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اكسسوارات خارجیة

شعارات، مطلیة بالكروم
احرص على زیادة ظهور سیارة كورفیت ستینغراي باستخدام رموز جذابة بلون

الكربون الساطع.

23375965

شعارات، كربون المع
احرص على زیادة ظهور كورفیت ستینغراي باستخدام رموز جذابة بلون الكربون

الساطع والمطلیة بالكروم.

23465587

مجموعة شبكة Corvette Z06، للطرازات التي ال تشتمل على كامیرا
أمامیة

تم تصمیم الشبك األمامي Z06 لتوفیر الحد األقصى من تدفق الهواء إلى الرادیاتیر
وقنوات تبرید المكابح. یؤدي ذلك إلى زیادة تدفق الهواء في الطرف األمامي بنسبة

17 في المائة (استنادًا إلى تحلیل CFD) عند المقارنة بـ Z51. قد یساعد تدفق الهواء
اإلضافي في الحفاظ على ستینغراي تعمل على الطریق دون ارتفاع درجة حرارتها.
باإلضافة إلى ذلك، تم تحسین آلیات اإلدخال إلى قنوات تبرید الكبح لموازنة طلبات

تدفق الهواء من أجل تبرید المكابح وتبرید المحرك.

23387122

لمسات الشبك
تم تصمیم الشبك األمامي Z06 لتوفیر الحد األقصى من تدفق الهواء إلى الرادیاتیر
وقنوات تبرید المكابح. یؤدي ذلك إلى زیادة تدفق الهواء في الطرف األمامي بنسبة

17 في المائة (استنادًا إلى تحلیل CFD) عند المقارنة بـ Z51. قد یساعد تدفق الهواء
اإلضافي في الحفاظ على ستینغراي تعمل على الطریق دون ارتفاع درجة حرارتها.
باإلضافة إلى ذلك، تم تحسین آلیات اإلدخال إلى قنوات تبرید الكبح لموازنة طلبات

تدفق الهواء من أجل تبرید المكابح وتبرید المحرك.

84020980

زخرفة فتحة غطاء المحرك، باللون الرمادي
قم بتحسین األداء في سیارة كورفیت ستینغراي عن طریق إضافة فتحة جذابة في غطاء

المحرك.

23277854

باقة أشرطة المقعد الخلفي مع قطعة غطاء المقعد الخلفي، زرقاء
یمكنك إضفاء لمسة من تفاصیل األلوان إلى غطاء المقعد الخلفي في سیارة كورفیت

ستینغراي باستخدام باقة أشرطة غطاء المقعد الخلفي. متوافر بألوان متعددة.

23186973

رسوم جرافیكس مخصصة، باقة أشرطة سباقات ثنائیة كاملة الطول،
كربون المع، سیارة بسقف قابل للطي

أضف لمسة بصریة إلى سیارة كورفیت باستخدام شرائط تزیین غطاء المحرك
وأشرطة التسابق ذات الطول المزدوج. اختر من بین اللون الكربوني الساطع واللون

الفضي واألحمر الخمري والرمادي لمنح سیارة كورفیت مظهرًا مخصصًا.

22989158

رسوم جرافیكس مخصصة، باقة أشرطة سباقات ثنائیة كاملة الطول،
كربون المع، كوبیه

أضف لمسة متمیزة إلى سیارة كورفیت باستخدام شرائط تزیین غطاء المحرك وأشرطة
السباق ذات الطول المزدوج. اختر من بین اللون الكربوني الالمع واللون الفضي

واألحمر الخمري والرمادي لمنح سیارة كورفیت مظهرًا مخصصًا.

22989110

مردات لحمایة العجالت - أمامیة مقولبة، سوداء
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.

22935635

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



مردات لحمایة العجالت - خلفیة مقولبة، سوداء
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.

22935639

مخفف السرعة ذو الشفرة (5ZU)، Corvette Racing باللون األصفر
(GC6)

یمكنك تخصیص مظهر كورفیت ستینغراي باستخدام الجناح ذو الشفرة والمطابق
للون جسم السیارة حیث یؤدي إلى تحسین لون السیارة. إنه یحل محل الجناح األسود
القیاسي ویأتي متوافرًا في مجموعة ألوان المصنع. یتوافر إصدار یتم طالؤه لیطابق

لون السیارة.

