
تـريـل بـليزر

● قياسي،  متوّفر، — غير متوّفراختر مزايا المركبة

جــاهــزة
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SIDI DOHC V6 VVT محّرك سعة 3.6 لتر●●●●●●

●●●●●●ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات

●●●●●●نظام التعليق، قيادة وتحكم، تحكم الكتروني أوتوماتيكي

●●●●●●الفرامل، مانعة لالنغالق على 4 عجالت، قرصية على 4 عجالت

●  ●●●●●نسبة محور العجلة الخلفي 3.73

LT 2WDLT 4WDLT Z71 LTZالمواصفات الخارجية
2WD

 LTZ
4WDLTZ Z71

●●●●●●مفتاح للتحكم عن بعد وقابلية تشغيل المحّرك عن بعد

●●●●●●مّساحات زجاج أوتوماتيكية مع حّساس للمطر

LED مصابيح أمامية للقيادة النهارية بتقنية———●●●

●●●●●●مصابيح أمامية هالوجين

●●●———مصابيح أمامية أوتوماتيكية

●●●———مصابيح ضباب أمامية وخلفية

●●●●●●مرايا جانبية كهربائية مع إشارة االنعطاف

●●●●●●درجات جانبية

●●●———سكك سقفية

●●●●●●عجالت ألمنيوم قياس 7.5x 18 إنش

●●●●●●خطافات السحب، أمامية وخلفية

لون مرايا جانبية قابلة للطي
الهيكل

لون 
أسودكرومكرومأسودالهيكل

لون مقابض أبواب
الهيكل

لون 
أسودكرومكرومأسودالهيكل

LT 2WDLT 4WDLT Z71 LTZالمواصفات الداخلية
2WD

 LTZ
4WDLTZ Z71

●●●———تكييف هواء أوتوماتيكي

●●●●●●نظام التحكم بالمناخ عبر المقعد الخلفي

●●●●●●تثبيت السرعة

●●●●●●نظام المساعدة الكهربائي للتحكم بالمقود 

 أزرار التحكم على المقود، للتحكم بنظام الصوت
●●●●●●واستخدامات الهاتف

●●●●●●عجلة قيادة مغطاة بالجلد

 مرآة داخلية للرؤية الخلفية قابلة للتعديل مع تعتيم
●●●———أوتوماتيكي )كهربائية(

Apple CarPlay™شاشة عرض لمسّية قياس نظام شفروليه مايلينك مع شاشة لمسية و
7 إنش

شاشة عرض لمسّية قياس 
8 إنش

●●●●●●نظام بلوتوث 

●●●———نظام المالحة

7 مكبرات صوت4 مكبرات صوتمكبرات صوت

●●●———تعديل إلكتروني لمقعد السائق

●●●●●●منفذ طاقة، أمامي وخلفي

●●●———غطاء حيز األمتعة، خلفي قابل لإلمالة

●●●●●●نظام دخول المركبة بدون مفتاح

●●●●●●المقاعد، خلفية ومنفصلة بنسبة 60/40، قابلة للطي

●●●●●●قابلية طي الصف الثالث من المقاعد

●●●●●●ضوء علوي ورف علوي للنظارات الشمسية

●●●●●●صندوق لوحة العدادات ومقابض مساعدة

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



أهاًل بكم في حصنكم المنيع.

انعم بأرروع المناظر.

عندما نتحدث عن المتانة الفائقة واألداء المتميز مع مقدرات نظام الدفع الرباعي، فإن تريل 
بليزر ستطغى على كل المنافسين. وعندما ترغب بالذهاب ألماكن لم يذهب إليها اآلخرون فإنك 
ستحتاج لمركبة يمكنك االعتماد عليها لخوض كل ما قد تضعه الطبيعة في طريقك. تريل بليزر 

تفخر بمحركها القوي وارتفاعها عن األرض بمقدار 218 مم والعديد من المزايا التكنولوجية الخاصة 
بالقيادة على الطرقات الوعرة كنظام تحكم نزول المنحدرات ونظام الحماية من اإلنقالب، تريل 

بليزر هي مركبة متعددة االستخدامات تتيح لك الذهاب حيث ال يجرؤ اآلخرون. 

تريل بليزر هي مركبة متعددة االستخدامات 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، أما 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.

األلوان

أبيض أسود معدني أحمررمادي معدني

أزرق فضي معدنيبني


