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شفروليه تريل بليزر.

شفروليه تريل بليزر تحمل إرث شفروليه العريق وذلك 
بفضل ما تقدمه من متانة وقدرات عالية تمتاز بها 

مركبات شفروليه متعددة اإلستخدامات ولتمنح 
عشاق القيادة على الطرقات الوعرة تجربة ال تنسى. 

شفروليه تريل بليزر تقدم التصميم القوي واللمسات 
األنيقة وهي تأتي مزودة بالعديد من المزايا 
التكنولوجية المبتكرة ومزايا األمان الفاعلة 

والمصممة لتبقيك آمنًا على مختلف الدروب. استعد 
لتنطلق معها أينما تشاء.
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 المساحة الداخلية.
عندما نتحدث عن الراحة والمالئمة الفائقة، فإن القليل من 

المركبات متعددة اإلستخدامات ستقدم ما تقدمه

تريل بليزر. كل واحد من الركاب السبعة سيحظى بمكان مريح 

للجلوس في تريل بليزر لينعم الجميع برحلة هادئة ومفعمة 

بالرفاهية والمتعة.

مساحة لكل احتياجاتك.

 1.  المقاعد الخلفية منقسمة بنسبة 60:40 لتمنحكم المزيد من المساحة الرحبة
المالئمة لمعظم احياجاتكم.

2.  مقاعد تريل بليزر الخلفية قابلة للطي بشكٍل مستوي لتوفر المزيد من مساحة التخزين.

باإلضافة لمتانة تريل بليزر وحضورها الريادي فإن 
طراز Z71 سيلفت األنظار على الطرقات الوعرة 

وطرقات المدينة على حد سواء. أول ما ستالحظه 
هو الرسم المتميز على غطاء المحرك بمظهرہ 

الهجومي مما يعزز الخطوط القيادية للواجهة 
 Z71 األمامية. في الجهة الخلفية سيبهرك شعار

المتألق ومقابض األبواب السوداء المظللة 
بشكل ممتاز حول المركبة. اللمسة النهائية 

ستكون مع العجالت المعتمة لتمنح التصميم 
الخارجي مظهرًا مهيبًا. في المقصورة ستجد 
نفس المستوى العالي لمقصورة تريل بليزر 

العادية باإلضافة لشعار Z71 المطرز على مساند 
الرأس للمقاعد األمامية.

التصميم الخارجي

 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.



التكنولوجيا

التكنولوجيا المتقدمة  
                                    ترحب بكم.

*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. 
المواصفات المطروحة والمبينة في هذا الكاتالوج ليست أساسية على جميع الموديالت. يرجى مراجعة الوكيل المحلي للتفاصيل.

تريل بليزر هي مركبة متعددة اإلستخدامات 
وتمتلك المتانة الفائقة لخوض الطرقات الوعرة 
بكل ثقة، ولكن هذا ال يعني بأن قيادتها ستكون 

خشنة على اإلطالق.

مقصورة تريل بليزر الرحبة تضم المواد واللمسات 
الفاخرة التي تضفي عليها إحساسًا بالرفاهية 

والراحة، كما أن مكوناتها الداخلية فائقة الجودة 
ستجعل من القيادة على الطرقات الوعرة أمرًا في 

غاية الراحة والمتعة في نفس الوقت.

عجلة القيادة الملفحة بالجلد تمنح السائق شعورًا 
بالسيطرة التامة، أما مركز معلومات القيادة 

ولوحة العدادات المتميزة فإنها تتناغم بكل أناقة 

مع أزرار التحكم الخاصة بالمركبة والنظام الصوتي 
لتمنح السائق سهولة فائقة بالقيادة باإلضافة 

لمظهرها األنيق.

التصميم العصري للوحة العدادات المركزية 
يضم نظام شفروليه مايلينك مع شاشة اللمس 

الملونة األنيقة ليمنحك كل مقومات الترفيه 

والرفاهية حيث يلبي كل احتياجات المالحة 
والتواصل التي ترغب بها. أضف إلى كل ذلك 

نظام التحكم بالمناخ في الجهة األمامية والخلفية 
ليحظى جميع الركاب براحة لم يسبق لها مثيل. 