23214212

(G1E) باللون األحمر /(5ZU) مخفف السرعة ذو الشفرة
یمكنك تخصیص مظهر كورفیت ستینغراي باستخدام مجموعة الجناح ذو الشفرة

والمطابق للون جسم السیارة حیث یؤدي إلى تحسین لون السیارة. إنه یحل محل الجناح
األسود القیاسي ویأتي متوافرًا في مجموعة ألوان المصنع. یتوافر إصدار یتم طالؤه

لیطابق لون السیارة.

23214211

مخفف السرعة الجناحي المرتفع (SB3)، Corvette Racing باللون
ZF1 أو Z51 غیر مخصص لالستخدام في باقات ،(GC6) األصفر

أضف مظهرًا مختلفًا تمامًا إلى سیارة كورفیت ستینغراي باستخدام مجموعة الجناح
المرتفع الذي یطابق لون جسم السیارة. إنه یرتقي بلون السیارة عن طریق استبدال
مخفف السرعة األسود القیاسي ویأتي متوافرًا في مجموعة ألوان المصنع. یتوافر

إصدار یتم طالؤه لیطابق لون السیارة.

23214209

مخفف السرعة الجناحي المرتفع (SB3)، باللون األحمر (G1E)، غیر
ZF1 أو Z51 مخصص لالستخدام في باقات

أضف مظهرًا مختلفًا تمامًا إلى سیارة كورفیت ستینغراي باستخدام مجموعة الجناح
المرتفع الذي یطابق لون جسم السیارة. إنه یرتقي بلون السیارة عن طریق استبدال
مخفف السرعة األسود القیاسي ویأتي متوافرًا في مجموعة ألوان المصنع. یتوافر

إصدار یتم طالؤه لیطابق لون السیارة.

23214210

(G8G) طقم الجناح - شفرة، أبیض ثلجي
یمكنك تخصیص مظهر كورفیت ستینغراي باستخدام الجناح ذو الشفرة والمطابق

للون جسم السیارة حیث یؤدي إلى تحسین لون السیارة. إنه یحل محل الجناح األسود
القیاسي ویأتي متوافرًا في مجموعة ألوان المصنع. یتوافر إصدار یتم طالؤه لیطابق

لون السیارة.

22967764

مجموعة الجناح الریاضي - جناحي مرتفع، أسود (GBA)، غیر
Z51 مخصص لالستخدام في

أضف مظهرًا مختلفًا تمامًا إلى سیارة كورفیت ستینغراي باستخدام مجموعة مخفف
السرعة الجناحي المرتفع الذي یطابق لون جسم السیارة. إنه یرتقي بلون السیارة عن

طریق استبدال مخفف السرعة األسود القیاسي ویأتي متوافرًا في مجموعة ألوان
المصنع. یتوافر إصدار یتم طالؤه لیطابق لون السیارة.

22908984

مجموعة الجناح - جناحي مرتفع، بلوري أحمر (GBE)، غیر مخصص
Z51 لالستخدام في

أضف مظهرًا مختلفًا تمامًا إلى سیارة كورفیت ستینغراي باستخدام مجموعة مخفف
السرعة الجناحي المرتفع الذي یطابق لون جسم السیارة. إنه یرتقي بلون السیارة عن

طریق استبدال مخفف السرعة األسود القیاسي ویأتي متوافرًا في مجموعة ألوان
المصنع. یتوافر إصدار یتم طالؤه لیطابق لون السیارة.

22908985

(GKZ) أحمر ،(Z06-Style (5ZZجناح
احتفظ باألداء األصلي لسیارة كورفیت ستینغراي مع تحسین المظهر في الوقت نفسه

باستخدام مخفف السرعة الخلفي بنمط Z06 والذي یحسن الجنیحات الرائعة.

23301864

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



مجموعة الجناح البارز من الخلف
احتفظ باألداء األصلي لسیارة كورفیت ستینغراي مع تحسین مظهر األلوان في الوقت

نفسه باستخدام مجموعة الجناح البارز من الخلف. إنه یحل محل الجناح األسود القیاسي
ویأتي متوافرًا في مجموعة ألوان المصنع.

23486749

تأثیرات أرضیة، زرقاء
أبرز المظهر الخارجي النحیل والمعبر لسیارة كورفیت ستینغراي باستخدام هذه

التأثیرات األرضیة الملفتة لألنظار. تشتمل على مقسم أمامي ولوحات هزازة جانبیة.

23495176

تأثیرات أرضیة، حمراء
أبرز المظهر الخارجي النحیل والمعبر لسیارة كورفیت ستینغراي باستخدام هذه

التأثیرات األرضیة الملفتة لألنظار. تشتمل على مقسم أمامي ولوحات هزازة جانبیة.

