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اكسسوارات خارجیة

شعارات - شعار شفرولیه المضيء على الشبكة األمامیة، ذهبي مع حواف
محیطیة مطلیة بالكروم

احرص على زیادة ظهور سیارة كامارو باستخدام رموز جذابة مضیئة یتم تثبیتها على
جسم السیارة من الخارج.

23380121

شعارات ربط قوسیة أمامیة وخلفیة مع شعار Chevy باللون األسود
احرص على زیادة ظهور سیارة كامارو باستخدام رموز جذابة یتم تثبیتها على جسم

السیارة من الخارج.

23358104

(GBA) شبكة، سوداء
یمكنك الوصول إلى ذروة التخصیص باستخدام هذه الشبكة العلویة الریاضیة. إنها تحل
محل الشبكة الحالیة في سیارة كامارو فقد تم تصمیمها لیتم تركیبها بشكل مثالي وسهل.

متوافرة في مجموعة ألوان لجسم السیارة.

22965834

باب تعبئة الوقود، كروم
أضف لمساتك الشخصیة إلى سیارتك كاماروباستخدام باب فتحة تعبئة الوقود. یتوافر

مطلیًا بالكروم أو النیكل الحریري. كال اإلصداران یتم تزیینهما بشعار كامارو. اتصل
بوكیل شفرولیه للحصول على مزیدٍ من المعلومات.

22959850

(GD1) فتحة غطاء المحرك - أزرق معدني
قم بترقیة المظهر الرائع لسیارة كامارو باستخدام باقة مغرفة غطاء المحرك المتاحة

بألوان مختارة تالئم لون المركبة.

23408566

باقة فتحة تهویة غطاء المحرك، سوداء (GBA)، لالستخدام في السیارات
SS ذات الطراز

احصل على مظهر خالٍ من العیوب في سیارة كامارو باستخدام مجموعة متنوعة من
مغارف غطاء المحرك. اختر وحدات اإلخراج التي تطابق لون جسم السیارة بحیث

تتماشى تمامًا مع لون سیارة كامارو.

23176238

،LT باقة أشرطة الرالي في غطاء المحرك/غطاء سطح التحمیل، كوبیه
(G1W) أبیض

أضف لمسة شخصیة إلى سیارة كاماروباستخدام الباقة الشریطیة لغطاء المحرك
وغطاء سطح التحمیل والمتوافرة في مجموعة متنوعة من األلوان. لالستخدام مع طرز

.SSو LT

84047848

(G7Q) باقة شریطیة جانبیة لجسم السیارة - رمادي قاتم معدني
قم بإضفاء لمسة شخصیة إلى سیارتك باستخدام الحزم الشریطیة المثبتة على جانب

السیارة والتي تم تصمیمها وتصنیعها خصیصًا لسیارة كامارو. متوافرة في مجموعة
متنوعة من األلوان.

23507053

V6 باقة شریطیة لألداء العالي تحمل شعار شفرولیه، لطرازات الكوبیه
أضف باقة شریطیة إلى سیارة كامارو وقم بإضفاء مظهر یتسم باألداء الفائق. اتصل

بوكیل شفرولیه للحصول على مزیدٍ من المعلومات.

84002057

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



رسومات جرافیكس مخصصة، باقة أشرطة الهیكل، باللون األسود
تم تصمیمه وتصنیعه خصیصًا من أجل سیارة كامارو وتعد األغلفة األصلیة طریقة

رائعة إلضفاء لمسة شخصیة.

23214522

رسومات جرافیكس مخصصة، باقة أشرطة استخراج، باللون األسود،
للسیارات ذات السقف القابل للطي

أبرز خطوط التصمیم القوي في سیارة كامارو عن طریق إضافة هذه األشرطة الجذابة
إلى جسم السیارة. وهو متوافر في مجموعة متنوعة من األلوان. اتصل بوكیل شفرولیه

للحصول على مزیدٍ من المعلومات.

22996127

باقة طولیة/شریطیة - شرائط Heritage، سوداء
امنح سیارة كامارومظهرًا كالسیكیًا باستخدام أشرطة Heritage. وهو متوافر

في مجموعة متنوعة من األلوان. اتصل بوكیل شفرولیه للحصول على مزیدٍ من
المعلومات.

20968500

V6 باقة طولیة/شریطیة - شرائط رالي، سوداء لسیارات الكوبیه
أشرطة رالي تضفي مظهرًا كالسیكیًا على سیارة كامارو. وهو متوافر في مجموعة

متنوعة من األلوان. اتصل بوكیل شفرولیه للحصول على مزیدٍ من المعلومات.