سواء كنت تستكشف الطرقات الجبلية أو تجوب 
شوارع المدينة فإن المزايا التكنولوجية المبتكرة 

التي تقدمها تريل بليزر ستعينك على خوض 
رحالتك المتنوعة باإلضافة لما تقدمه من مزايا 

الترفيه والراحة على طول الطريق.

التشغيل عن بعد.
يمكنك تشغيل تريل بليزر عن بعد بكبسة زر 

بسيطة على حامل المفتاح. عندما تعمل مركبتك 
تريل بليزر عن بعد فإن األبواب ستبقى مقفولة 

وسيعمل نظام التحكم بالمناخ بحسب آخر 
إعدادات لتصل إلى المقصورة وتجدها مبردة 

وحاضرة الستقبالك بكل ترحاب.

شفروليه مايلينك.
نظام شفروليه مايلينك يقدم شاشة اللمس 

الملونة قياس 7 إنش والتي تعتبر بوابتك لدخول 
المعلومات التي تشمل المحتويات الترفيهية 

ومزايا التواصل مع الهاتف. مع هذا النظام 
المتطور فإنه يمكنك اإلستمتاع بنظام المالحة 
GPS بعرض ثالثي األبعاد وتشغيل الموسيقى 

وحتى قراءة الرسائل النصية القصيرة.

.Apple CarPlay™ ميزة
ميزة ™Apple CarPlay تقوم بعرض خصائص 
جهاز ®iPhone الرئيسية بطريقة ذكية وبسيطة 

على شاشة اللمس الملونة. يمكنك إجراء 
المكالمات الهاتفية وإرسال واستقبال الرسائل 

النصية القصيرة واإلستماع للموسيقى باستخدام 
.SIRI شاشة اللمس الملونة أو ميزة



تريل بليزر مركبة قوية ومتينة وتمتلك نظام تعليق 
متطور ليمنحك قيادة سلسة واستجابة عالية، 

ومع محرك V6 سعة 3.6 لتر فإن تريل بليزر تقدم 

 قوة 275 حصان وعزم 350 نيوتن متر
عند 3700 دد. هذہ القوة االستثنائية تتم إدارتها 

بكل سهولة مع ناقل الحركة األوتوماتيكي 

سداسي السرعات لتمنح تريل بليزر أداًء متميزًا 
خصوصًا مع نظام الدفع الرباعي المتوفر الذي 

يقدم أفضل تجربة قيادة على الطرقات المتنوعة 

 وباألخص عند اإلنطالق بمغامرات رائعة على
 الطرقات الوعرة.

ارسـم
    طــريــقــك.

القيادة بقوة وثقة.
اإلنتقال من مكان آلخر يجب أن يكون ممتعًا،

 ولهذا السبب فإن تريل بليزر ُصنعت لتمنحك المتعة

في كل المغامرات.

المغامرات بانتظارك.

1.  محرك V6 سعة 3.6 لتر بقوة 275 حصان.
2.  تريل بليزر تقدم ميزة التشغيل عن بعد.

3.  ناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات.

األداء

1 3

2

هذا قد يختلف بناًء على مستوى المركبة. يرجى التأكد مع وكيلكم المحلي بخصوص المواصفات المتوفرة.
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الردع والحماية مع أرقى مواصفات األمان.
 تريل بليزر تأتي مزودة بمجموعة من المزايا التكنولوجية

المتوفرة لتساعد السائق، حيث تستخدم تلك المزايا حساسات الرادار 
الموزعة بشكل استراتيجي حول المركبة لتوفر الحماية للسائق والركاب 

على حٍد سواء. 