23495179

باقة Downforce في المجموعة الهوائیة فائقة األداء (Z06 فقط)
أضف مستوى إضافي من إثارة األداء إلى كورفیت ستینغراي باستخدام باقة

Performance Downforce. وهي یتسم بوصلة شفافة قابلة للضبط وألواح طرفیة
أكبر حجمًا إلحداث تأثیر بصري رائع.

23193590

قنوات مكابح عالیة األداء
قم بتحسین أداء التوقف في سیارة كورفیت باستخدام قنوات الكبح فائق األداء.

23383592

حامل لوحة أرقام السیارات - خلفي، كربون فالش
یتم تثبیت حامل لوحة أرقام السیارة الخلفیة في المصد الخلفي بسیارة كورفیت دون ثقب

أي ثقوب في الهیكل لتوفیر مظهر نظیف ونحیل.

22910406

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

غطاء طرفي أمامي، أسود
یساعد غطاء الطرف األمامي المصنع من الفینیل المتین في حمایة مقدمة سیارة

كورفیت من شظایا األحجار وأوساخ الطریق.

23269638

غطاء السیارة، خارجي مناسب لكل األحوال الجویة، شعار ستینغراي،
باللون الرمادي

حافظ على استثمار األداء النظیف والمحمي باستخدام أغطیة السیارة الداخلیة أو
الخارجیة. یساعد الغطاء الداخلي للوقایة من األتربة على إبعاد األتربة واألوساخ
الخفیفة ویعمل كمساحة تخزینیة خارجیة إذا دعت الظروف إلى ذلك بینما یساعد

غطاء السیارة الخارجي المناسب لكل األحوال الجویة في حمایة التشطیب النهائي
للسیارة من العوامل الخارجیة حیث یصمد ضد الماء ویوفر الحمایة والتهویة. من المهم

دائمًا الحصول على مظهر رائع ویتم تزیین كال اإلصدارین بشعار مخصص لسیارة
كورفیت. یشتمل كل إصدار على حقیبة تخزین على هیئة كیس للحفاظ على الغطاء

نظیفًا ومرتبًا عند عدم استخدامه.

23142885

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



غطاء السیارة، خارجي مناسب لكل األحوال الجویة، شعار ستینغراي،
باللون األسود

حافظ على مركبتك باستخدام أغطیة السیارة الداخلیة أو الخارجیة. یساعد الغطاء
الداخلي للوقایة من األتربة على إبعاد األتربة واألوساخ الخفیفة ویعمل كمساحة تخزینیة

خارجیة إذا دعت الظروف إلى ذلك بینما یساعد غطاء السیارة الخارجي المناسب لكل
األحوال الجویة في حمایة التشطیب النهائي للسیارة من العوامل الخارجیة حیث یصمد

ضد الماء ویوفر الحمایة والتهویة. من المهم دائمًا الحصول على مظهر رائع ویتم
تزیین كال اإلصدارین بشعار مخصص لسیارة كورفیت. یشتمل كل إصدار على حقیبة

تخزین على هیئة كیس للحفاظ على الغطاء نظیفًا ومرتبًا عند عدم استخدامه.

23142884

غطاء السیارة، غطاء منع الغبار الداخلي، شعار العلم المتصالب، رمادي
حافظ على استثمار األداء النظیف والمحمي باستخدام أغطیة السیارة الداخلیة أو

الخارجیة. یساعد الغطاء الداخلي للوقایة من األتربة على إبعاد األتربة واألوساخ
الخفیفة ویعمل كمساحة تخزینیة خارجیة إذا دعت الظروف إلى ذلك بینما یساعد

غطاء السیارة الخارجي المناسب لكل األحوال الجویة في حمایة التشطیب النهائي
للسیارة من العوامل الخارجیة حیث یصمد ضد الماء ویوفر الحمایة والتهویة. من المهم

دائمًا الحصول على مظهر رائع ویتم تزیین كال اإلصدارین بشعار مخصص لسیارة
كورفیت. یشتمل كل إصدار على حقیبة تخزین على هیئة كیس للحفاظ على الغطاء

نظیفًا ومرتبًا عند عدم استخدامه.

