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CHEVROLETALGHANIM.COMبعض األلوان والخصائص متاحة بحسب توفرها في السوق.



الحجم المثالي للرحالت الرائعة.

سبارك هي السيارة الصغيرة التي تمتلك الكفاءة 
لتأخذك حيث تشاء. التحكم الرشيق بها وسهولة 
قيادتها ستجعل وصولك إلى وجهتك أمرًا ممتعًا 

وستلبي كل متطلباتك. إنها سيارة مثالية للتجوال 
ضمن المدينة وللمناورة ضمن الطرقات الصغيرة 

وللركن في المواقف الضيقة.

بتوفيرها لمصابيح البروجكتور الرئيسية وعجالت 
األلومنيوم قياس 15 إنش، فإن هذه السيارة 

ستحقق مستويات متميزة من المظهر الرائع. ومع 
استهالكها للوقود المقدر بـ19.6 لتر/كم2، فإن 

سبارك ستساعدك للوصول لوجهاتك البعيدة بكل 
أناقة وتميز.

تحتفظ شفروليه بحقها في تغيير المواصفات واأللوان ألي من طرازاتها والمواد المعروضة ضمن هذا الكتالوج في أي وقت. من المهم التحقق من آخر المعلومات عن 
الطرازات المتوفرة للطلب في المنطقة التي تتبع لها وذلك عبر التواصل مع الوكيل المحلي المعتمد.

يرجى قراءة دليل المالك للمعلومات المتعلقة بمحدودية عمل الخصائص المهمة.
1 تمتلك سبارك كفاءة باستهالك الوقود تقدر بـ19.6 كم/لتر مع ناقل الحركة المستمر والمتنوع )CVT( المتوفر و 20.2 كم/لتر مع ناقل الحركة اليدوي بـ5 سرعات.



1 كمية األمتعة وقدرات الحمولة محدودة بالوزن والتوزيع.

تتميز سبارك بالتصميم الرياضي لهيكلها 
الخارجي ومقصورتها الداخلية، ومع أماكن 
التخزين الداخلية الذكية والمزايا المتنوعة 

لطراز الهاتشباك، فإنك لن تعاني أثناء تحميل 
األشياء الصغيرة أو حتى األمتعة الكبيرة أيضًا. 

سبارك تقدم مقاعدًا مريحة ألربعة أشخاص 
وتمتلك حيز أمتعة رحب بحجم 770 لتر وذلك 

عند طي المقاعد الخلفية.

وجه متأهب لإلنطالق. ستترك سبارك 2020 

انطباعًا أوليًا قويًا وذلك مع الواجهة األمامية 
المتميزة ومصابيح البروجكتور الرئيسية. تتوفر 
 1LT للقيادة النهارية مع طرازات LED مصابيح

.2LT و

مزايا تصميمية معاصرة. من المواد الفاخرة 

إلى القيادة الهادئة بشكل يفوق التوقعات 
والتكنولوجيا المتطورة، فإن سبارك ستعزز 

متعتك بالقيادة مع كل رحلة. ُصممت المقاعد 
لتمنحك الراحة المطلقة. لوحة التحكم المركزية 
تقدم وصواًل سهاًل للمعلومات ومزايا الترفيه 

لتبقيك على اطالع ومستمتعًا أثناء القيادة.

التصميم

تحتفظ شفروليه بحقها في تغيير المواصفات واأللوان ألي من طرازاتها والمواد المعروضة ضمن هذا الكتالوج في أي وقت. من المهم التحقق من آخر 
المعلومات عن الطرازات المتوفرة للطلب في المنطقة التي تتبع لها وذلك عبر التواصل مع الوكيل المحلي المعتمد.



2. منافذ USB الُمنارة. 
ال داعي للبحث المتعب عن منافذ USB لشحن هاتفك الذكي بعد اآلن، والفضل بذلك 

يعود لمنفذي USB الُمنارين والمثبتين بمكان مالئم ضمن حيز التخزين الموجود ضمن لوحة 
المعلومات المركزية، وبذلك يمكن لكل من السائق والراكب األمامي أن يقوما بشحن أجهزتهما 

بشكل مستقل.

تحتفظ شفروليه بحقها في تغيير المواصفات واأللوان ألي من طرازاتها والمواد المعروضة ضمن 
هذا الكتالوج في أي وقت. من المهم التحقق من آخر المعلومات عن الطرازات المتوفرة للطلب في 

1 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. المنطقة التي تتبع لها وذلك عبر التواصل مع الوكيل المحلي المعتمد.

1

2

.APPLE CARPLAY™ 1. التوافق مع ميزة 
مع ميزة ™APPLE CARPLAY، يمكنك أن تقوم بكل سهولة وبساطة بالتوصيل مع البعض 

من مزايا هاتفك ®iPhone األكثر استخدامًا، وذلك يتضمن الخرائط، الموسيقى، الرسائل 
والهاتف، وذلك مباشرة عبر شاشة اللمس.



مزايا األمان لمزيد من راحة البال.

