
BLAZER 2023

STARTING FROM
AED 00,000 ● STANDARD ● AVAILABLE — NOT AVAILABLE

7
Safety

Air Bags
3.6
Engine

Liters

COST OF MAINTENANCE 10, 30, 50, 90K 20K, 40K, 60K, 80K, 100K 70K

PRICE (AED) XXX XXX XXX
AVAILABLE COLORS

RADIANT RED TINTCOAT9BLACKIRIDISCENT PEARL TRICOAT9, 10 NITRO YELLOW METALLIC9,10 STERLING GRAY METALLIC9RED HOT9

DISPLAYED VEHICLE
AED 00,000

Warranty

Years/KM
3/100K

Premium Sporty Design

10.2"

Chevrolet 
Infotainment 
System

Chevrolet reserves the right to change the specifications and colors of any models and items shown in this catalogue at any time. It is important to check with your local Chevrolet Dealer for the latest information on models 
available for order in your market.

Includes a 10-year Standard Connectivity when activated*.

*This vehicle comes equipped with hardware to support OnStar Safety Services and innovative Connected Services like in-vehicle 4G LTE Wi-Fi. These services require an OnStar subscription, and, as regards the Wi-Fi Hotspot, a data plan, in order to function. While the necessary hardware is present in 
your vehicle, OnStar Connected Services and Wi-Fi data plans are currently not available in your country. If you press the Red SOS or Blue OnStar buttons, you will not be connected to anyone. If an emergency situation arises, please contact the emergency services as you would presently. We will contact 
you when services are available in your country. Due to global Semi-Conductor supply shortages, GM vehicles may not have some standard features and options. Please check with your local Chevrolet dealer to confirm the vehicle’s specifications prior to purchase. Vehicles not equipped with Automatic 
Stop/Start will be less fuel efficient.

1 Not available in Jordan 2 Requires: Iridescent Pearl Tricoat or Nitro Yellow. Available on Red Hot, Radiant Red Tintcoat and Sterling Grey Metallic 3  A NOTE ON CHILD SAFETY: Always use seat belts and the correct child restraint for 
your child’s age and size, even with airbags. Even in vehicles equipped with the Passenger Sensing System, children are safer when properly secured in a rear seat in the appropriate infant, child or booster seat. Never place a 
rear-facing infant restraint in the front seat of any vehicle equipped with an active frontal airbag. See your vehicle Owner’s Manual and the child safety seat instructions for more safety information.  4 Due to global Semi-Conductor 
supply shortages, GM vehicles may not have some standard features and options. Please check with your local Chevrolet dealer to confirm the vehicle’s specifications prior to purchase. Vehicles not equipped with Automatic Stop/
Start will be less fuel efficient.  5 The system wirelessly charges one compatible mobile device. Some phones have built-in wireless charging technology and others require a special adaptor/back cover. To check for phone or other 
device compatibility, see chevroletarabia.com or consult your carrier. 6 Chevrolet Infotainment System functionality varies by model. Full functionality requires compatible Bluetooth and smartphone, and USB connectivity for 
some devices. 7 Vehicle user interface is a product of Apple and its terms and privacy statements apply. Requires compatible iPhone and data plan rates apply. Apple CarPlay, iPhone, Siri and Apple Music are trademarks of Apple Inc., 
registered in the U.S. and other countries. 8  Vehicle user interface is a product of Google and its terms and privacy statements apply. Requires the Android Auto app on Google Play and a compatible Android smartphone. Data plan 
rates apply. You can check which smartphones are compatible at g.co/androidauto/requirements. 9 Extra cost. 10 Requires Black roof. Due to global Semi-Conductor supply shortages, GM vehicles may not have some standard 
features and options. Please check with your local Chevrolet dealer to confirm the vehicle’s specifications prior to purchase. Vehicles not equipped with Automatic Stop/Start will be less fuel efficient. Safety features are no 
substitute for the driver’s responsibility to operate the vehicle in a safe manner. The driver should remain attentive to traffic, surroundings and road conditions at all times. Read the Owner’s Manual for more important safety 
information.