23142881

غطاء السیارة، لطراز Z06، خارجي، خط أحمر
حافظ على مركبتك باستخدام أغطیة السیارة الداخلیة أو الخارجیة. یساعد الغطاء

الداخلي للوقایة من األتربة على إبعاد األتربة واألوساخ الخفیفة ویعمل كمساحة تخزینیة
خارجیة إذا دعت الظروف إلى ذلك بینما یساعد غطاء السیارة الخارجي المناسب لكل
األحوال الجویة في حمایة التشطیب النهائي للسیارة من العوامل الخارجیة حیث یصمد

ضد الماء ویوفر الحمایة والتهویة. من المهم دائمًا الحصول على مظهر رائع ویتم
تزیین كال اإلصدارین بشعار مخصص لسیارة كورفیت. یشتمل كل إصدار على حقیبة

تخزین على هیئة كیس للحفاظ على الغطاء نظیفًا ومرتبًا عند عدم استخدامه.

23187877

غطاء السیارة، لطراز Z06، خارجي، أسود
حافظ على مركبتك باستخدام أغطیة السیارة الداخلیة أو الخارجیة. یساعد الغطاء

الداخلي للوقایة من األتربة على إبعاد األتربة واألوساخ الخفیفة ویعمل كمساحة تخزینیة
خارجیة إذا دعت الظروف إلى ذلك بینما یساعد غطاء السیارة الخارجي المناسب لكل
األحوال الجویة في حمایة التشطیب النهائي للسیارة من العوامل الخارجیة حیث یصمد

ضد الماء ویوفر الحمایة والتهویة. من المهم دائمًا الحصول على مظهر رائع ویتم
تزیین كال اإلصدارین بشعار مخصص لسیارة كورفیت. یشتمل كل إصدار على حقیبة

تخزین على هیئة كیس للحفاظ على الغطاء نظیفًا ومرتبًا عند عدم استخدامه.

23187876

غطاء السیارة، لطراز Z06، داخلي، مجلفن
حافظ على مركبتك باستخدام أغطیة السیارة الداخلیة أو الخارجیة. یساعد الغطاء

الداخلي للوقایة من األتربة على إبعاد األتربة واألوساخ الخفیفة ویعمل كمساحة تخزینیة
خارجیة إذا دعت الظروف إلى ذلك بینما یساعد غطاء السیارة الخارجي المناسب لكل
األحوال الجویة في حمایة التشطیب النهائي للسیارة من العوامل الخارجیة حیث یصمد

ضد الماء ویوفر الحمایة والتهویة. من المهم دائمًا الحصول على مظهر رائع ویتم
تزیین كال اإلصدارین بشعار مخصص لسیارة كورفیت. یشتمل كل إصدار على حقیبة

تخزین على هیئة كیس للحفاظ على الغطاء نظیفًا ومرتبًا عند عدم استخدامه.

23187874

مجموعة قفل غطاء السیارة - تشتمل على 1 كابل و1 قفل نحاسي و3
مفاتیح

أدخل هذا الكابل القابل للقفل في حلقات التثبیت الموجودة في غطاء سیارتك لزیادة
األمان. تساعد باقة قفل غطاء السیارة على تثبیت غطاء سیارتك في السیارة خالل

الریاح العاتیة وتساعد في زیادة الحمایة من أعمال التخریب. یتم تصنیعها من كابل
فوالذي صلب مغلف بالفینیل وتساعد في إكمال الحمایة التي یقدمها غطاء السیارة.

12344218

لوحة السقف القابلة لإلزالة، شفافة
تمتزج مواد الخام المتطورة مع خیار االستمتاع بركوب السیارة في الهواء المفتوح
في لوحة سقف قابلة للنزع، وهي متوافرة بألیاف الكربون مع جوانب ألوانها تطابق

ألوان هیكل السیارة أو متوافرة في إصدارات شفافة بالكامل. إن اهتمام شفرولیه بالدقة
الهندسیة والضبط المناسب یمتد إلى إنتاج اللوحة بنفس أدوات المصنع المستخدمة

لتصنیع لوحة المصنع األصلیة. حقیبة تخزین مخصصة تباع منفصلة لضمان تخزین
القفازات ویتم تزیینها بشعار كورفیت.

23145623

حارف هواء الزجاج األمامي
قلل من اضطراب الهواء في حجیرة الركاب في سیارة كورفیت عند خفض الغطاء

العلوي باستخدام هذا الزجاج األمامي القابل للطي.