1. تنبيه حركة المرور الخلفية.*
يعمل باستخدام حساسات الرادار لينبهك عند عبور المركبات للمسار 
الموجود خلف تريل بليزر أثناء الرجوع للخلف عند الخروج من موقف 

السيارات. 

2. تنبيه المنطقة الجانبية العمياء.*
ستقوم الرموز الضوئية بتقنية LED الموجودة على المرايا الخارجية 

بتنبيهك عند وجود مركبة أخرى ضمن إحدى المناطق الجانبية العمياء.

3. تنبيه اإلصطدام األمامي.*
باستخدام كاميرا عالية الدقة الكتشاف المركبات في الجهة األمامية، 

فإن هذہ الميزة المتوفرة ستنبهك لمخاطر حدوث اصطدام وشيك عبر 
إصدار تنبيهات صوتية ومرئية.

4. تنبيه مغادرة المسار.*
يعمل على تنبيهك من المركبات المقتربة بسرعة في المسار المجاور 

لمسافة تصل حتى 25 متر.

5. نظام المساعدة على البدء بصعود المرتفعات.
يعمل على منع رجوع المركبة للخلف عند البدء بصعود المرتفعات. يتم 
تفعيل نظام HSA أوتوماتيكيًا عند احساسه بوجود إنحدار بنسبة %3 أو 
أكثر، حيث يقوم بتثبيت المركبة لمدة ثانيتين بعد تحرير الفرامل وذلك 

بهدف منح الوقت الالزم لبدء التسارع.

6. نظام التحكم بنزول المنحدرات.
يساعد على نزول المنحدرات بشكل سلس وبسيطرة عالية وذلك عبر 
استخدام نظام فرامل على كل عجلة أثناء نزول المنحدر. اآلن يمكنك 

نزول المنحدرات بكل ثقة وراحة.

7. كاميرا الرؤية الخلفية.*
 ركن المركبة بأسلوب الرجوع للخلف أصبح أمرًا في غاية

 السهولة مع كاميرا الرؤية الخلفية. عند الرجوع للخلف سيتمكن
السائق من رؤية األجسام الثابتة خلف المركبة ليقوم بعدها بالركن بكل 

سهولة وأمان.

8. نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات.
يقوم بفحص ضغط الهواء ضمن كل إطار وينبهك إذا كان ضغط الهواء 

مرتفعًا أو منخفضًا.

9. قفص الحماية.
في الحاالت التي يصعب فيها تجنب اإلصطدام فإن قفص الحماية 
المصنوع من الفوالذ المتين وقضبان الحماية الجانبية ستعمل مع 
6 وسائد هوائية تشمل وسائد هوائية مزدوجة في الجهة األمامية 

وذلك لتعمل على توفير األمان لك ولباقي الركاب.

10. تحكم الثبات اإللكتروني.

 يعمل على تطبيق ضغط الفرملة على العجالت أثناء تخميد
قوة المحرك عند الحاجة وذلك لمنع المركبة من اإلنزالق أو فقدان 

التحكم بها.

11. نظام التحكم بالجر.

 يساعدك على استعادة التحكم بالجر بشكل سريع أثناء القيادة على 
الطرقات الرطبة والرملية.

12. نظام توزيع الفرملة اإللكتروني.

يقوم بمساعدة السائق على التحكم بالمركبة عبر تطبيق المقدار 
الصحيح من الفرملة لكل عجلة وذلك للحفاظ على قدرات التحكم 

بالمركبة أثناء إبطاء السرعة.
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.

دائما استعمل أحزمة األمان وأدوات التثبيت المناسبة لألوالد بحسب العمر والحجم وحتى مع وجود الوسائد الهوائية. حتى في المركبات المزودة بأنظمة استشعار وجود الركاب 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.

إنتفاخ الوسائد الهوائية قد يتسبب بإصابات حادة أو قد يتسبب بالوفاة ألي أحد موجود بقربها بشكل كبير عند إطالقها. تأكد من أن جميع الركاب يضعون حزام األمان. راجع دليل المالك للمزيد من معلومات الوسادة الهوائية.

