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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.

● STANDARD  AVAILABLE — NOT AVAILABLE

AVAILABLE COLORS

BLACK MEET KETTLE METALLIC SON OF A GUN GREY METALLIC PULL ME OVER RED MINT MY MIND BRIMSTONE SWITCHBLADE SILVER METALLIC

SUMMIT WHITE SPLASH BLUE METALLIC MYSTIC VIOLET METALLIC CREAMY BEIGE METALLIC

5
Seats

Max.
Seating

PERFORMANCE LS LT
1SA 1SB 1SB 1SC

Engine, 1.4L DOHC 4-Cylinder MFI ● ● ● ●

Transmission, Continuous Variable (CVT) ● ● ●

Cruise Control — ● ●

EXTERIOR
Door Handles, Body-Color ● ● ● ●

Lock Control, Liftgate ● ● ● ●

Bumpers, Front And Rear, Body-Color ● ● ● ●

Headlamps, Halogen ● ● ● ●

Mirrors, Outside Power-Adjustable, Body-Color ● ● ● ●

Spoiler, Rear, Sport ● ● ● ●

Wheels, 14" Steel ● ● — —
Wheels, 15"x6" Aluminum — — ● ●

Foglamps — — ● ●

INTERIOR LS LT
1SA 1SB 1SB 1SC

Cargo Security Shelf, Rear ● ● ● ●

Door Locks, Power, Side-Door ● ● ● ●

Door Locks, Power, Emergency Unlock, Automatic ● ● ● ●

Driver Information Center ● ● ● ●

Seats, Second Row 60/40 Split-Bench ● ● ● ●

Front Power Windows ● ● ● ●

Rear Power Windows ● ● ●

Steering, Power ● ● ● ●

Steering Wheel, Leather-Wrapped — — — ●

Visors, Driver And Front Passenger Vanity Mirrors — — ● ●

Keyless Start, Switch — — ●

Lock Control System — — ●

Audio System, Infotainment System (Chevrolet MyLink™) — — — ●

SAFETY
Air Bags, Frontal, Driver And Right Front Passenger ● ● ● ●

Sensor, Front Air Bag ● ● ● ●

StabiliTrak®, Stability Control System With Brake Assist 
(Std For GCC) (Linked to CVT for Levant) ● ● ● ●

Rear Park Assist — — ● ●

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

MAINTENANCE APPOINTMENT WITHIN TWO DAYS TRANSPARENT PRICING ON COST OF SERVICE

ONE-HOUR MAINTENANCE WHEN BOOKED IN ADVANCE

GUARANTEED MAINTENANCE PARTS AVAILABILITY ACROSS THE REGION

24/7 FOUR-YEAR REGIONAL ROADSIDE ASSISTANCE



األلوان المتوفرة:
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● 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.

العدد األقصى للمقاعد

مقاعد
5

أسود معدني

أبيض

رمادي معدني

أزرق معدني

أحمر داكن

بنفسجي معدني

أخضر فاتح

بيج فاتح معدني

فضي معدنيذهبي

LSLTاألداء

1SA1SB1SB1SC
MFI ،سعة 1.4 لتر، 4 اسطوانات DOHC ،المحرك●●●●

CVT ●●●ناقل الحركة، متفاوت مستمر 

السرعة ●●—مثبت 

التصميم الخارجي
●●●●مقابض األبواب - بلون الهيكل

الخلفية للبوابة  اإلقفال  ●●●●تحكم 

الهيكل بلون  أمامية وخلفية،  ●●●●المصدات، 

●●●●مصابيح رئيسية، هالوجين

●●●●المرايا، خارجية قابلة للتعديل كهربائيًا، بلون الهيكل

●●●●الجناح الخلفي، رياضي

——●●العجالت، ١٤" من الفوالذ
●●——العجالت، ١٥" x ٦" من األلومنيوم

●●——مصابيح الضباب

LSLTالمقصورة

1SA1SB1SB1SC
●●●●رف حماية األمتعة، خلفي

الجانبية ●●●●أقفال األبواب، كهربائية لألبواب 

أقفال األبواب، كهربائية، فتح األقفال عند الطوارئ، 
●●●●أوتوماتيكي

●●●●مركز معلومات القيادة

●●●●المقاعد، الصف الثاني منقسم بنسبة 40/60

●●●●نوافذ أمامية كهربائية

●●●نوافذ خلفية كهربائية

●●●●المقود، كهربائي

●———عجلة القيادة، ملفحة بالجلد

●●——حاجبات الشمس مع مرايا زينة، للسائق والراكب األمامي

●——تشغيل بكبسة زر )بدون مفتاح( 

باإلقفال التحكم  ●——نظام 

●———نظام الصوت، نظام شفروليه مايلينك

األمان
الهوائية، أمامية، للسائق والراكب األمامي ●●●●الوسائد 

الهوائية األمامية الوسادة  ●●●●حساس 

®StabiliTrak، للتحكم االلكتروني بالثبات مع نظام  نظام 
المساعدة على الفرملة )قياسي في طرازات دول مجلس 

CVT لدول المشرق العربي( التعاون الخليجي( )مرتبطة بـ 
●●●●

●●——نظام المساعدة على الركن الخلفي

تحديد موعد الصيانة خالل يومين

إنجاز الصيانة خالل ساعة واحدة عند حجز الموعد مسبقًا

ضمان توفر قطع الصيانة ضمن اإلقليم

شفافية في األسعار لتكاليف الخدمة

مساعدة اقليمية على الطريق لمدة أربع سنوات 24/7

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


