اكسسوارات
بولت EV
الكهربائية

ُصنعت بولت  EVالكهربائية بالكامل لتلبي كافة متطلبات القيادة في المدينة ،وهي توفر مدى

يصل حتى  520كم 1بشحنة واحدة كاملة .استمتع بقيادتها مع مجموعة من االكسسوارات المتميزة
والموجودة على الجهة المقابلة لهذه البطاقة وقم بعدها بطلب ما يناسبك لدى أقرب وكيل

شفروليه أو عبر زيارة الموقع االلكترونيwww.chevroletarabia.com/accessories :

1المدى  520كم بحسب دورة القيادة األوروبية الجديدة  .NEDCقد يتنوع المدى الفعلي بحسب عدة عوامل تشمل درجة الحرارة ،حالة الطريق وأسلوب القيادة.
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EVERYDAY
ELECTRIC
ACCESSORIES

Bolt EV is built around your everyday city driving needs, offering up to 520 km of electric
range on a full charge.1 Make the most of your driving experience by selecting from our
Accessories collection on the reverse side of this card and place the order with your
nearest Chevrolet dealer or online: chevroletarabia.com/accessories.

1 NEDC-estimated 520 km EV range. Your actual range may vary based on several factors including temperature, terrain, and driving technique.
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1. CARGO LINER WITH INTERNAL
STORAGE

Complete trunk and cargo area protection –
designed to perfectly fit your Bolt EV, adding
extra space and keeping spills, dirt and grease
away from your precious cargo.

JOD 192.33 excluding VAT

2. LIMITED EDITION BLACK BOWTIES

Add a customized feel to your Bolt EV with
exclusive black front and rear Bowties,
designed to make your Bolt stand out and look
even more electric.

JOD 160.80 excluding VAT

3. A BOLT FRONT SUNSHADE

1

Protect your Bolt EV interior from the summer
sunshine, no matter where you park. Plus, it’s
easily foldable for convenient in-car storage.

JOD 111.20 excluding VAT

2

3

PLACE YOUR ORDER AT YOUR NEAREST CHEVROLET DEALER OR ONLINE:

CHEVROLETARABIA.COM/ACCESSORIES

Chevrolet reserves the right to change the specifications of any accessories shown in this layout at any time. It is important to check with your local Chevrolet Dealer for the most up-to-date information.
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 -1أرضية قابلة لإلزالة تخفي تحتها مساحة

تخزين إضافية
عزز حماية صندوق حيز األمتعة مع البطانة المصممة
ً
خصيصا لسيارتك بولت  EVوالتي تمنحك المساحة

المثالية للتخزين وتحمي صندوق سيارتك ومحتوياته
من األتربة والسوائل المسكوبة والشحوم.
 192.33دينار غير شامل الضربية

 -2شعارات شفروليه السوداء بإصدار محدود
أضف المزيد من المظهر المتميز على سيارتك بولت EV
مع شعارات شفروليه السوداء ذات اإلصدار المحدود،
ً
تميزا.
والمصممة لتجعل سيارتك بولت  EVأكثر
 160.80دينار غير شامل الضربية

 -3باقة الحماية من أشعة الشمس في الجهة
األمامية لسيارة بولت EV
احم مقصورة سيارتك بولت  EVمن أشعة الشمس
الحارقة في الصيف ،إنها سهلة االستخدام وقابلة
للطي والتخزين بسهولة في سيارتك.

1

 111.20دينار غير شامل الضربية

2

3

تفضل بوضع طلبك لدى أقرب وكيل شفروليه أو عبر زيارة الموقع االلكتروني:
WWW.CHEVROLETARABIA.COM/ACCESSORIES

تحتفظ شفروليه بحقها في تغيير مواصفات أي من اكسسواراتها المعروضة بأي وقت .من المهم التحقق من آخر المعلومات عبر التواصل مع الوكيل المحلي المعتمد.
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