For more information on Chevrolet Complete Care and Terms and Conditions, visit us on chevroletarabia.com

GUARANTEED  PARTS AVAILABILITY ACROSS
THE REGION

ONE-HOUR  MAINTENANCE

MAINTENANCE  APPOINTMENT WITHIN TWO DAYS TRANSPARENT PRICING ON COST OF SERVICE

FOUR-YEAR REGIONAL ROADSIDE ASSISTANCECHEVROLET

RS

EXTERIOR

Liftgate: Power, programmable, hands-free with emblem projection ●

Outside heated mirrors, power-adjustable, manual-folding with integrated turn signal indicators and 
driver-side auto-dimming feature

●

Roof rails: Black ●

Panoramic Sunroof ●

20" Technical Gray Aluminum Wheels ●

21” High Gloss Black Aluminum Wheels1 ●

LED Headlamps ●

Rear Camera mirror washer ●

Black roof, two-tone vehicle2 ●

Mirror: Auto-dimming ●

ENGINE/CHASSIS
3.6L V6, SIDI, 308HP, DOHC with Variable Valve Timing (VVT) and Active Fuel Management with stop/start 
technology

●

Transmission: 9-speed automatic, electronically controlled with overdrive and Driver Shift Control ●

All-wheel drive ●

Front-wheel drive ●

SAFETY & SECURITY
Airbags: Frontal and seat-mounted side-impact for driver and front passenger; knee for driver; and 
head-curtain for all outboard seating positions3 ●

Forward Collision Alert and Following Distance Indicator ●

Enhanced Automatic Emergency Braking4 ●

Front Pedestrian Braking ●

LATCH system (Lower Anchors and Tethers for Children), for child restraints seats ●

Lane Change Alert with Side Blind Zone Alert ●

Lane Keep Assist with Lane Departure Warning ●

RS

Rear Seat Reminder ●

Rear Cross Traffic Alert ●

Rear Park Assist with audible warning ●

HD Rear Vision Camera ●

StabiliTrak  Electronic Stability Control System with traction control ●

INTERIOR

Adaptive Cruise Control ●

Driver Information Center: 8" diagonal multi-color display, enhanced, reconfigurable ●

Driver seat memory: Recalls two presets for 8-way power driver seat, outside mirrors, power tilt and 
telescopic steering column 

●

Rear Camera Mirror ●

Power outlet: 230-volt, on rear of front center console ●

Remote vehicle starter system ●

Steering column: Manual power tilt and telescopic ●

Wireless charging5 ●

SEATING

Driver: 8-way power ●

Front passenger: 6-way power ●

Ventilated, heated driver and front passenger seats ●

Seating: Perforated leather-appointed ●

ENTERTAINMENT
Chevrolet Infotainment 3 Premium system6 with 10.2" diagonal HD color touchscreen, AM/FM stereo. 
Additional features for compatible phones include: Bluetooth audio streaming for 2 active devices, voice 
command pass-through to phone Apple CarPlay®7 and Android Auto™8 capable

●

Bose premium 8-speaker audio system with amplifier, center instrument panel speaker and subwoofer ●

USB ports: One type-A and one type-C on instrument panel; one type-A and one type-C, charge-only, on 
rear of center console

●

One type-A and one type-C, SD card reader, and auxiliary input jack in front center storage bin ●
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Driver: 8-way power ●
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Chevrolet Infotainment 3 Premium system6 with 10.2" diagonal HD color touchscreen, AM/FM stereo. 
Additional features for compatible phones include: Bluetooth audio streaming for 2 active devices, voice 
command pass-through to phone Apple CarPlay®7 and Android Auto™8 capable

●

Bose premium 8-speaker audio system with amplifier, center instrument panel speaker and subwoofer ●

