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● قياسي  متوّفر — غير متوّفر

األمان

وسائد هوائية
6

00,000 درهم

 التكلفة
100K &70 ,50 ,20 ,1030K80K & 4060K90Kالتنافسية للصيانة

XXXXXXXXXXXXXXXالسعر )درهم(
األلوان المتوفرة:

رمادي معدني

بني

أحمر

أزرق معدني

أسود معدني

فضي معدني

أبيض

أبيض صدفي ثالثي الطبقات

كم/لتر

استهالك الوقود
)متنوع(

9.7

المركبة المعروضة
00,000 درهم

100/3
الضمان

سنة/كم
ألف

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.

LT 2WDLT 4WDLT Z71LTZ 2WDLTZ 4WDLTZ Z71األداء
●●●●●●محرك SIDI DOHC V6 VVT سعة 3.6 لتر

●●●●●●ناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات

علبة ناقل الحركة، بسرعتين، نقل كهربائي، توقيت 
●●—●●—جزئي بالدفع الرباعي

الفرامل - قرصية على العجالت األربعة، مهواة/ مانعة 
ABS لإلنغالق●●●●●●

9.79.79.79.79.79.7استهالك الوقود - متنوع )االستهالك = كم/لتر(

LT 2WDLT 4WDLT Z71LTZ 2WDLTZ 4WDLTZ Z71المقصورة
———●●●تكييف الهواء، يدوي أحادي المنطقة

●●●———تكييف الهواء، أوتوماتيكي أحادي المنطقة

●●●●●●تكييف هواء خلفي

نظام مع 4 مكبرات الصوت
مكبرات

نظام مع 4 
مكبرات

نظام مع 4 
مكبرات

نظام فاخر 
مع 7 مكبرات

نظام فاخر 
مع 7 مكبرات

نظام فاخر 
مع 7 مكبرات

نظام الصوت شفروليه مايلينك بشاشة لمس قياس 
●●●———8"، مع مزايا التواصل المعززة ونظام المالحة

———●●●نظام الصوت شفروليه مايلينك بشاشة لمس قياس 7"
أزرار التحكم المثبتة على المقود، للتحكم بالصوت 

●●●●●●وتثبيت السرعة

●●●———المرآة، داخلية للرؤية الخلفية مع ميزة التعتيم األوتوماتيكي

●●●●●●عجلة قيادة ملفحة بالجلد مع أزرار التحكم بالصوت

●●●●●●منفذ طاقة، إضافي، مثبت ضمن واجهة لوحة العدادات

●●●●●●منفذ طاقة، خلفي إضافي

حاجبات الشمس، للسائق والراكب األمامي، منارة مع 
●●●●●●مرايا ومغطاة

شعارات Z71، مطرزة على مساند الرأس لمقعد 
●——●——السائق والراكب األمامي

 تعديل المقعد، تعديل اإلرتفاع يدويًا لمقعد
———●●●السائق، باتجاهين

 تعديل المقعد، تعديل كهربائي لمقعد السائق،
●●●———باتجاهات متعددة

●●●●●●تعديل المقعد، يدوي باتجاهين لمقعد الراكب األمامي

المقعد، خلفي قابل للطي ومنقسم بنسبة 60/40، 
●●●●●●قابل لإلمالة

●●●●●●المقعد، الصف الثالث قابل للطي، قابل لإلمالة

التصميم الخارجي
المرايا، خارجية وقابلة للتعديل كهربائيًا وللطي مع 

أسودكرومكرومأسودبلون الهيكلبلون الهيكلإشارات اإلنعطاف

أسودكرومكرومأسودبلون الهيكلبلون الهيكلمقابض األبواب
●●●———مصابيح الضباب، أمامية

●●●●●●نظام التعليق، مستقل على 4 عجالت، قيادة سلسة

●●●———مصابيح LED للقيادة النهارية

LED مصابيح خلفية———●●●

●●●———رف األمتعة، مثبت على السقف، ألومنيوم

●●●●●●درجات مساعدة، لوحية

●——●——شرائح سوداء على جانبي الهيكل

●●—●●—لوح اإلنزالق، أمامي أسفل الهيكل

 —●●—●●العجالت، 4 - 18" × 7.5" )45.7 سم × 19.1 سم(، ألومنيوم
العجالت، 4 - 18" × 7.5" )45.7 سم × 19.1 سم(، 

●——●——ألومنيوم، أسود

األمان
———●●●الوسائد الهوائية، أمامية، للسائق والراكب األمامي

الوسائد الهوائية، ثنائية المرحلة، أمامية ولإلصطدام الجانبي، 
●●●———للسائق والراكب األمامي وستارية لإلصطدام الجانبي

●●●●●●تحكم الثبات االلكتروني

●●●●●●تحكم الجر

●●●———تنبيه المنطقة الجانبية العمياء مع تنبيه مغادرة المسار

●●●●●●حساسات المساعدة على الركن الخلفي

●●●———حساسات المساعدة على الركن األمامي

●●●———تنبيه حركة المرور الخلفية

●●●———تنبيه اإلصطدام األمامي

●●●———تنبيه مغادرة المسار

●●●●●●نظام منع السرقة

المالئمة
●●●●●●تثبيت السرعة

●●●●●●تحكم نزول المنحدرات

●●●●●●نظام المساعدة على البدء بصعود المرتفعات

●●●———كاميرا الرؤية الخلفية

●●●———نظام تشغيل المركبة عن بعد

●●●●●●عمود المقود، مقود قابل لإلمالة

●●●———تحكم المصابيح الرئيسية، تشغيل وإطفاء أوتوماتيكي

●●●●●●تحكم المصابيح الرئيسية، تحكم يدوي بمستوى اإلرتفاع

●●●———ماسحات زجاج أمامية مع حساسات المطر

ماسحة الزجاج، خلفية متناوبة، قابلة للتفعيل عند 
●●●●●●الرجوع للخلف

نوافذ السائق والراكب األمامي وركاب الجهة الخلفية 
●●●●●●مع ميزة الفتح واإلغالق السريع

●●●———غطاء األمتعة الخلفي القابل للتوضيب

المفتاح، قابل للطي مع ميزة الدخول بدون مفتاح 
●●●●●●بالتحكم عن بعد

شفروليه
مايلينك

إنش7

تحديد موعد الصيانة خالل يومين

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

chevroletarabia.com للمزيد من المعلومات عن تعهد شفروليه الشامل والشروط واألحكام، يرجى زيارة
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Stamp

latifa.afitou
Stamp


