتي تعتبر األساس لتثبیت االكسسوارات السقفیة األخرى.

84252905

وصلة القطر الكرویة
قم بالقطر بكل ثقة باستخدام وصلة القطر الكرویة بقوة حمولة قصوى تبلغ 3500 لیبرة

والتي تأتي كاملة مع كرة القطر الكرومیة قیاس 1-7/8 إنش، غاسلة وحزقة التثبیت
مصممة لتالئم وصلة القطر الكرویة المتوفرة (تباع بشكل مستقل). استخدمها مع المصد

حافة المشبك بقیاس من 1/2 إنش إلى 1-3/4 إنش.قبل أن تشتري مركبة ما أو قبل أن
تستخدم تلك المركبة للقطر، قم باستعراض قسم القطر بعنایة فائقة ضمن دلیل المالك.

وزن الركاب واألمتعة والخیارات واالكسسوارات قد تؤدي لخفض األوزان التي ترغب
بقطرها.

19245478

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



مركّب وصلة القطر
اجعل مركبتك جاهزة للقطر مع مركّب وصلة القطر الكرویة التي تتضمن الوصلة

األنبوبیة الملحومة لوصلة القطر الكرویة ومسمار الشبك ومشبك للتركیب السهل
واإلزالة. هذا المركّب یقدم جزء مرتفع قیاس 2-إنش ومنخفض قیاس 3-1/4. كرات

الشبك القیاسیة متوفرة أیضاً (تباع بشكل منفصل). قبل أن تشتري مركبة ما أو قبل أن
تستخدم تلك المركبة للقطر، قم باستعراض قسم القطر بعنایة فائقة ضمن دلیل المالك.

وزن الركاب واألمتعة والخیارات واالكسسوارات قد تؤدي لخفض األوزان التي ترغب
بقطرها.

19245487

وصلة أسالك المقطورة
استخدم توصیالت األسالك في المقطورة لتشغیل األجهزة األخرى من خالل مقبس
التوصیل المصمم خصیصاً لتوصیل أسالك المقطورة. إنه یحول المشبك ذو الـ 7

سنون إلى مقبس طاقة بجهد 12 فولت.

12497781

سجاد أرضیة فاخر لحیز األمتعة جمیع الفصول، أسود
ساعد على حمایة سجاد األرضیة في منطقة حیز األمتعة الخاص بمركبتك من األمطار

واألوساخ األخرى مع سجاد األرضیة الفاخر الخاص بجمیع الفصول والمصمم بدقة
متناهیة لیالئم منطقة حیز األمتعة باللون األسود مع شعار شفرولیه.

84215433

شبكة تثبیت األمتعة العمودیة، أسود
قم بتأمین األمتعة في الجزء الخلفي من المركبة مع هذه الشبكة المثبتة عمودیاً باللون
األسود. یتم تثبیتها بسهولة مع جانبي المركبة في الجزء الخلفي لمنطقة حیز األمتعة
لتمنع حركة األشیاء الصغیرة الموضوعة داخلها. تشمل حقیبة تخزین مدمجة وسهلة

االستخدام وتحمل شعار شفرولیه.

23383271

شبكة تثبیت األمتعة األفقیة، أسود
قم بتأمین األمتعة في الجزء الخلفي من المركبة مع هذه الشبكة المثبتة أفقیاً باللون
األسود. یتم تثبیتها بسهولة مع منطقة حیز األمتعة (باستخدام مناطق تثبیت خاصة

موجودة في الجهة األمامیة وحلقات في الجهة الخلفیة)، لتغطي بشكل فعال األشیاء
الصغیرة الموضوعة على األرضیة لتمنع حركتها أثناء قیادة المركبة.

84221510

بطانة حیز األمتعة المدمجة - مصبوبة بشكل خاص، أسود
البطانة المدمجة السوداء التي تحمل شعار شفرولیه تغطي أرضیة حیز األمتعة والجزء

الخلفي من المقعد الخلفي لتعمل على تعزیز الحمایة عند تحمیل األمتعة ذات األحجام
المختلفة. هذه البطانة متمفصلة مع المقاعد الخلفیة القابلة للطي والمنقسمة بنسبة 60/40

لذلك فال داعي إلزالتها من المركبة عند اصطحاب الركاب بالمقعد الخلفي.

84269451

اكسسوارات االطارات

عجالت قیاس 19 إنش
اجعل مركبتك متمیزة مع هذه اإلطارات خماسیة األضالع المصنوعة من األلومنیوم

بقیاس 19-إنش ذات التشكیالت الجیبیة باللون األسود الالمع (SN7) واألغطیة
المركزیة الفاتحة التي تضم شعار شفرولیه والمطابقة لمعاییر شركة GM. استخدم فقط

chevrolet.com/ للعجالت واإلطارات. یرجى زیارة GM الدمج المعتمد من قبل
accessories للحصول على المعلومات المهمة المتعلقة بالعجالت واإلطارات.

23413297

(XL7 - 314.9 MHz) مؤشر ضغط الهواء في اإلطارات
اعرف بشكل مستمر مستوى ضغط الهواء في إطاراتك مع مقیاس ضغط الهواء

المتمیز. سیعلمك عندما یكون ضغط الهواء منخفضاً في أحد إطاراتك.

13516164

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



الكترونیات

سماعات الرأس ثنائیة القنوات في نظام الترفیه بالمقعد الخلفي، سوداء
تعد سماعات الرأس الالسلكیة مزدوجة القنوات هي الخیار المثالي للعائالت التي تحتاج
إلى مجموعات إضافیة أو بدیلة. تتوافق مع مصنع جنرال موتورز واألنظمة الترفیهبة

الملحقة المثبتة في المقعد الخلفي من جنرال موتورز. مجموعة مكونة من اثنین.

نظام الدخول بدون مفتاح22863046
نظام دخول المركبة بدون مفتاح یقدم لوحة المفاتیح التي تتیح لك إقفال/فتح المركبة

باستخدام رقم سري مكون من خمسة أعداد وذلك لإلستعاضة عن استخدام حامل
المفتاح.

23473341

أداة التشغیل عن بعد
یمكنك تشغیل المركبة عن بعد بكبسة زر موجود على حامل المفتاح. إنها میزة رائعة

لتدفئة المركبة أو تبرید مقصورتها وهي میزة مدمجة مع نظام منع السرقة الخاص
بالمركبة وأنظمة التحكم عن بعد الخاصة بدخول المركبة دون مفتاح.

84242331

حامل األجهزة اللوحیة، منفذ طاقة مدمج
یمكن لركاب الصف الثاني من المقاعد أن یستخدموا أجهزتهم اللوحیة بكل سهولة أثناء
القیادة على الطریق وذلك مع حامل األجهزة اللوحیة الذي یضم منفذ طاقة مدمج مزود

بمنافذ USB. یمكن لهذا الحامل أن یقوم بتثبیت جهاز لوحي واحد في الجهة الخلفیة
من المقاعد األمامیة ویمكن وضعه بوضعیة أفقیة أو عمودیة. یتم تثبیته باستخدام مساند

الرأس

84142765

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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