USB ports: One type-A and one type-C on instrument panel; one type-A and one type-C, charge-only, on 
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1 Not available in Jordan 2 Requires: Iridescent Pearl Tricoat or Nitro Yellow. Available on Red Hot, Radiant Red Tintcoat and Sterling Grey Metallic 3  A NOTE ON CHILD SAFETY: Always use seat belts and the correct child restraint for 
your child’s age and size, even with airbags. Even in vehicles equipped with the Passenger Sensing System, children are safer when properly secured in a rear seat in the appropriate infant, child or booster seat. Never place a 
rear-facing infant restraint in the front seat of any vehicle equipped with an active frontal airbag. See your vehicle Owner’s Manual and the child safety seat instructions for more safety information.  4 Due to global Semi-Conductor 
supply shortages, GM vehicles may not have some standard features and options. Please check with your local Chevrolet dealer to confirm the vehicle’s specifications prior to purchase. Vehicles not equipped with Automatic Stop/
Start will be less fuel efficient.  5 The system wirelessly charges one compatible mobile device. Some phones have built-in wireless charging technology and others require a special adaptor/back cover. To check for phone or other 
device compatibility, see chevroletarabia.com or consult your carrier. 6 Chevrolet Infotainment System functionality varies by model. Full functionality requires compatible Bluetooth and smartphone, and USB connectivity for 
some devices. 7 Vehicle user interface is a product of Apple and its terms and privacy statements apply. Requires compatible iPhone and data plan rates apply. Apple CarPlay, iPhone, Siri and Apple Music are trademarks of Apple Inc., 
registered in the U.S. and other countries. 8  Vehicle user interface is a product of Google and its terms and privacy statements apply. Requires the Android Auto app on Google Play and a compatible Android smartphone. Data plan 
rates apply. You can check which smartphones are compatible at g.co/androidauto/requirements. 9 Extra cost. 10 Requires Black roof. Due to global Semi-Conductor supply shortages, GM vehicles may not have some standard 
features and options. Please check with your local Chevrolet dealer to confirm the vehicle’s specifications prior to purchase. Vehicles not equipped with Automatic Stop/Start will be less fuel efficient. Safety features are no 
substitute for the driver’s responsibility to operate the vehicle in a safe manner. The driver should remain attentive to traffic, surroundings and road conditions at all times. Read the Owner’s Manual for more important safety 
information.

RADIANT RED TINTCOAT9BLACKIRIDISCENT PEARL TRICOAT9, 10 NITRO YELLOW METALLIC9,10 STERLING GRAY METALLIC9RED HOT9

OnStar equipped*
OnStar Connected Services and Wi-Fi Plans available in United Arab Emirates (UAE) and Kuwait only.
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●تنبيه حركة المرور الخلفية

●نظام المساعدة على الركن الخلفي مع تنبيه صوتي

●كاميرا الرؤية الخلفية HD عالية الوضوح

●نظام StabiliTrak اإللكتروني للتحكم االلكتروني بالثبات مع التحكم بالجر

المقصورة

●ُمثبت السرعة التكيفي

●مركز معلومات القيادة: شاشة متعددة األلوان قياس 8"، محّسنة، قابلة للتخصيص

ذاكرة لمقعد السائق: استدعاء إعدادين ُمسبقين لمقعد السائق القابل للتعديل كهربائيًا بـ8 اتجاهات مع المرايا 
الخارجية القابلة للتعديل كهربائيًا وعمود المقود القابل للتعديل كهربائيًا باالتجاهين األفقي والعمودي

●

●مرآة كاميرا الرؤية الخلفية

●مخرج الطاقة: 230 فولت، خلف الكونسول المركزي األمامي

●نظام بدء تشغيل المركبة عن بعد

●عمود التوجيه: تعديل يدوي باالتجاهين األفقي والعمودي

●الشحن الالسلكي5

المقاعد

●تعديل مقعد السائق كهربائيًا بـ8 اتجاهات

●تعديل مقعد الراكب األمامي كهربائيًا بـ6 اتجاهات

●مقاعد السائق والراكب األمامي مهواة وقابلة للتدفئة

●المقاعد من الجلد المثقب

الترفيه

AM/ نظام6 شفروليه المعلوماتي الترفيهي 3 الفاخر بشاشة لمس ملونة فائقة الوضوح قياس 10.2"، ستيريو
FM. مزايا إضافية للهواتف المتوافقة تشمل: البث الصوتي عبر بلوتوث لجهازين نشطين، األوامر الصوتية للهاتف 

Android Auto™8 و Apple CarPlay®7 والتوافقية مع

●

●نظام Bose الصوتي الفاخر مع 8 مكبرات صوت مع معزز صوت وسماعة لوحة العدادات المركزية ومضخم صوت

 ،C واآلخر من النوع A على لوحة العدادات، واحد من النوع C واآلخر من النوع A أحدها من النوع :USB منافذ
للشحن فقط في الجهة الخلفية من الكونسول المركزي

●

●واحد من النوع A وواحد من النوع C وقارئ بطاقة SD ومنفذ AUX في صندوق التخزين األمامي المركزي

RS

التصميم الخارجي

●البوابة الخلفية: كهربائية، قابلة للبرمجة، تعمل دون استخدام اليدين مع إسقاط شعار ضوئي

