
سیلفرادو 1500
اكسسوارات



اكسسوارات خارجیة

101.6 مم ساللم مساعدة مستدیرة، كروم - لالستخدام في الطرازات ذات
الكبائن المزدوجة

درجات مساعدة أنیقة مزودة ببطانات درجات مركبة لتسهیل الدخول والخروج من
سیلفرادو. تتوافر درجات ساللم مستدیرة مقاس 101.6 مم أو مستطیلة الشكل 152.4

مم سواء بتشطیب نهائي بالكروم أو باللون األسود. كال التشطیبان النهائیان یحسنان
المظهر ویمنحان حمایة ممتازة ضد الصدأ.

22805434

ساللم المساعدة - 101.6 مم مستدیرة، كروم، لالستخدام في الطرز
(LV3) المزودة بالكبائن العادیة مع محرك الغاز

درجات مساعدة أنیقة مزودة ببطانات الدرجات المركبة لتسهیل الدخول والخروج من
سیلفرادو. تتوافر درجات مساعدة مستدیرة مقاس 101.6 مم أو مستطیلة الشكل 152.4

مم سواء بتشطیب نهائي بالكروم أو باللون األسود. كال التشطیبان النهائیان یحسنان
المظهر ویمنحان حمایة ممتازة ضد الصدأ.

22805432

ساللم المساعدة - 152.4 مم مستطیلة الشكل، كروم، لالستخدام في
الطرازات المزودة بالكبائن العادیة مع محرك الغاز

درجات مساعدة أنیقة مزودة ببطانات درجات مركبة لتسهیل الدخول والخروج من
سیلفرادو. تتوافر درجات ساللم مستدیرة مقاس 101.6 مم أو مستطیلة الشكل 152.4

مم سواء بتشطیب نهائي بالكروم أو باللون األسود. كال التشطیبان النهائیان یحسنان
المظهر ویمنحان حمایة ممتازة ضد الصدأ.

22805438

شبك أمامي بشعار شفرولیه باللون األسود وشعارات الباب الخلفي
قم بتزیین وزخرفة سیلفرادو LD من الخارج باستخدام باقة شعار شفرولیه الممیزة التي

تشتمل على شبك أمامي ممیز ورموز للباب الطرفي.

23463799

الواقیات من الرذاذ - مسطحة بحافة محیطیة، مجموعة خلفیة، لون أسود
مع شعار شفرولیه الخاص بسیارات شفرولیه باللون األبیض

ساعد في حمایة سیلفرادو من الرذاذ والطین الصادر عن باإلطارات باستخدام هذه
المردات لحمایة المركبة من الرذاذ والتي یتم تركیبها مباشرة خلف العجالت الخلفیة.

19213393

الشبكة األمامیة وشعار البوابة الطرفیة، Bowtie، باللون األسود
قم بتزیین وزخرفة سیارة سیلفرادو 1500 من الخارج باستخدام باقة شعار شفرولیه

التي تشتمل على شبكة أمامیة ممیزة ورموز للباب الطرفي.

23303572

شبكة بحافة محیطیة سوداء
قم بتحسین الطرف األمامي لسیلفرادو الجدیدة كلیاً باستخدام هذا الشبك الكرومي. لقد تم

تصمیمه خصیصًا لمركبتك.

23235956

شبكة بحافة محیطیة فضیة
قم بتحسین الطرف األمامي لسیلفرادو الجدیدة كلیاً باستخدام هذا الشبك الكرومي. لقد تم

تصمیمه خصیصًا لمركبتك.

23235958

(RZ9) الشبك، حواف محیطیة مطلیة بالكروم مع شبك كروم
قم بتحسین الطرف األمامي في سیارة سیلفرادو الجدیدة تمامًا باستخدام هذ الشبك

الكرومي. لقد تم تصمیمها خصیصًا لسیارتك.

23474579

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



مقابض الباب األمامیة والخلفیة، كروم
امنح سیارة سیلفرادو 1500 مظهرًا أنیقًا ومخصصًا باستخدام مقابض األبواب

الكرومیة الجذابة.