23353688

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



اكسسوارات داخلیة

سجاد األرضیة - سجاد أمامي ممتاز- شعار ستنیغراي، باللون الرمادي
أضف مظهرًا مخصصًا ووفر الحمایة للسجادة األمامیة في سیارة كورفیت ستینغراي

باستخدام سجاد أمامي رائع تم تزیینه بشعارات جذابة في مجموعة یمكن االختیار
من بینها. یتم ضبطه في المصنع بدقة ویحمي السیارة من الداخل من األتربة والطین

واألوساخ.

22801665

ألواح عتبة الباب، مظهر نهائي متبدل، شعار ستینغراي
تعمل ألواح عتبات الباب هذه على تحسین اللمسة النهائیة لمنطقة الدخول إلى سیارة

كورفیت مع حمایة الطالء عندما تدخل إلى المقصورة أو تخرج منها.

23146465

غطاء كونسول األرضیة - جلد، شعار ستینغراي، أسود
أضف بعض التمیز إلى سیارة كورفیت ستینغراي من الداخل باستخدام مسند ذراع

كونسول األرضیة األمامي المزخرف بشعار Z06 أو ستینغراي. متوافر بعدة ألوان
لیطابق لون سیارتك من الداخل.

23296482

غطاء كونسول األرضیة - جلد، شعار ستینغراي، رمادي
أضف بعض التمیز إلى سیارة كورفیت ستینغراي من الداخل باستخدام مسند ذراع

كونسول األرضیة األمامي المزخرف بشعار Z06 أو ستینغراي. متوافر بعدة ألوان
لیطابق لون سیارتك من الداخل.

23296481

شعار كسوة الداخل، شعار Jake، باللون األسود
أضف لمساتك الشخصیة إلى سیارة كورفیت ستینغراي باستخدام شارة كسوة داخلیة.

متوافرة في مجموعة متنوعة من التصمیمات.

23138328

بطانة تحت غطاء المحرك، مع شعار ستینغراي
احرص على إكمال اآللیة الفریدة في كورفیت ستینغراي للحصول على طاقة محسنة

باستخدام بطانة مثبت تحت الغطاء السفلي والتي تعوض انخفاض األداء. یتم ربطها في
الجانب السفلي من غطاء المحرك وتتوافر في مجموعة من شعارات األعالم المتصالبة

أو شعار ستینغراي في خلفیة سوداء.

23489883

اكسسوارات منطقة التخزین

مظلة أمان الحمولة - مظلة علویة وسفلیة شعار العلم المتصالب، لطراز
1LT، سوداء

قم بإخفاء ممتلكاتك في مؤخرة كورفیت باستخدام مظلة تأمین الحمولة. تتوافر باللون
األسود مع شعار األعالم المتصالبة.

22952948

سجاد األرضیة - سجاد فائق للحمولة، لالستخدام في طرازت الكوبیه فقط،
شعار ستینغراي، باللون األسود

حافظ على منطقة الحمولة في سیارة كورفیت ستینغراي الكوبیه محمیة ومرتبة جیدًا
باستخدام بساط سجاد الحمولة الفائق والمزین بزخارف ثریة تفصیلیة مع خیارات

شعارات كورفیت.

23469813

سجاد حمولة فائق باللون األسود مع شعار ستینغراي
حافظ على منطقة الحمولة في سیارة كورفیت ستینغراي الكوبیه محمیة ومرتبة جیدًا

باستخدام بساط سجاد الحمولة الفاخر والمزین بزخارف ثریة تفصیلیة في اختیار
شعارات كورفیت .

23262252

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



اكسسوارات االطارات

5YU - كروم 5 أضالع - YA113F عجالت 19 إنش - العجلة األمامیة
أدخل تعدیالت دراماتیكیة على مظهر كورفیت باستخدام عجالت مطلیة بالكروم

وتشتمل على 5 أضالع. تتسم بشعار األعالم المتصالبة في غطاء المركز. ال تستخدم
سوى مجموعات العجالت واإلطارات المعتمدة من جنرال موتورز.

19302113

5YU - كروم 5 أضالع - YA115R عجالت 20 إنش - العجلة الخلفیة
أدخل تعدیالت دراماتیكیة على مظهر كورفیت باستخدام عجالت مطلیة بالكروم

وتشتمل على 5 أضالع. تتسم بشعار األعالم المتصالبة في غطاء المركز. ال تستخدم
سوى مجموعات العجالت واإلطارات المعتمدة من جنرال موتورز

19302115

الغطاء المركزي - شعار العلم المتصالب، خلفیة فضیة
أغطیة عنكبوتیة الشكل مخصصة لوسط العجالت تم تصمیمها خصیصًا لعجالت

سیارتك. یتم تصنیعها من مادة متینة لمقاومة الصدأ من أجل الحصول على عمر طویل.