23425860

(G1W) باقة أشرطة المصد - أبیض
یمكن إضافة عالمات المصد إلى المصدات األمامیة في سیارة كامارو إلبراز خطوط

التصمیم القویة في السیارة. وهو متوافر في مجموعة متنوعة من األلوان. اتصل بوكیل
شفرولیه للحصول على مزیدٍ من المعلومات.

23287483

شریط أوسط كامل الطول، كوبیه LT، أسود (GBA)، لالستخدام بدون
CF5 فتحة سقف

أضف لمسة شخصیة إلى سیارة كامارو باستخدام هذه الحزم الشریطیة الوسطى ذات
.SSو LT األطوال الكاملة. لالستخدام مع طرز

84047832

(GBA) مردات مطلیة لحمایة العجالت - أمامیة وخلفیة
ساعد في حمایة كامارو من الرذاذ والطین الناتج عن دوران اإلطارات باستخدام هذه

الواقیات المطلیة من الرذاذ والتي یتم تركیبها مباشرة خلف العجالت الخلفیة. وهي
متوافرة في مجموعة متنوعة من األلوان. ال تتوافر مع التأثیرات األرضیة.

23436524

مردات لحمایة العجالت، مقولبة أمامیة وخلفیة، غیر مخصصة لالستخدام
مع تأثیرات األرضیة - سوداء

هذه الزوائد الربعیة األمامیة والخلفیة لیست الواقیات المقولبة النمطیة للحمایة من
الرذاذ. لقد تم تصمیمها خصیصًا لسیارة كامارو، وهي تبرز المظهر القوي للسیارة
بینما تساعد في الوقت نفسه في حمایة السیارة من الطین والتراب والملح والحصى.

متوافرة باللون األسود.

23114083

(GBA) مجموعة الجناح المزود بشفرة، باللون األسود
أضف لمساتك الشخصیة إلى مظهر سیارة كامارو باستخدام مجموعة الجناح

المخصصة والمستلهمة من السباقات والمتاحة بألوان جسم السیارة كي تنتقي منها ما
تشاء.

84016429

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



مجموعة الجناح الخلفي، شفرة ZL1، باللون األسود
أضف لمساتك الشخصیة إلى مظهر سیارة كامارو باستخدام مجموعة الجناح

المخصصة المستلهمة من السباقات والمتاحة بألوان جسم السیارة كي تنتقي منها ما
تشاء. ال یشتمل الجناح ذو الشفرة ZL1 على رمز بدیل ویجب شراؤه بشكل منفصل.

اتصل بوكیل شفرولیه للحصول على مزیدٍ من المعلومات.

23475083

مجموعة الجناح - جناحي مرتفع - جناح خلفي، نمط Z28، رمادي شاحب
معدني

أضف لمساتك الشخصیة إلى مظهر سیارتك باستخدام مجموعة الجناح المخصصة
المستلهمة من السباقات بتصمیم Z28. اتصل بوكیل شفرولیه للحصول على مزیدٍ من

المعلومات.

23481654

شعار شفرولیه مع كامارو(أحرف مطلیة بالكروم مع اللون األسود)
یستطیع مالك سیارة كامارو 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. للحصول على مزیدٍ من التفاصیل،

اتصل بالرقم 18002322766.

19330388

شارة مصد كامارو
قم بتحسین تفاصیل التصمیم على جانب سیارة كامارو باستخدام "شارة المصد" من

كامارو.

23273557

لطرازات LT التي تشتمل على عادم NPP فائق األداء
قم بإضفاء مظهر دراماتیكي جبار على سیارتك كامارو باستخدام باقة التأثیرات

األرضیة والتي تتوافر بألوان جسم السیارة التي یمكنك االختیار من بینها.

23405635

تأثیرات أرضیة، رمادي شاحب (GLJ) - لالستخدام في مركبات من
(N10) مزودة باثنین من أنابیب العادم LT طراز

قم بإضفاء مظهر دراماتیكي جبار على سیارتك كامارو باستخدام باقة التأثیرات
األرضیة والتي تتوافر بألوان جسم السیارة التي یمكنك االختیار من بینها.

22986837

تأثیرات أرضیة، سوداء (GBA)، للطرز LT التي ال تشتمل على أنبوب
NPP عادم

قم بإضفاء مظهر دراماتیكي جبار على سیارتك كامارو باستخدام باقة التأثیرات
األرضیة والتي تتوافر بألوان جسم السیارة التي یمكنك االختیار من بینها.