22940647

باب تعبئة الوقود، كروم، صندوق قصیر 5 أقدام 8 بوصات وكابینة
الطاقم"

قم بإضفاء مزید من اللمسات الشخصیة على سیارة سیلفرادو 1500 باستخدام باب
تعبئة الوقود المطلي بالكروم رائع المظهر.

23441976

باب تعبئة الوقود، كروم، صندوق قیاسي 6 أقدام 6 بوصات وصندوق
طویل 8 أقدام"

قم بإضفاء مزید من اللمسات الشخصیة على سیارة سیلفرادو 1500 باستخدام باب
تعبئة الوقود المطلي الكرومي رائع المظهر.

23441975

EGR واقي مقولب لغطاء المحرك - كروم مقدم من
إبعاد أوساخ الطریق والحشرات مع المساعدة في حمایة غطاء المحرك في سیلفرادو
من أضرار األحجار باستخدام الواقي المقولب المصمم خصیصًا لغطاء المحرك. یتم

تركیبه بشكل محكم عن طریق تتبع حافة غطاء المحرك. بدون ضمان جنرال موتورز.
.Lund أو EGR ضمان

19302745

باقة مقولبة في جانب الجسم - كروم، لالستخدام في الطرازات المزودة
بكبائن لألطقم

أضف مزیدًا من األناقة والحمایة إلى سیارتك باستخدام باقة القوالب الجانبیة. اتصل
بوكیل شفرولیه للحصول على مزیدٍ من المعلومات.

22775458

غطاء مرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة - مطلیة بالكروم، مجموعة مكونة من
2

اجعل سیارتك تعبر عنك باستخدام أغطیة مرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة المطلیة
بالكروم. اتصل بوكیل شفرولیه للحصول على مزیدٍ من المعلومات.

22913965

باقة طولیة/شریطیة، باقة أشرطة Chevrolet Z71 للطرق الوعرة
4x4 4 والتي تشتمل على شریطx4 اجعل سیلفرادو ممیزة باستخدام الباقة الشریطیة

خارجي مثبت على جانب جسم السیارة.

23218803

(G7C) باللون األحمر Pull Me Over ،مردات أمامیة لحمایة العجالت
ساعد في حمایة سیلفرادو 1500 من الرذاذ والطین الصادر من اإلطارات باستخدام

هذه الواقیات من الرذاذ والتي یتم تركیبها مباشرة خلف العجالت الخلفیة. وهي متوافرة
في مجموعة متنوعة من األلوان.

23238773

(GBN) مردات لحمایة العجالت، مجموعة أمامیة مقولبة، ماسیة بیضاء
یتم تركیب الواقیات الخلفیة المقولبة المصممة خصیصًا للوقایة من الرذاذ مباشرة عبر
العجالت للمساعدة في حمایة اإلطارات من الرذاذ والطین. مصممة خصیصًا لسیارتك

بحیث تشتمل على مزایا التصمیم الذي یحسن مظهر سیارتك من الخارج.

22902395

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



مردات خلفیة للحمایة من الرذاذ، سوداء
ساعد في حمایة سیلفرادو 1500 من الرذاذ والطین الناجم عن دوران اإلطارات
باستخدام هذه الواقیات األمامیة المقولبة والتي یتم تركیبها مباشرة خلف العجالت

الخلفیة. وهي متوافرة في مجموعة متنوعة من األلوان.

23387354

(GCN) مردات لحمایة العجالت، مجموعة خلفیة مقولبة، حمراء
یتم تركیب الواقیات الخلفیة المقولبة المصممة خصیصًا للوقایة من الرذاذ مباشرة عبر
العجالت للمساعدة في حمایة اإلطارات من الرذاذ والطین. مصممة خصیصًا لسیارتك

بحیث تشتمل على مزایا التصمیم الذي یحسن مظهر سیارتك من الخارج.

22902403

(GBN) مردات لحمایة العجالت، مجموعة خلفیة مقولبة، ماسیة بیضاء
یتم تركیب الواقیات الخلفیة المقولبة المصممة خصیصًا للوقایة من الرذاذ مباشرة عبر
العجالت للمساعدة في حمایة اإلطارات من الرذاذ والطین. مصممة خصیصًا لسیارتك

بحیث تشتمل على مزایا التصمیم الذي یحسن مظهر سیارتك من الخارج.

