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اكسسوارات خارجیة

(GLJ) الشبكة، رمادي معدني شاحب
خصص مقدمة سیارة إمباال باستخدام لمسات الشبك تلك. یتم تزیین الشبك العلوي

والسفلي بقضبان أفقیة مطلیة بالكروم وحافة محیطیة بلون جسم السیارة مما یضفي
مظهرًا أنیقًا جدیدًا على سیارتك إمباال. اتصل بوكیل شفرولیه للحصول على مزیدٍ

من المعلومات.

22985025

Lund واقي مقولب لغطاء المحرك - كروم مقدم من
إبعاد أوساخ الطریق والحشرات مع المساعدة في حمایة غطاء المحرك في إمباال
من أضرار األحجار باستخدام الواقي المقولب المصمم خصیصًا لغطاء المحرك.
یتم تركیبه بشكل محكم عن طریق تتبع حافة غطاء المحرك. متاح مطلیًا بالكروم

وبلون الدخان األسود. بدون ضمان جنرال موتورز. بضمان Lund. للحصول على
التفاصیل، اتصل بالرقم 18002417219.

19331061

غطاء مرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة، كروم
اجعل سیارتك تعبر عنك باستخدام أغطیة مرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة. تتوافر مطلیة

بالكروم. اتصل بوكیل شفرولیه للحصول على مزیدٍ من المعلومات.

22965102

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.

22872956

مردات لحمایة العجالت، مجموعة خلفیة مقولبة، سوداء
یتم تركیب الواقیات الخلفیة المقولبة المصممة خصیصًا للوقایة من الرذاذ مباشرة خلف

العجالت للمساعدة في حمایة المركبة من الرذاذ والطین. مصممة خصیصًا لسیارتك
بحیث تشتمل على مزایا التصمیم الذي یحسن مظهر سیارتك من الخارج. متوافرة

باللون األسود.

23110566

(GA1) مجموعة الجناح، أخضر لیموني معدني
تتسم مجموعة جناح Flushmount المقولبة خصیصًا بتصمیم نحیل یضفي مظهرًا

ریاضیًا على إمباال. وهو متوافر في مجموعة متنوعة من األلوان. اتصل بوكیل
شفرولیه للحصول على مزیدٍ من المعلومات.

23320228

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

حارف الهواء بالنافذة الجانبیة، داكن
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. متوافرة بلون الدخان. اتصل بوكیل شفرولیه للحصول على

مزیدٍ من المعلومات.

19243419

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



اكسسوارات داخلیة

سجاد أرضیات أمامیة وخلفیة فائقة لكل األحوال الجویة، حجریة بنیة اللون
یتطابق بساط األرضیة الفاخر ذو التصمیم الدقیق الذي یناسب كل األحوال الجویة مع

الحواف المحیطیة لألرضیة. یعمل التصمیم المضلع العمیق على تجمیع السوائل والطین
واألوساخ األخرى من أجل سهولة التنظیف. تحافظ السنون الموجودة في الخلف على

تثبیته في مكانه. یتم تزیینها بشعار شفرولیه الخاص بسیارات شفرولیه.

23246361

باقة التدخین - مطفأة السجائر مع حلقة كسوة مطلیة بالكروم، والعة، مبیت
الوالعة، مثبت المبیت

تعد هذه الباقة المریحة حالً مثالیًا لألشخاص الذین یدخنون داخل سیاراتهم. إنها
تتناسب بشكل مثالي مع حامل األكواب القیاسي ویسهل نزعها. إنها تشتمل على طفایة

سجائر باإلضافة إلى والعة سجائر. اتصل بوكیل شفرولیه للحصول على مزیدٍ من
المعلومات.

22981746

ألواح عتبة الباب - فوالذ
قم بتحسین مظهر عتبات الباب األمامي والخلفي باستخدام ألواح عتبات األبواب هذه.
وهي متوافرة مصنعة من الفوالذ الملمع ومزینة بشعار إمباال. اتصل بوكیل شفرولیه

للحصول على مزیدٍ من المعلومات.