مرايا خارجية ُمدفأة وقابلة للتعديل كهربائيًا وقابلة للطي يدويًا مع مؤشرات االنعطاف المدمجة وميزة التعتيم 
األوتوماتيكي جهة السائق

●

●السكك السقفية: باللون األسود

●فتحة سقف بانورامية

●عجالت 20" من األلومنيوم الرمادي 

●عجالت1 ألومنيوم سوداء المعة قياس 21"

LED مصابيح رئيسية●

●نظام غسيل كاميرا مرآة الرؤية الخلفية 

●سقف أسود، مركبة بلونين2

●المرآة: تعتيم أوتوماتيكي

المحرك / الشاسي

3.6 لتر، SIDI ،V6، بقوة 308 حصان ، DOHC مع التوقيت المتفاوت للصمامات )VVT( وإدارة الوقود النشطة مع 
تكنولوجيا اإليقاف / التشغيل

●

●ناقل الحركة:  أوتوماتيكي  بـ9 سرعات، يتم التحكم به الكترونيًا مع زيادة السرعة والتحكم في تغيير النقالت الخاصة بالسائق

●نظام الدفع بجميع العجالت

●نظام دفع بالعجالت األمامية

األمان والسالمة

الوسائد الهوائية: أمامية ولالصطدامات الجانبية مثبتة بالمقعد للسائق والراكب األمامي، لمنطقة الركبة للسائق 
وستارة رأس لجميع ركاب المقاعد جهة النوافذ3

●

●تنبيه االصطدام األمامي ومؤشر المسافة الالحقة

●نظام الفرملة األمامية األوتوماتيكية الطارئة المعزز4

●نظام الفرملة األمامية الخاص بالمشاة

●نظام LATCH )مثبتات سفلية وأحزمة لتثبيت األطفال(، ألنظمة تأمين األطفال

●تنبيه تبديل المسار مع تنبيه المنطقة الجانبية العمياء

●نظام المساعدة على البقاء ضمن المسار مع نظام تنبيه مغادرة المسار

●نظام التذكير بالمقعد الخلفي

ابتداًء من

بــــلـيــزر 2023

● قياسي ● متوّفر — غير متوّفر 00,000 درهم

100K &70 ,50 ,20 ,1030K80K & 4060K90Kتكلفة الصيانة
XXXXXXXXXXXXXXXالسعر )درهم(

األلوان المتوفرة:

المركبة المعروضة
00,000 درهم

لتر

المحرك

3.6
األمان

وسائد هوائية
7100/3

الضمان

سنة/كم
ألف

نظام شفروليه 
المعلوماتي 

الترفيهي 10.2"

تصميم رياضي فاخر

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.

*ONSTAR مزودة بميزة

تشتمل على اتصال قياسي لمدة 10 سنوات عند تنشيطه*. * تأتي هذه المركبة مجهزة بأجهزة لدعم خدمات أونستار للسالمة والخدمات المتصلة المبتكرة مثل شبكة 4G LTE Wi-Fi داخل المركبة. تتطلب هذه الخدمات اشتراك أونستار، وفيما يتعلق بنقطة اتصال Wi-Fi Hotspot فإنها تتطلب خطة بيانات لتعمل. مع وجود األجهزة الضرورية لتشغيل خدمات 
أونستار المتصلة وخطط بيانات Wi-Fi فإنها غير متوفرة حاليًا في بلدك. إذا ضغطت على زر الطوارئ األحمر أو زر أونستار األزرق، فلن تكون متصاًل بأي شخص. في حالة ظهور حالة طارئة، يرجى االتصال بخدمات الطوارئ كما تفعل اآلن. سوف نتصل بك عندما تكون الخدمات متاحة في بلدك . بسبب النقص الحاصل في توريد أشباه الموصالت على الصعيد 

زة بتقنية اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي ستكون أقل كفاءة باستهالك الوقود. الدولي، فإن مركبات ’جنرال موتورز‘ قد ال تحوي بعض الخصائص والخيارات القياسية. يرجى مراجعة وكيل ’ شفروليه‘ المحّلي للتأّكد من مواصفات المركبة قبل القيام بشرائها. المركبات غير المجهَّ