22902405

مجموعة خلفیة مقولبة، سوداء محببة
ساعد في حمایة سیلفرادو 1500 من الرذاذ والطین الناجم عن دوران اإلطارات
باستخدام هذه الواقیات األمامیة المقولبة والتي یتم تركیبها مباشرة خلف العجالت

الخلفیة.

23387353

(GAZ) مجموعة خلفیة مقولبة، أبیض راقي
ساعد في حمایة سیلفرادو 1500 من الرذاذ والطین الناجم عن دوران اإلطارات
باستخدام هذه الواقیات األمامیة المقولبة والتي یتم تركیبها مباشرة خلف العجالت

الخلفیة. وهي متوافرة في مجموعة متنوعة من األلوان.

23387355

Baron and Baron باقة لوحة أرقام السیارة، مطلیة بالكروم من
یستطیع مالك سیارة شفرولیه تحسین أناقة سیارتهم من الخارج من خالل حامل

لوحة األرقام ذو الشكل الرائع المقدم من Baron and Baron. بدون ضمان جنرال
موتورز. ضمان مقدم من Baron and Baron. لمعرفة المعلومات، اتصل بالرقم

.18002322766

19330395

Lund حارفات النوافذ الجانبیة، كابینة الطاقم، مطلیة بالكروم من
تتیح حارفات العوامل الجویة المقولبة خصیصًا للنوافذ الجانبیة دخول الهواء الطلق مع
منع دخول األمطار. باإلضافة إلى ذلك، فإنها تساعد في تقلیل ضوضاء الریاح والوهج
الصادر من ضوء الشمس. اتصل بوكیل شفرولیه للحصول على مزیدٍ من المعلومات.

.Lund أو EGR بدون ضمان جنرال موتورز. ضمان

19331075

EGR حارف الهواء بالنافذة الجانبیة، دخان أسود، كابینة قیاسیة مقدمة من
تتیح حارفات العوامل الجویة المقولبة خصیصًا للنوافذ الجانبیة دخول الهواء الطلق مع
منع دخول األمطار. باإلضافة إلى ذلك، فإنها تساعد في تقلیل ضوضاء الریاح والوهج
الصادر من ضوء الشمس. اتصل بوكیل شفرولیه للحصول على مزیدٍ من المعلومات.

.Lund أو EGR بدون ضمان جنرال موتورز. ضمان

19302682

غطاء وحدة االستقبال في وصلة الجر مع شعار شفرولیه
یتناسب الغطاء المقولب خصیصًا مع فتحة االستقبال في وصلة قطر المقطورة لحمایتها

من األتربة واألوساخ األخرى عندما یتم خلع مجموعة المحمل الكروي. یتم تزیینه
بشعار بارز.

23181344

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



مقبض البوابة الطرفیة، كروم
یمكنك تحسین األمان في سیلفرادو الجدیدة كلیاً باستخدام مقبض الباب الطرفي القابل

للقفل. باإلضافة إلى باقة القفل، یشتمل مقبض الباب الطرفي على تقنیة قفل قابلة
للتشفیر. تقوم أسطوانة القفل القابلة للتشفیر بتهیئة نفسها حسب مركبة سیلفرادو بحیث ال

تحتاج إلى المفتاح إال في صندوق السیارة. ال یتم إدراج أسطوانة القفل.

23181863

زوائد للرفراف الجانبیة ألمامیة والخلفیة من شركة EGR، أسود، مقسى،
صندوق قیاسي 2011. .68 مم

امنح سیارتك سیلفرادو مظهرًا أقوى من خالل تصمیم مخصص من خالل زوائد
الرفراف الجانبیة التي تتناسب مع الحافة المحیطیة لسیارتك. لن تتعرض لالنكماش أو
الشروخ. بدون ضمان جنرال موتورز. بضمان EGR Incorporated اتصل بالرقم

.8007577075

19303290

اكسسوارات داخلیة

سجاد أرضیة مقولب أمامي، أسود
ساعد في حمایة أرضیة سیلفرادو 1500 من الطین واألوساخ باستخدام بساط األرضیة

المصنع من السجاد الفاخر. توجد إصدارات متنوعة من هذه القطعة الملحقة.