22954819

طقم الدواسة الریاضیة
قم بتحسین مظهر سیارتك شفرولیه باستخدام طقم أغطیة الدواسات األنیق هذا. یوفر هذا

التصمیم األسود المصنع من الفوالذ مظهرًا ریاضیًا للسیارة من الداخل. یشتمل على
دواسة البنزین وغطاء الكبح.

19212762

اكسسوارات منطقة التخزین

شبكة الحمولة، أسود
احتفظ بأغراضك آمنة في صندوق السیارة باستخدام شبكة الحمولة. یسهل ربطها لتثبیت

األشیاء أثناء التنقل. یعمل التصمیم الذي یشبه األظرف على تحسین سهولة االستخدام.
اتصل بأقرب وكیل شفرولیه للحصول على مزیدٍ من المعلومات.

22956876

منظم الحمولة، أسود مع شعار شفرولیه
یشتمل منظم الحمولة هذا على حواجز تقسیم قابلة للطي لتتیح لك نقل ووضع أشیاء
ذات أحجام مختلفة. إنها تشتمل على قوالب بالستیكیة حراریة من نوع ممتاز مقاوم

لالنزالق لتحمي منطقة الحمولة الخلفیة. تتوافر باللون األسود مع شعار شفرولیه
الخاص بسیارات شفرولیه. اتصل بوكیل شفرولیه للحصول على مزیدٍ من المعلومات.

19202575

سجاد األرضیة - سجاد األرضیة في منطقة الحمولة لمالئمة كل األحوال
الجویة، یشتمل على شعار Impala، باللون األسود

یتم تزیین بساط الحمولة الفائق المناسب لكل األحوال الجویة والذي یتمتع بدقة التصمیم
بشعار إمباال ویتم تركیبه بشكل مثالي في صندوق السیارة ویحمي السجادة التي تم

تصنیعها في المصنع. یعمل النمط المضلع العمیق على تجمیع األوساخ من أجل سهولة
التنظیف. تحافظ السنون الموجودة في الخلف على تثبیته في مكانه. اتصل بوكیل

شفرولیه للحصول على مزیدٍ من المعلومات.

22995319

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



اكسسوارات االطارات

SE4 - عجالت مطلیة بالكروم 18 إنش
أضف لمساتك الشخصیة إلى سیارة إمباال الخاصة بك باستخدام عجالت مقاس 18 إنش

والتي تم التحقق من موافقتها لمواصفات جنرال موتورز.

19301178

الغطاء المركزي - شعار شفرولیه، كروم
أغطیة مخصصة لوسط العجالت تم تصمیمها خصیصًا لعجالت شفرولیه یتم تصنیعها
من مادة متینة لمقاومة الصدأ من أجل الحصول على عمر طویل. تتسم بشعار شفرولیه.

19159968

الغطاء المركزي - ألومنیوم مزین بشعار شفرولیه الخاص بسیارات
شفرولیه

أضف لمساتك الشخصیة إلى سیارة شفرولیه الخاصة بك باستخدام أغطیة عجالت
المركزیة الجذابة والتي تم التحقق من موافقتها لمواصفات جنرال موتورز.

19299317

الغطاء المركزي - شعار شفرولیه الذهبي، مصقول
أغطیة مخصصة لوسط العجالت تم تصمیمها خصیصًا لعجالت GM یتم تصنیعها من

مادة متینة لمقاومة الصدأ من أجل الحصول على عمر طویل.

17800089

الغطاء المركزي، شعار شفرولیه باللون الذهبي، ألومنیوم ملمع
أضف لمساتك الشخصیة إلى سیارة إمباال الخاصة بك باستخدام عجالت مقاس 19 إنش

خماسیة األضالع والتي تم التحقق من موافقتها لمواصفات جنرال موتورز.

19301626

غطاء الصامولة ذات العروة، من الفوالذ
قم بتكملة مظهر العجالت في سیارتك باستخدام هذه الصاموالت ذات العراوي ذات

لمسة الزخرفة الرائعة والمزودة بأغطیة مصنعة من الفوالذ للصاموالت ذات العراوي.

19303308

طقم قفل العجالت - كروم (یشتمل على 4 أقفال للعجلة و1 مفتاح)
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

19259109

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



الكترونیات

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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