84015372

باقة تطویر أنبوب العادم فائقة األداء - V8 (LS3) - مجموعة تطویر
أنبوب العادم، مع أطراف بیضاویة، في السیارات التي ال تشتمل على

التأثیرات األرضیة
یمكنك تحسین مظهر وصوت نظام العادم في سیارة كامارو باستخدام إحدى مجموعات
العادم المضبوطة والمثبتة بالمسامیر والتي تتوافق مع لوائح االنبعاثات. إنها تقدم أداءً

رائعًا من حیث الصوت وتقلیل االنسداد مع زیادة القوة وباألخص عند االقتران بأجزاء
أخرى فائقة األداء. اتصل بوكیل شفرولیه للحصول على مزیدٍ من المعلومات.

23206772

V8 1 في طرز الكوبیهLE باقة نظام التعلیق - نظام تعلیق
امنح سیارة كامارو SS بالطرازات التي تبدأ من 2010 وما بعدها قدرة أكبر في

المنحنیات باستخدام نفس مكونات التعلیق المستخدمة في باقة األداء 1LE. یستلزم
الضبط مع التركیب. تشتمل المحتویات على قضیب تثبیت أمامي وخلفي ومحامل

عجالت ZL1 ووصالت المرتكزات الخارجیة ومحامل الصدمات الخلفیة من أجل
تحسین األداء على الطریق.

23123397

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



V6 1 في طراز الكوبیهLE باقة التعلیق - تعلیق
امنح سیارة كامارو SS بدایة من 2010 وما بعدها قدرة أكبر في المنحنیات باستخدام

نفس مكونات التعلیق المستخدمة في باقة األداء 1LE. یستلزم الضبط مع التركیب.
تشتمل المحتویات على قضیب تثبیت أمامي وخلفي ومحامل عجالت ZL1 ووصالت
المرتكزات الخارجیة ومحامل الصدمات الخلفیة من أجل تحسین األداء على الطریق.

23123398

(G7D) أصفر المع - (V8 (LS3 and L99 - غطاء المحرك
أضف تطویرًا أنیقًا إلى محرك كامارو باستخدام أحد أغطیة المحرك هذه. وهي

متوافرة بألوان متعددة مما یتیح لك تكملة أو تباین اللون الخارجي لسیارتك. اتصل
بوكیل شفرولیه للحصول على مزیدٍ من المعلومات.

12658128

Brembo أمامیة فائقة األداء ZL1 نظام المكابح - مكابح
تعمل أنظمة الكبح المخصصة لسیارات السباق على تحسین أداء الكبح في ظل ظروف

التشغیل على حلبة السباق. تقدم مجموعة تحویل المكابح مقاومة أكبر لالعوجاج مع
خفض درجات حرارة التشغیل في ظروف حلبة السباق وزیادة مقاومة التآكل.

22959672

حامل لوحة أرقام السیارة المقدم من Baron and Baron - شعار
شفرولیه مع شفرولیه (أحرف مطلیة بالكروم واللون األسود)

یستطیع مالك سیارة كامارو تحسین مظهر سیارتهم الخارجي من خالل حامل لوحة
األرقام ذو الشكل الرائع المقدم من Baron and Baron. بدون ضمان جنرال

موتورز. ضمان مقدم من Baron and Baron. للحصول على مزیدٍ من التفاصیل،
اتصل بالرقم 18002322766.

19330379

(GBA) أسود ،LT وصلة إطالة واجهة العدادات األمامیة، لطرز
امنح سیارتك كامارو مظهرًا مثیرًا ورائعًا باستخدام المقسم األمامي من باقة التأثیرات
األرضیة المقدمة من كامارو. إنه یشتمل على وصلة إطالة أمامیة ویتوافر بألوان جسم

السیارة.

23301624

غطاء السیارة، خارجي - رمادي مع شعار ZL1 - لالستخدام في
الطرازات المزودة بسقف قابل للطي

وفر الحمایة لسیارة كامارو باستخدام غطاء سیارة یتم تركیبه داخلیًا أو خارجیًا. ثمة
حافة مخصصة لكل غطاء لیناسب منحنیات كامارو كما لو كان قفازًا. اتصل بوكیل

شفرولیه للحصول على مزیدٍ من المعلومات

22863455

غطاء السیارة، داخلي - أسود مع شعار كامارو
وفر الحمایة لسیارة كاماروباستخدام غطاء سیارة یتم تركیبه داخلیًا أو خارجیًا. ثمة
حافة مخصصة لكل غطاء لیناسب منحنیات كاماروكما لو كان قفازًا. اتصل بوكیل

شفرولیه للحصول على مزیدٍ من المعلومات.