لؤلؤي ثالثي الطبقات9،10أسودأحمر داكن9 أصفر معدني9،10 أحمر9رمادي معدني9

1 غير متوفر في األردن. 2 يتطلب: اللون الخارجي اللؤلؤي ثالثي الطبقات أو األصفر. متوفر مع اللون األحمر واألحمر الداكن والرمادي المعدني. 3 مالحظة حول سالمة الطفل: دائمًا استخدم أحزمة األمان وأدوات التثبيت المناسبة لألطفال ولسن طفلك وحجمه 
وذلك حتى مع وجود الوسائد الهوائية. حتى في المركبات المجهزة بنظام استشعار وجود الركاب، سيكون األطفال أكثر أمانًا عند تأمينهم بشكل صحيح في المقعد الخلفي في مقعد الرضع أو مقعد األطفال أو المقعد المعزز المناسب. ال تضع أبدًا مقعد تأمين 

األطفال المواجه للخلف في المقعد األمامي في أي مركبة مزودة بوسادة هوائية أمامية فاعلة. راجع دليل مالك المركبة وتعليمات مقعد سالمة األطفال للمزيد عن معلومات السالمة. 4 بسبب النقص العالمي في إمدادات أشباه الموصالت، قد ال تحتوي 
مركبات جنرال موتورز على بعض المزايا والخيارات القياسية. يرجى مراجعة وكيل شفروليه المحلي لتأكيد مواصفات المركبة قبل الشراء. ستكون المركبات غير المزودة بنظام اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي أقل كفاءة في توفير استهالك الوقود. 5 يقوم النظام 

بالشحن الالسلكي لجهاز محمول واحد متوافق. تحتوي بعض الهواتف على تقنية الشحن الالسلكي المدمجة ويتطلب البعض اآلخر محواًل/غطاًء خلفيًا خاصًا. للتحقق من توافق الهاتف أو أي جهاز آخر، راجع موقع CHEVROLETARABIA.COM أو استشر شركة 
االتصاالت الخاصة بك. 6 تتنوع وظائف نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي بحسب الطراز. تتطلب الوظائف الكاملة بلوتوث متوافقًا وهاتفًا ذكيًا واتصال USB لبعض األجهزة. 7 واجهة المستخدم الخاصة بالمركبة هي من منتجات شركة APPLE وتطبق 
شروطها وبيانات الخصوصية الخاصة بها. يتطلب جهاز IPHONE متوافق وسيتم تطبيق رسوم البيانات. ُتعتبر APPLE CARPLAY و IPHONE و SIRI و APPLE MUSIC عالمات تجارية مملوكة لشركة APPLE INC وهي مسجلة في الواليات المتحدة 
وبلدان أخرى. 8 واجهة المستخدم الخاصة بالمركبة من منتجات شركة GOOGLE وتطبق شروطها وبيانات الخصوصية الخاصة بها. يتطلب تطبيق ANDROID AUTO على GOOGLE PLAY وهاتف ANDROID ذكي متوافق. تطبق رسوم خطة البيانات. 

يمكنك التحقق من الهواتف الذكية المتوافقة على G.CO/ANDROIDAUTO/REQUIREMENTS لتعرف المزيد. 9 لون بتكلفة إضافية. 10 يتطلب سقف أسود. بسبب النقص العالمي في إمدادات أشباه الموصالت، قد ال تحتوي مركبات جنرال موتورز على 
بعض المزايا والخيارات القياسية. يرجى مراجعة وكيل شفروليه المحلي لتأكيد مواصفات المركبة قبل الشراء. ستكون المركبات غير المزودة بنظام اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي أقل كفاءة في توفير استهالك الوقود. مزايا األمان ليست بدياًل عن مسؤولية 

السائق في استخدام المركبة بطريقة آمنة. يجب أن يظل السائق متيقظًا لحركة المرور وما يحيط به وأحوال الطريق في جميع األوقات. اقرأ دليل المالك لمعرفة المزيد عن معلومات السالمة المهمة.

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

بــــلـيــزر 2023

● قياسي ● متوّفر — غير متوّفر 00,000 درهم

المركبة المعروضة
00,000 درهم

لتر

المحرك

3.6
األمان

وسائد هوائية
7

تصميم رياضي فاخر

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.

