
ترافرس
اكسسوارات



اكسسوارات خارجیة

الدرجات المساعدة المصبوبة، أسود
ادخل واخرج من مركبتك بكل سهولة وراحة وع هذه الدرجات المصبوبة المساعدة

للصعود باللون األسود. إنها تمتلك سطح خشن للمساعدة على ثبات القدم أثناء
االستخدام. (متوفرة في طرازات LS و LT و RS. غیر متوافقة مع واقیات الرذاذ

األمامیة)

84357961

شعار شفرولیه المنار، ذهبي
عزز مظهر مركبتك الخارجي مع شعار شفرولیه الذهبي المضيء على الشبك األمامي.

(T4F لالستخدام مع المركبات المزودة بالمصابیح الرئیسیة عالیة الشدة)

84379039

واقیات األوساخ والرذاذ الخلفیة المصبوبة
یتم تركیب الواقیات الخلفیة المقولبة والمصممة خصیصًا للوقایة من الرذاذ مباشرة

خلف العجالت الخلفیة للمساعدة على الحمایة من األوساخ والرذاذ المتطایر من
اإلطارات. مصممة خصیصًا لمركبتك وتتضمن مزایا تصمیمیة تحسن المظهر

الخارجي لمركبتك. (متوفرة في طرازات LS و LT و RS). متوفرة بعدة ألوان

23257028

أغطیة المرایا الخارجیة، كروم
عزز المظهر الخارجي لمركبتك مع أغطیة المرایا الخارجیة المصنوعة من الكروم.

23333669

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

الشبك األمامي والبوابة الخلفیة.

84046094

أغطیة المرایا الخارجیة، سوداء
خصص الواجهة األمامیة لمركبتك مع أغطیة المرایا السوداء. یمكنك تعزیز المظهر

الخارجي لمركبتك مع لمسات الشبك األسود المتوفر باللون األسود وأغطیة المرایا
السوداء للحصول على مظهر مهیب وقوي.

84084807

باقة الشعارات الخارجیة، أسود المع
قم بتزیین وزخرفة الهیكل الخارجي لمركبتك باستخدام باقة الشعارات الخارجیة

باللون األسود الالمع. هذه اللمسات الخارجیة البدیلة تتناسب مع طرازات LS و LT و
AWD بشكل متناغم مع رسوم مركبة ترافرس على جانبي األبواب األمامیة والبوابة

الخلفیة.

84225909

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



اكسسوارات داخلیة

سجاد األرضیة، الصف الثاني، فاخر لجمیع الفصول
ساعد على حمایة مقصورة مركبتك مع األداء الوظیفي الشدید التحمل لهذه البطانة

األرضیة الفاخرة لجمیع الفصول والخاصة بالصف الثاني. مصممة بدقة لتحقق تغطیة
مثالیة لسجاد األرضیة وتمتلك سطح محبب في طرفها السفلي لتساعد على ثباتها في

مكانها، وتقدم تشكیالت تصمیمیة تساعد على جمع األوساخ كالمیاه والطین ضمن
قنوات مدروسة بعنایة وذلك لتسهیل تنظیفها. متوفرة باللون األسود "جت بالك"

والرمادي الداكن.

84162518

سجاد األرضیة، الصف األمامي، فاخر لجمیع الفصول باللون األسود
"جت بالك" مع كلمة شفرولیه

ساعد على حمایة مقصورة مركبتك مع األداء الوظیفي الشدید التحمل لهذه البطانة
األرضیة الفاخرة لجمیع الفصول والخاصة بالصف األمامي التي تحمل كلمة شفرولیه.

مصممة بدقة لتحقق تغطیة مثالیة لسجاد األرضیة وتمتلك نظام التثبیت باسلوب الدفع
والربط في جهة السائق لتساعد على تثبیتها بمكانها، وتقدم تشكیالت تصمیمیة تساعد

على جمع األوساخ كالمیاه والطین ضمن قنوات مدروسة بعنایة وذلك لتسهیل تنظیفها.
متوفرة باللون األسود "جت بالك" والرمادي الداكن.

84162515

عتبات األبواب األمامیة المنارة
أضف المزید من المظهر العصري لمنطقة دخول المركبة مع عتبات األبواب المنارة.

مصممة لتتناغم مع مقصورة مركبتك وتضفي مظهراً عصریاً مع اإلنارة الهادئة لكلمة
ترافرس التي یتم إنارتها عند فتح الباب.

84308433

بطانة األرضیة، الصف الثالث، فاخرة لجمیع الفصول باللون األسود
ساعد على حمایة مقصورة مركبتك مع األداء الوظیفي الشدید التحمل لهذه البطانة

األرضیة الفاخرة لجمیع الفصول والخاصة بالصف الثالث باللون األسود "جت بالك".
مصممة بدقة لتحقق تغطیة مثالیة لسجاد األرضیة وتقدم تشكیالت تصمیمیة تساعد على

تعزیز ثبات األقدام علیها وتعزز جمع األوساخ كالمیاه والطین ضمن قنوات مدروسة
بعنایة. متوفرة باللون األسود "جت بالك" والرمادي الداكن.