23209727

سجاد أرضیة مقولب أمامي، أسود
ساعد في حمایة أرضیة سیلفرادو 1500 من الطین واألوساخ باستخدام بساط األرضیة

المصنع من السجاد الفاخر. توجد إصدارات متنوعة من هذه القطعة الملحقة.

23209728

(4AA, 4D7) ألواح عتبة الباب - سوداء
قم بتحسین مظهر عتبات الباب األمامي باستخدام ألواح عتبات األبواب المخصصة هذه

والمزینة بأحرف Chevrolet. وهي متوافرة باللونین األسود ولون الكاكاو البني.

23114164

(4DP) ألواح عتبة الباب، بني صحراوي
قم بتحسین مظهر عتبات الباب األمامي باستخدام ألواح عتبات األبواب المخصصة هذه

والمزینة بأحرف Chevrolet. وهي متوافرة باللونین األسود ولون الكاكاو البني.

23114163

مجموعة الكسوة الداخلیة للكابینة القیاسیة، اصطناعیة
تعمل هذه الكسوة الفاخرة التي تم تصنیعها بدقة بالغة مع االهتمام بالتفاصیل على إبراز

تفاصیل سیارة سیلفرادو LD من الداخل. تشتمل على جزء ممثل في قطعتي كسوة
تشبه عصا الهوكي في األبواب الخلفیة وحافة حامل األكواب وحلقة كسوة في الكونسول

األوسط.

23147674

باقة المقبض المساعد - المقبض في جانب الراكب - بیج - یشتمل على
كسوة قائم الباب لالستخدام في طرازات 1500 المخصصة للمهام الخفیفة

(4DP) مع لون كاكاو/رملي من الداخل
یتم تصمیم باقة المقبض المساعد لتسهیل الدخول إلى سیارتك والخروج منها. تشتمل

.A على كسوة القائم

23135700

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



اكسسوارات منطقة التخزین

درج منظم الكونسول األوسط األمامي، أسود
قم بتحسین االستفادة من صندوق التخزین في الكونسول األوسط األمامي باستخدام هذا

المنظم القابل للخلع. یعمل هذا المنظم الذي تم تصمیمه لیتناسب بشكل مثالي على تحویل
الصندوق الطویل إلى حجیرة تخزین ذات مستویین. یمكن تخزین األشیاء األكبر حجمًا

تحت المنظم بینما یمكن تخزین األشیاء األصغر حجمًا مثل األقراص المضغوطة أو
أقراص الفیدیو الرقمیة أو الهواتف الخلویة أو غیرها في المنظم نفسه.

22817343

حامل الكونسول األوسط األمامي، أسود
حامل كونسول أوسط أمامي قابل لإلطالة یتم تعلیقه في الكونسول األمامي مثل مجلد

حفظ الملفات. یعد حالً رائعًا لتخزین األشیاء الصغیرة مثل الهاتف الخلوي واألقراص
المضغوطة وأقراص الفیدیو الرقمیة "DVD" بینما تتحرك.

22926859

منظم التخزین الخلفي تحت المقعد، أبنوسي، كابینة الطاقم
قم بوضع وتنظیم وإخفاء األشیاء تحت المقعد الخلفي لسیارتك باستخدام صندوق

التخزین البالستیكي والمقولب والمخصص لوضعه تحت الصندوق.

23183674

حامل الدراجات المركب في وصلة الجر - حامل Vertex مثبت في وصلة
Thule الجر یتسع لحمل دراجتین مقدم من

انقل دراجتین باستخدام حامل الدراجات المثبت في وصلة القطر. یتناسب بشكل مریح
مع وصلة قطر المقطورة في السیارة. یمیل هذا الحامل بعیدًا عن السیارة للوصول غلى

منطقة الحمولة الخلفیة. بدون ضمان جنرال موتورز. بضمان Thule. للحصول على
مزیدٍ من التفاصیل، اتصل بالرقم 18002382388.