RS

●تنبيه حركة المرور الخلفية

●نظام المساعدة على الركن الخلفي مع تنبيه صوتي

●كاميرا الرؤية الخلفية HD عالية الوضوح

●نظام StabiliTrak اإللكتروني للتحكم االلكتروني بالثبات مع التحكم بالجر

المقصورة

●ُمثبت السرعة التكيفي

●مركز معلومات القيادة: شاشة متعددة األلوان قياس 8"، محّسنة، قابلة للتخصيص

ذاكرة لمقعد السائق: استدعاء إعدادين ُمسبقين لمقعد السائق القابل للتعديل كهربائيًا بـ8 اتجاهات مع المرايا 
الخارجية القابلة للتعديل كهربائيًا وعمود المقود القابل للتعديل كهربائيًا باالتجاهين األفقي والعمودي

●

●مرآة كاميرا الرؤية الخلفية

●مخرج الطاقة: 230 فولت، خلف الكونسول المركزي األمامي

●نظام بدء تشغيل المركبة عن بعد

●عمود التوجيه: تعديل يدوي باالتجاهين األفقي والعمودي

●الشحن الالسلكي5

المقاعد

●تعديل مقعد السائق كهربائيًا بـ8 اتجاهات

●تعديل مقعد الراكب األمامي كهربائيًا بـ6 اتجاهات

●مقاعد السائق والراكب األمامي مهواة وقابلة للتدفئة

●المقاعد من الجلد المثقب

الترفيه

AM/ نظام6 شفروليه المعلوماتي الترفيهي 3 الفاخر بشاشة لمس ملونة فائقة الوضوح قياس 10.2"، ستيريو
FM. مزايا إضافية للهواتف المتوافقة تشمل: البث الصوتي عبر بلوتوث لجهازين نشطين، األوامر الصوتية للهاتف 

Android Auto™8 و Apple CarPlay®7 والتوافقية مع

●

●نظام Bose الصوتي الفاخر مع 8 مكبرات صوت مع معزز صوت وسماعة لوحة العدادات المركزية ومضخم صوت

 ،C واآلخر من النوع A على لوحة العدادات، واحد من النوع C واآلخر من النوع A أحدها من النوع :USB منافذ
للشحن فقط في الجهة الخلفية من الكونسول المركزي

●

●واحد من النوع A وواحد من النوع C وقارئ بطاقة SD ومنفذ AUX في صندوق التخزين األمامي المركزي

RS

التصميم الخارجي

●البوابة الخلفية: كهربائية، قابلة للبرمجة، تعمل دون استخدام اليدين مع إسقاط شعار ضوئي

مرايا خارجية ُمدفأة وقابلة للتعديل كهربائيًا وقابلة للطي يدويًا مع مؤشرات االنعطاف المدمجة وميزة التعتيم 
األوتوماتيكي جهة السائق

●

●السكك السقفية: باللون األسود

●فتحة سقف بانورامية

●عجالت 20" من األلومنيوم الرمادي 

●عجالت1 ألومنيوم سوداء المعة قياس 21"

LED مصابيح رئيسية●

●نظام غسيل كاميرا مرآة الرؤية الخلفية 

●سقف أسود، مركبة بلونين2

●المرآة: تعتيم أوتوماتيكي

المحرك / الشاسي

3.6 لتر، SIDI ،V6، بقوة 308 حصان ، DOHC مع التوقيت المتفاوت للصمامات )VVT( وإدارة الوقود النشطة مع 
تكنولوجيا اإليقاف / التشغيل

●

●ناقل الحركة:  أوتوماتيكي  بـ9 سرعات، يتم التحكم به الكترونيًا مع زيادة السرعة والتحكم في تغيير النقالت الخاصة بالسائق

●نظام الدفع بجميع العجالت

●نظام دفع بالعجالت األمامية

األمان والسالمة

الوسائد الهوائية: أمامية ولالصطدامات الجانبية مثبتة بالمقعد للسائق والراكب األمامي، لمنطقة الركبة للسائق 
وستارة رأس لجميع ركاب المقاعد جهة النوافذ3

●

●تنبيه االصطدام األمامي ومؤشر المسافة الالحقة

●نظام الفرملة األمامية األوتوماتيكية الطارئة المعزز4

●نظام الفرملة األمامية الخاص بالمشاة

●نظام LATCH )مثبتات سفلية وأحزمة لتثبيت األطفال(، ألنظمة تأمين األطفال

●تنبيه تبديل المسار مع تنبيه المنطقة الجانبية العمياء

●نظام المساعدة على البقاء ضمن المسار مع نظام تنبيه مغادرة المسار

●نظام التذكير بالمقعد الخلفي

األلوان المتوفرة:

لؤلؤي ثالثي الطبقات9،10أسودأحمر داكن9 أصفر معدني9،10 أحمر9رمادي معدني9

1 غير متوفر في األردن. 2 يتطلب: اللون الخارجي اللؤلؤي ثالثي الطبقات أو األصفر. متوفر مع اللون األحمر واألحمر الداكن والرمادي المعدني. 3 مالحظة حول سالمة الطفل: دائمًا استخدم أحزمة األمان وأدوات التثبيت المناسبة لألطفال ولسن طفلك وحجمه 
وذلك حتى مع وجود الوسائد الهوائية. حتى في المركبات المجهزة بنظام استشعار وجود الركاب، سيكون األطفال أكثر أمانًا عند تأمينهم بشكل صحيح في المقعد الخلفي في مقعد الرضع أو مقعد األطفال أو المقعد المعزز المناسب. ال تضع أبدًا مقعد تأمين 

األطفال المواجه للخلف في المقعد األمامي في أي مركبة مزودة بوسادة هوائية أمامية فاعلة. راجع دليل مالك المركبة وتعليمات مقعد سالمة األطفال للمزيد عن معلومات السالمة. 4 بسبب النقص العالمي في إمدادات أشباه الموصالت، قد ال تحتوي 
مركبات جنرال موتورز على بعض المزايا والخيارات القياسية. يرجى مراجعة وكيل شفروليه المحلي لتأكيد مواصفات المركبة قبل الشراء. ستكون المركبات غير المزودة بنظام اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي أقل كفاءة في توفير استهالك الوقود. 5 يقوم النظام 

بالشحن الالسلكي لجهاز محمول واحد متوافق. تحتوي بعض الهواتف على تقنية الشحن الالسلكي المدمجة ويتطلب البعض اآلخر محواًل/غطاًء خلفيًا خاصًا. للتحقق من توافق الهاتف أو أي جهاز آخر، راجع موقع CHEVROLETARABIA.COM أو استشر شركة 
االتصاالت الخاصة بك. 6 تتنوع وظائف نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي بحسب الطراز. تتطلب الوظائف الكاملة بلوتوث متوافقًا وهاتفًا ذكيًا واتصال USB لبعض األجهزة. 7 واجهة المستخدم الخاصة بالمركبة هي من منتجات شركة APPLE وتطبق 
شروطها وبيانات الخصوصية الخاصة بها. يتطلب جهاز IPHONE متوافق وسيتم تطبيق رسوم البيانات. ُتعتبر APPLE CARPLAY و IPHONE و SIRI و APPLE MUSIC عالمات تجارية مملوكة لشركة APPLE INC وهي مسجلة في الواليات المتحدة 
وبلدان أخرى. 8 واجهة المستخدم الخاصة بالمركبة من منتجات شركة GOOGLE وتطبق شروطها وبيانات الخصوصية الخاصة بها. يتطلب تطبيق ANDROID AUTO على GOOGLE PLAY وهاتف ANDROID ذكي متوافق. تطبق رسوم خطة البيانات. 

يمكنك التحقق من الهواتف الذكية المتوافقة على G.CO/ANDROIDAUTO/REQUIREMENTS لتعرف المزيد. 9 لون بتكلفة إضافية. 10 يتطلب سقف أسود. بسبب النقص العالمي في إمدادات أشباه الموصالت، قد ال تحتوي مركبات جنرال موتورز على 
بعض المزايا والخيارات القياسية. يرجى مراجعة وكيل شفروليه المحلي لتأكيد مواصفات المركبة قبل الشراء. ستكون المركبات غير المزودة بنظام اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي أقل كفاءة في توفير استهالك الوقود. مزايا األمان ليست بدياًل عن مسؤولية 

السائق في استخدام المركبة بطريقة آمنة. يجب أن يظل السائق متيقظًا لحركة المرور وما يحيط به وأحوال الطريق في جميع األوقات. اقرأ دليل المالك لمعرفة المزيد عن معلومات السالمة المهمة.

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

الترفيهي 10.2"

100K &70 ,50 ,20 ,1030K80K & 4060K90Kتكلفة الصيانة
XXXXXXXXXXXXXXXالسعر )درهم(

*OnStar مجهزة بميزة

تتوفر خدمات OnStar المتصلة وباقات واي فاي في اإلمارات العربية المتحدة والكويت فقط.

100/3
الضمان

سنة/كم
ألف