84206892

بطانة األرضیة، الصف األمامي، فاخرة لجمیع الفصول باللون األسود مع
شعار كلمة شفرولیه

ساعد على حمایة مقصورة مركبتك مع األداء الوظیفي الشدید التحمل لهذه البطانة
األرضیة الفاخرة لجمیع الفصول والخاصة بالصف األمامي مع شعار شفرولیه.

مصممة بدقة لتحقق تغطیة مثالیة لسجاد األرضیة وتقدم تشكیالت تصمیمیة تساعد على
تعزیز ثبات األقدام علیها وتعزز جمع األوساخ كالمیاه والطین ضمن قنوات مدروسة

بعنایة. متوفرة باللون األسود "جت بالك" والرمادي الداكن.

84331850

بطانة األرضیة، الصف الثاني، فاخرة لجمیع الفصول باللون األسود
ساعد على حمایة مقصورة مركبتك مع األداء الوظیفي الشدید التحمل لهذه البطانة

األرضیة الفاخرة لجمیع الفصول والخاصة بالصف الثاني. مصممة بدقة لتحقق تغطیة
مثالیة لسجاد األرضیة وتقدم تشكیالت تصمیمیة تساعد على تعزیز ثبات األقدام علیها
وتعزز جمع األوساخ كالمیاه والطین ضمن قنوات مدروسة بعنایة. تصمیمها المكون
من قطعتین یتضمن مشابك إقفال مبتكرة لتسهیل إزالتها وتنظیفها. للمركبات المزودة

بمقاعد القبطان في الصف الثاني. متوفرة باللون األسود "جت بالك" والرمادي الداكن.

84206854

اكسسوارات منطقة التخزین

شبكة األمتعة األفقیة، أسود
قم بتأمین األمتعة في الجزء الخلفي من المركبة مع هذه الشبكة المثبتة أفقیاً باللون

األسود. یتم تثبیتها في الجهة األمامیة بسهولة مع مساند الرأس الخاصة بمقاعد الصف
الثالث ویتم تثبیتها في الجهة الخلفیة باستخدام حلقات خاصة، وتعمل على تغطیة األشیاء

الصغیرة الموجودة على أرضیة حیز األمتعة لتمنعها من الحركة أثناء القیادة.

84248095

شبكة األمتعة العمودیة، أسود
قم بتأمین األمتعة في الجزء الخلفي من المركبة مع هذه الشبكة المثبتة أفقیاً باللون

األسود. یتم تثبیتها في الجهة الخلفیة بسهولة على جانبي المركبة في منطقة حیز األمتعة
وتعمل على منع األشیاء الصغیرة الموجودة حیز األمتعة من الحركة أثناء القیادة. إنها

تتضمن حقیبة تخزین سهلة االستخدام وتحمل شعار شفرولیه.

23398581

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

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



باقة السكك السقفیة المتصالبة، أسود
أضف المزید من األداء الوظیفي والمظهر العصري للسكك السقفیة الخاصة بمركبتك
والمركبة من قبل المصنع مع باقة السكك السقفیة المتصالبة باللون األسود. هذه السكك
المتصالبة قابلة لإلزالة وتعتبر األساس لتثبیت االكسسوارات السقفیة األخرى الخاصة

بإدارة توزیع األمتعة. تتضمن أجزاء مطاطیة على طول الجهة العلویة وتقدم أغطیة
سوداء مصبوبة في الجهات النهائیة..

84231368

منظم األمتعة، أسود مع شعار شفرولیه
منظم األمتعة القابل للتوضیب والمتین والمرن باللون األسود مع شعار شفرولیه یمتلك
العدید من أماكن التوضیب التي تساعدك على حمل األشیاء خفیفة الوزن ذات األحجام

المتنوعة في الجزء الخلفي من مركبتك. یمكن طیه بشكل مستوي أو إزالته من المركبة
عند الحاجة لذلك وهو یتضمن مزایا ربط متعددة لتعزیز الراحة عند استخدامه.

23415716

بطانة حیز األمتعة المدمجة المصبوبة، باللون األسود مع شعار كلمة
شفرولیه

بطانة أرضیة حیز األمتعة المدمجة تعمل على تعزیز الحمایة عند تحمیل األمتعة ذات
األحجام المختلفة. هذه البطانة متمفصلة مع الجهة الخلفیة من مقاعد الصف الثالث القابلة

للطي والمنقسمة بنسبة 60/40 لذلك فال داعي إلزالتها من المركبة عند اصطحاب
الركاب في الصف الثالث من المقاعد. متوفرة باللون األسود "جت بالك" والرمادي
الداكن مع كلمة شفرولیه وتغطي أرضیة حیز األمتعة والجزء الخلفي لمقاعد الصف

الثالث.

84277658

الكترونیات

أداة التشغیل عن بعد
یمكنك تشغیل المركبة المركونة عن بعد بكبسة زر موجود على حامل المفتاح. إنها
میزة رائعة لتدفئة أو تبرید المقصورة بشكل مسبق وهي میزة مدمجة مع نظام منع

السرقة الخاص بالمركبة وأنظمة التحكم عن بعد الخاصة بدخول المركبة دون مفتاح.

84043123

نظام لوحة الدخول بدون مفتاح
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

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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