19331866

شبكة سطح التحمیل، سوداء
أسالك متینة ممتدة لتحمل الصدمات تنبثق من حلقة وسطى من الفوالذ لزیادة قوة الشبكة
في مركز الحمولة عند الضرورة. یتم إرفاق مكونات التركیب من أجل سهولة التركیب.

اتصل بوكیل شفرولیه للحصول على مزیدٍ من المعلومات.

12343606

فرش سطح التحمیل المقدم من BedRug، صندوق قیاسي
یساعد في تقلیل تحرك الحمولة على سطح تحمیل Colorado الجدیدة باستخدام سجادة

سطح التحمیل سهلة التركیب والمقاومة لالنزالق والمقدمة من BedRug. الملحقات
ذات الصلة، بدون ضمان جنرال موتورز. توفر BedRug ضمانًا محدودًا من شركة

التصنیع طوال العمر التشغیلي. للحصول على معلومات الضمان، الرجاء االتصال
بالرقم 8004628435.

19333192

حصیرة مطاطیة، سوداء، شعار GM، صندوق قیاسي 2011.68 مم
تعمل وسادة سطح التحمیل المطاطي سهلة التركیب والمقاومة لالنزالق على تقلیل
تحرك الحمولة. إنها تناسب الحواف المحیطة لسطح التحمیل وتحمل شعار جنرال

موتورز.

17803371

سجادة فرش سطح التحمیل - شعار شفرولیه، لقضبان
الشاحنات،2011.68 مم صندوق قیاسي

یتم تصمیم بساط سطح التحمیل خصیصًا لیناسب حواف سیارة سیلفرادو ویتسم بسطح
متین یشبه السجاد لمقاومة الماء واألوساخ والمذیبات والكیماویات. دعامة فوم مقولبة

لحمایة سطح التحمیل من الخدوش. اتصل بوكیل شفرولیه للحصول على مزیدٍ من
المعلومات.

22892011

سطح التحمیل الداخلي - 2011 .68 مم صندوق قیاسي للمركبات المزودة
بحلقات ربط سفلیة في سطح التحمیل

ساعد في حمایة سطح التحمیل في سیارة سیلفرادو باستخدام بطانة سطح التحمیل
المتینة. إنها مضلعة بالكامل وذات أرضیة مقاومة لالنزالق للمساعدة في تقلیل تحرك

الحمولة. توجد إصدارات متنوعة من هذه القطعة الملحقة. اتصل بوكیل شفرولیه
للحصول على مزیدٍ من المعلومات.

23221572

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



Fold- غطاء فاخر للمقعد الخلفي، صلب یتم طیه إلى أربعة أقسام مقدم من
a-Cover، صندوق قیاسي 2011 .68 مم، أسود

تم تصمیم غطاء المقعد الخلفي الصلب القابل للطي لیتحمل االستخدام القاسي مع حمایة
الحمولة في سیارة سیلفرادو. یتسم بأنه خفیف الوزن ومقاوم للصدأ والتآكل وقابل للقفل،

فهو یوفر الوصول السهل إلى سطح التحمیل في الشاحنة عن طریق فتح الغطاء من
األمام أو الخلف. بدون ضمان GM. بضمان Steffens Automotive. للحصول

على التفاصیل، اتصل بالرقم 18003220522.

19302797

غطاء صلب متحرك للمقعد الخلفي مقدم من REV ویشتمل على جلد
طبیعي محبب، ألواح بنائیة من الفینیل المدعم باأللومنیوم من النوع

المستخدم في التطبیقات البحریة، صندوق قیاسي
وفر الحمایة التي تحتاجها لحمولتك مع استمرار الوصول الكامل إلى سطح التحمیل

في سیارة سیلفرادو 1500 باستخدام غطاء المقعد الخلفي المتحرك الصلب المقدم من
REV. الملحقات ذات الصلة، بدون ضمان جنرال موتورز. توفر REV ضمانًا

من شركة التصنیع لمدة 3 سنوات/مسافة 36000 میل (60000 كم). للحصول على
التفاصیل المتعلقة بالضمان المقدم من شركة REV، 818365900الرجاء االتصال

بالرقم 0.