LTZ قياسي في*



األقمشة والجلود

العجالت

األلوان الخارجية

رمادي معدني

أبيض

أبيض صدفي ثالثي الطبقاتفضي معدني

أحمر

بني

أسود معدني

أزرق معدني

جلد/ جلدي بيج 

ألومنيوم ١٨"

األبعاد

مم 2845
مم 4887

مم 1570

مم 1902

قماش/ قماش بيج 

ألومنيوم ١٨"
Z71 قياسي فقط في



● قياسي   متوّفر  — غير متوّفراختر مزايا المركبةاختر مزايا المركبة ● قياسي   متوّفر  — غير متوّفر

 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

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

 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2استهالك الوقود - متنوع )االستهالك = كم/لتر(

التصميم الخارجي
أسودكرومكرومأسودبلون الهيكلبلون الهيكلالمرايا، خارجية وقابلة للتعديل كهربائيًا وللطي مع إشارات 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

المقصورة
———●●●تكييف الهواء، يدوي أحادي المنطقة

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

●●●●●●تكييف هواء خلفي

نظام فاخر مع 7 مكبراتنظام فاخر مع 7 مكبراتنظام فاخر مع 7 مكبراتنظام مع 4 مكبراتنظام مع 4 مكبراتنظام مع 4 مكبراتمكبرات الصوت

●●●———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

LT 2WDLT 4WDLT Z71LTZ 2WDLTZ 4WDLTZ Z71األمان

———●●●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

األلوان الخارجية
أزرق معدني

بني

—فضي معدني

●●●●●●أبيض

أسود معدني

أحمر

رمادي معدني

أبيض صدفي ثالثي الطبقات

األلوان الداخلية
●●●●●●الفرش الداخلي، أسود/بيج

———●●●الفرش الداخلي، قماش بيج

●●●———الفرش الداخلي، جلد بيج



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.

COMPLETE CARE 

2 DAYS 

GUARANTEE

ساعة واحدة إلنجاز الصيانة
في شفروليه، نحن نقدر ونحترم وقتك.

ولهذا السبب فإن مراكز الخدمة لدينا تضمن لك انجاز 
الخدمة خالل ساعة واحدة فقط عند حجز الموعد قبل يومين.

يومان كحد أقصى لتحديد الموعد
ال أحد يرغب باالنتظار ليحصل على موعد تقديم الخدمة،

ولهذا السبب فإن تعهد شفروليه الشامل يضمن لك حجز موعد
الخدمة خالل يومين فقط.

*3 سنوات ضمان اقليمي أو ١٠٠,٠٠٠ كم

الكل يفضل أن يشعر باالطمئنان، ولهذا السبب فإن تعهد
شفروليه الشامل يقدم ضمان اقليمي لمدة 3 سنوات

أو 100,000 كم على سيارات شفروليه.

*4 سنوات مساعدة اقليمية على الطريق

إنه لشيء رائع أن يكون هناك من يساندك عند الحاجة،
ولهذا السبب فإن تعهد شفروليه الشامل يقدم خدمة

المساعدة اإلقليمية على الطريق بشكل مّجاني لمدة 4 سنوات.



 تنخفض الصيانة. 
ويرتفع التشويق.

كلفة الصيانة

التوفير مع تريل بليزر 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 تريل بليزر الذكية واآلمنة، ستتكفل الصيانة الدورية بالمحافظة على سيارتك 
لمدة أطول. ولُتبقي سيارتك تــريــل بــلــيــزر 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 
سيارتك تــريــل بــلــيــزر بأفضل حال وبأقل تكلفة. لمزيد من التفاصيل، راجع الوكيل أو تفّضل بزيارة 

chevroletarabia.com موقعنا

FULL MENU PRICING 
SCHEDULE AVAILABLE.

 PLEASE SPEAK TO YOUR 
LOCAL DEALER 

FOR MORE INFORMATION.