19301415

الغطاء المركزي - شعار العلم المتصالب، خلفیة سوداء
أغطیة عنكبوتیة الشكل مخصصة لوسط العجالت تم تصمیمها خصیصًا لعجالت

سیارتك. یتم تصنیعها من مادة متینة لمقاومة الصدأ من أجل الحصول على عمر طویل.

19301416

الغطاء المركزي - شعار جاك
أغطیة عنكبوتیة الشكل مخصصة لوسط العجالت تم تصمیمها خصیصًا لعجالت

سیارتك. یتم تصنیعها من مادة متینة لمقاومة الصدأ من أجل الحصول على عمر طویل.

19301417

Stingray الغطاء المركزي - شعار
أضف لمحة جمالیة إضافیة إلى سیارتك باستخدام األغطیة المركزیة للعجالت. متاح

في ستینغراي و Jake وZ51 واألعالم المتصالبة وشعارات الكربون. ال تستخدم
سوى مجموعات العجالت واإلطارات المعتمدة من جنرال موتورز ألق نظرة على

الموقع www.gmaccessorieszone.com للتعرف على المعلومات الهامة المتعلقة
باإلطارات والعجالت.

19301418

الغطاء المركزي - شعار Z51، كروم
أضف لمحة جمالیة إضافیة إلى سیارتك باستخدام األغطیة المركزیة للعجالت. متاح

في ستینغراي و Jake وZ51 واألعالم المتصالبة وشعارات الكربون. ال تستخدم
سوى مجموعات العجالت واإلطارات المعتمدة من جنرال موتورز. ألق نظرة على

الموقع www.gmaccessorieszone.com للتعرف على المعلومات الهامة المتعلقة
باإلطارات والعجالت.

19301420

الغطاء المركزي - شعار Z51، رمادي معدني
أضف لمحة جمالیة إضافیة إلى سیارتك باستخدام األغطیة المركزیة للعجالت. متاح

في ستینغراي و Jake وZ51 واألعالم المتصالبة وشعارات الكربون. ال تستخدم
سوى مجموعات العجالت واإلطارات المعتمدة من جنرال موتورز. ألق نظرة على

الموقع www.gmaccessorieszone.com للتعرف على المعلومات الهامة المتعلقة
باإلطارات والعجالت.

19301421

Jake الغطاء المركزي باللون األسود مع شعار
أضف لمحة جمالیة إضافیة إلى سیارتك كورفیت ستینغراي باستخدام األغطیة

المركزیة للعجالت التي تحمل شعار Jake. ال تستخدم سوى مجموعات العجالت
www.chevrolet.com/ واإلطارات المعتمدة من جنرال موتورز. قم بزیارة
accessories للتعرف على المعلومات الهامة المتعلقة بالعجالت واإلطارات.

19331659

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



الغطاء المركزي - شعار كربون
أغطیة عنكبوتیة الشكل مخصصة لوسط العجالت تم تصمیمها خصیصًا لعجالت

سیارتك. یتم تصنیعها من مادة متینة لمقاومة الصدأ من أجل الحصول على عمر طویل.

19302357

صامولة بعروة - كروم، باقة متعددة المكونات (20 قطعة)
أضف لمساتك الشخصیة إلى العجالت باستخدام صاموالت ذات عراوي متطابقة. ال

تستخدم سوى مجموعات العجالت واإلطارات المعتمدة من جنرال موتورز.

19201541

طقم قفل العجلة، كروم
أضف لمساتك الشخصیة إلى العجالت واحمها من السرقة باستخدام مجموعة أقفال

العجلة. تم التحقق من مطابقتها لمواصفات جنرال موتورز. ال تستخدم سوى مجموعات
العجالت واإلطارات المعتمدة من جنرال موتورز.

19211919

وحدة مراقبة ضغط اإلطار - باقة متعددة المكونات (16 قطعة)
أدخل تعدیالت دراماتیكیة على مظهر Corvette Z06 باستخدام عجالت مطلیة

بالنیكل اللؤلؤي وتشتمل على 6 أضالع منقسمة. تتسم بشعار األعالم المتصالبة في
.GM غطاء المركز. ال تستخدم سوى مجموعات العجالت واإلطارات المعتمدة من

19119416

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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