19333083

UnderCover غطاء صلب من قطعة واحدة للمقعد الخلفي مقدم من
باللون األسود، صندوق قیاسي

تساعد في حمایة الحمولة المخزنة على سطح التحمیل في سیارة سیلفرادو 1500 مع
.UnderCover غطاء المقعد الخلفي الصلب المكون من قطعة واحدة والمقدم من

الملحقات ذات الصلة، بدون ضمان جنرال موتورز. توفر UnderCover وهي
إحدى الشركات التابعة لـ THI ضمانًا من شركة التصنیع لمدة 3 سنوات/مسافة

36000 میل (60000 كم). للحصول على التفاصیل المتعلقة بالضمان المقدم من شركة
UnderCover، الرجاء االتصال بالرقم 8669008800.

19332994

غطاء المقعد الخلفي - طي صلب، لالستخدام مع صندوق قیاسي 6 أقدام 6
بوصات

توفر أغطیة المقاعد الخلفیة الصلبة القابلة للطي Tri-Fold وصوالً سهالً وسریعًا
إلى منطقة الحمولة في سیارة سیلفرادو مع توفیر الحمایة لألشیاء الموجودة في سطح

التحمیل. اتصل بوكیل شفرولیه للحصول على مزیدٍ من المعلومات.

23462060

غطاء المقعد الخلفي - طي لین - أسود عالي اللمعان
احرص على حمایة الحمولة من العوامل الجویة القاسیة باستخدام هذا الغطاء الناعم
القابل للطي. یتم تصنیعه باستخدام أقواس مستعرضة متكاملة حیث یتم لفه إلى أعلى

للسماح بالوصول الكامل إلى سطح التحمیل. إنه یشتمل أیضًا على شعار شفرولیه
بنقوش بارزة. توجد إصدارات متنوعة من هذه القطعة الملحقة. اتصل بوكیل شفرولیه

للحصول على مزیدٍ من المعلومات.

23462053

طیات ثالثیة، طي صلب، غطاء مقعد خلفي بلون أسود عالي اللمعان،
لصندوق قیاسي 6 أقدام، 6 بوصات"

توفر أغطیة منطقة التخزین الصلبة القابلة للطي Tri-Fold وصوالً سهالً وسریعًا
إلى منطقة التخزین في سیارة Silverado مع توفیر الحمایة لألشیاء الموجودة في

سطح التخزین. اتصل بوكیل شفرولیه للحصول على مزیدٍ من المعلومات.

23462061

مصباح، مركب في مقدمة السقف، طرق وعرة - لالستخدام مع مصابیح
T3U الضباب

احرص على تحسین المظهر القوي والصلب لسیارتك وقم بتعزیز اإلضاءة باستخدام
مصابیح القیادة على الطرق الوعرة. تشتمل على مصباحین وكتائف تثبیت وتوصیالت

.(SBY) أسالك ومفتاح داخلي للمصابیح األمامیة. تستلزم استخدام قضیب ریاضي

23415421

إضاءة محیطیة لسطح التحمیل
عزز المالئمة في سیلفرادو 1500 باستخدام اإلضاءة المحیطیة في سطح التحمیل.
باستخدام مفتاح في المقصورة، یضيء سطح التحمیل بحیث یمكنك تثبیت وإخراج

الحمولة عندما یحل الظالم أو عند انخفاض اإلنارة.

23295943

باقة القضبان الریاضیة، مثبتة في سطح التحمیل، شفرولیه
أضف مظهرًا قویًا وصلبًا إلى سیارة سیلفرادو 1500 باستخدام باقة القضبان

الریاضیة المقدمة من شفرولیه والتي یتم تركیبها في سطح التحمیل.

23387668

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



خیمة ریاضیة، رمادیة وزرقاء وسوداء - لصندوق قیاسي مقاس 6 أقدام
Napier و6 بوصات مقدم من

اقض وقتك ممددًا قدمیك على األرض تحت السماء باستخدام خیمة الشاحنة
SPORTZ المقدمة من Napier Outdoors. الملحقات ذات الصلة، بدون ضمان

جنرال موتورز. توفر Napier ضمانًا من شركة التصنیع لمدة 3 سنوات/مسافة
36000 میل (60000 كم). للحصول على التفاصیل المتعلقة بالضمان المقدم من شركة

Napier، الرجاء االتصال بالرقم 8005672436.