نظام المساعدة على الركن الخلفي.
إصدار  عبر  للخلف  الرجوع  على  تساعدك  المتوفرة  الميزة  هذه 
الرؤية  كاميرا  عرض  شاشة  على  مرئية  ومؤشرات  صوتية  تنبيهات 
الخلفية وذلك عند اكتشاف وجود أجسام ثابتة في المناطق القريبة 

من الجزء الخلفي للسيارة.

نظام ®STABILITRAK  للتحكم االلكتروني بالثبات.
في أحوال الطقس السيئة والطرقات الرديئة، فإن هذا النظام القياسي 
بين  االختالف  اكتشاف  عبر  الطريق  على  السيارة  ثبات  على  يساعد 
ذلك،  بعد  السيارة.  تأخذه  الذي  واالتجاه  عليه  تقود  الذي  الطريق 
يقوم هذا النظام باستخدام الفرامل، وبحال الضرورة، يقوم بتعديل 
الصحيح.  المسار  على  سبارك  إبقاء  على  ليساعدك  المحرك  عزم 
ُصممت هذه التكنولوجيا المبتكرة لألمان للمساعدة بشكل خاص 

أثناء المناورات الطارئة وبحاالت القيادة الصعبة.

وسادتان هوائيتان قياسيتان.
للسائق  أماميتان  هوائيتان  وسادتان  تتضمن  سبارك  مركبة  كل 

والراكب األمامي.

األمان يبدأ من عندك.
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. قد تؤثر ظروف 

الرؤية والطقس والطريق على أداء مزايا األمان. يرجى قراءة 
دليل المالك الخاص بمركبتك لتعرف المزيد عن معلومات 

السالمة المهمة ومحدودية عملها.

األمان

1 مالحظة عن سالمة األطفال: دائما استعمل أحزمة األمان وأدوات التثبيت المناسبة لألوالد بحسب العمر والحجم حتى مع وجود الوسائد الهوائية. حتى في المركبات المزودة بأنظمة استشعار وجود الراكب، 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.



األلـــوان

العجالت

● قياسي  متوّفر — غير متوّفرالمواصفاتاألقمشة

1 تحتفظ شفروليه بحقها في تغيير المواصفات واأللوان ألي من طرازاتها والمواد المعروضة ضمن هذا الكتالوج في أي وقت. من المهم التحقق من آخر المعلومات عن الطرازات المتوفرة للطلب في المنطقة التي تتبع لها وذلك عبر التواصل مع الوكيل المحلي المعتمد.
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الخارجي التصميم 
الهيكل بلون  ●●●●مصد 

●●●●شبك كروم

خلفي ●●●●جناح 

——●●عجالت فوالذ قياس 14 إنش

●●——عجالت ألومنيوم قياس 15 إنش

المحرك / الشاسي
●●●●محرك سعة 1.4 لتر

———●ناقل حركة يدوي

)CVT( ناقل الحركة ذو التغيير المستمر●●●

والحماية األمان 
●●●●وسادتان هوائيتان )أمامية(

ABS فرامل مانعة لإلنغالق●●●

●●——نظام المساعدة على الركن الخلفي

●●●●مؤشر تنبيه وضع حزام األمان للسائق

●●●مؤشر ضغط الهواء في اإلطارات

●●●نظام StabiliTrak )التحكم االلكتروني بالثبات(

●●●●مثبتات ISOFIX لمقاعد األطفال

أبيض

أسود معدني

برتقالي معدني

فضي معدني

أحمر معدني

بيج معدني

رمادي معدني

أخضر معدني

عنابي معدني

أحمر
عجالت فوالذ قياس 14" مع غطاء 

)LS( العجلة المثبت بصامولة
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التكنولوجيا  / التوصيل 
USB منفذ●●●●

●●●●بلوتوث

●●●●أزرار التحكم على عجلة القيادة

—●●●نظام صوتي أساسي

●———نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي 3.0

●●●●نوافذ أمامية كهربائية

●●●نوافذ خلفية كهربائية

●●—تثبيت السرعة

●●——مصابيح ضباب أمامية

●●●●مصابيح للقيادة النهارية

●●——ميزة الدخول بدون مفتاح وتشغيل المركبة بكبسة زر

——●●تعديل مقعد السائق باتجاهين

المقصورة
●———عجلة قيادة ملفحة بالجلد

——●●4 مكبرات صوت

●●——6 مكبرات صوت

——●●مقصورة بفرش قماس باللون األسود )المستوى 0(

●●●●طي المقاعد الخلفية

قماش أسود مع خطوط فضية ولمسات تجميلية

 عجالت ألومنيوم مطلية بالفضي
)2LT 1 وLT( "15 قياس



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

راحة البال

شفافية في األسعار
24/7 مساعدة إقليمية على 

الطريق لمدة أربع سنوات

سهولة بتحديد
موعد الصيانة



 تنخفض الصيانة. 
ويرتفع التشويق.

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

سبارك 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.

بعض األلوان متاحة بحسب توفرها 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.