19329817

بطانة باب الجهة الخلفیة، سوداء
قم بحمایة البوابة الخلفیة من الداخل في سیارة سیلفرادو من الخدوش والثلمات باستخدام

بطانة البوابة الخلفیة المضلعة والمقولبة خصیصًا. اتصل بوكیل شفرولیه للحصول
على مزیدٍ من المعلومات.

22879304

اكسسوارات االطارات

RZO - عجالت 20 إنش - ألومنیوم سوداء
أضف لمساتك الشخصیة على سیلفرادو باستخدام عجالت ZL1 سوداء مقاس 20 إنش
وتشتمل على 5 أضالع. ال تستخدم سوى مجموعات العجالت واإلطارات المعتمدة من

جنرال موتورز. ألق نظرة على الموقع www.chevyaccessories.com للتعرف
على المعلومات الهامة المتعلقة باإلطارات والعجالت.

23431106

الغطاء المركزي، ألومنیوم المع
یتم تصمیم هذه األغطیة المخصصة المركزیة للعجالت خصیصًا لعجالت شفرولیه

وتشتمل على شعار شفرولیه. یتم تصنیعها من مادة متینة لمقاومة الصدأ من أجل
الحصول على عمر طویل.

19301597

الغطاء المركزي، أسود المع مع شعار شفرولیه باللون األسود
أضف لمساتك النهائیة على شكل سیارتك شفرولیه باستخدام هذه األغطیة المركزیة

المخصصة للعجالت والتي تم تصمیمها خصیصًا لسیارتك. یتم تصنیعها من مادة متینة
لمقاومة الصدأ من أجل الحصول على عمر طویل.

19333202

صامولة بعروة - مع غطاء كروم
قم بتكملة مظهر العجالت في سیارتك باستخدام هذه الصاموالت ذات العراوي ذات

لمسة الزخرفة الرائعة والمزودة بأغطیة مطلیة بالكروم.

19302058

مجموعة قفل العجلة والصامولة، كروم
أضف لمساتك الخاصة إلى تاهو/سیلفرادو باستخدام عجالت فضیة Manoogian فائقة

السطوع ذات أضالع منقسمة مقاس 22 إنش. ال تستخدم سوى مجموعات العجالت
واإلطارات المعتمدة من جنرال موتورز. تشتمل الباقة على اإلطارات وأجهزة مراقبة

ضغط اإلطارات وأغطیة المركز.

17801711

وحدة مراقبة ضغط اإلطار (أداة إضافیة) - باقة متعددة المكونات (16
قطعة)

أضف لمساتك الخاصة إلى تاهو/سیلفرادو باستخدام عجالت فضیة Manoogian فائقة
السطوع ذات أضالع منقسمة مقاس 22 إنش. ال تستخدم سوى مجموعات العجالت

واإلطارات المعتمدة من GM. تشتمل الباقة على اإلطارات ومقاییس ضغط اإلطارات
وأغطیة المركز.

19119333

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



الكترونیات

نظام الترفیه بالمقعد الخلفي - نظام DVD في مسند الرأس األمامي، مكسو
Shale بقماش أصفر مع حیاكة

اجعل ركاب المقعد الخلفي في سیارة سیلفرادو 1500 ال یشعرون بمضي الوقت من
خالل نظام DVD الترفیهي المثبت في مسند الرأس بالمقعد الخلفي (RSE) حیث

یشتمل على شاشات DVD LCD ثنائیة مركبة في مؤخرة مساند رأس المقعد الخلفي.
مشغل DVD أحادي مع إدخاالت أخرى متعددة (مثل SD وUSB وHDMI الدقیق)

یستطیع إرسال محتوى الصوت والصورة إما إلى شاشة واحدة أو كلتا الشاشتین في
نفس الوقت. ال یتوافق هذا النظام الملحق مع خیار الترفیه بالمقعد الخلفي والمثبت في

المصنع.

23309572

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.

22863046

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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