20960814

غطاء السیارة - داخلي، لون رمادي
ساعد في حمایة سطح سیارة كامارو من األتربة والغبار باستخدام غطاء السیارة

الداخلي.

23457480

الزجاج األمامي
یعمل هذا الزجاج األمامي القابل للطي على تقلیل اضطراب الهواء في حجیرة الركاب
عند خفض الغطاء العلوي. اتصل بوكیل شفرولیه للحصول على مزیدٍ من المعلومات.

92219688

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



اكسسوارات داخلیة

سجاد األرضیة - منطقة الحمولة الفائقة التي تناسب كل العوامل الجویة مع
شعار كامارو باللون الفضي، أسود

یتوافق سجاد األرضیات األمامیة والخلفیة المناسب لكل العوامل الجویة مع سیارة
كامارومن الداخل. یعمل التصمیم المضلع العمیق على تجمیع السوائل والطین

واألوساخ األخرى من أجل سهولة التنظیف. تحافظ السنون الموجودة في الخلف
على تثبیته في مكانه. یتم تزیین سجاد األرضیة األمامیة بشعار كامارو. اتصل بوكیل

شفرولیه للحصول على مزیدٍ من المعلومات.

22766717

سجاد األرضیة - سجاد فائق أمامي وخلفي، سجاد أسود، شعار كامارو
باللون البرتقالي، حافة حمراء

یعمل بساط األرضیة المصنع من السجاد الفاخر على إضفاء مظهر مخصص مع
المساعدة في حمایة سجاد سیارة كامارو من الطین والسوائل وملح الطریق واألتربة.

اتصل بوكیل شفرولیه للحصول على مزیدٍ من المعلومات.

92221511

سجاد فائق لألرضیات األمامیة والخلفیة، أسود مع رباط أحمر وشعار
كامارو

ساعد في حمایة السجاد في سیارة كامارو من الطین والسوائل وملح الطریق واألتربة
باستخدام بساط األرضیة المصنع من السجاد الفائق األمامي والخلفي.

23283734

باقة التدخین - تشتمل على طفایة السجائر والوالعة ومبیت الوالعة ومثبت
مبیت الوالعة

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.

92237050

،Performance ألواح عتبة الباب، لوح كسوة عتبة الباب األمامي، شعار
رمادي

حسّن وساعد في حمایة طریق الدخول إلى سیارة كامارو باستخدام ألواح كسوة عتبة
.Performance الباب. وهي متاحة باللون الرمادي ومزینة بشعار شفرولیه

23213277

مبدل ناقل حركة یدوي قصیر الشوط، جلد، للمركبات المزودة بمحرك
LS3

.SS توفر مجموعة ناقل الحركة تبدیالً أسرع وأدق في ناقل الحركة الیدوي كامارو
إنها نفس ناقل الحركة المستخدم في طراز ZL1 والذي یقدم تبدیالت أقصر لغیارات

السرعة. تشتمل تلك المجموعة على ناقل الحركة ومكونات التركیب ومقبض جلد لناقل
الحركة بدرزات متباینة.

23157703

مبدل ناقل حركة یدوي قصیر الشوط، جلد، للمركبات المزودة بمحرك
LS3

.SSتوفر مجموعة ناقل الحركة تبدیالً أسرع وأدق في ناقل الحركة الیدوي كامارو
نفس ناقل الحركة المستخدم في طراز ZL1 والذي یقدم تبدیالت أقصر لغیارات

السرعة. تشتمل تلك المجموعة على ناقل الحركة ومكونات التركیب ومقبض مكسو
بالجلد أو القماش لناقل الحركة بدرزات متباینة.

23322214

غطاء كونسول األرضیة، باللون األسود مع شعار كامارو
اضف المزید من الجمال على مقصورة سیارة كامارو باستخدام غطاء كونسول

األرضیة األمامیة الجذاب. یسهل تركیبه وهو متوافر مع شعارات كامارو المتنوعة.

23494006

غطاء كونسول األرضیة، شعار ZL1 (درزات حیاكة حمراء)
قم بتطویر غطاء الكونسول األمامي القائم إلى غطاء فینیل سمیك مزین بالشعار. یسهل
.ZL1و SSو RS تركیب مسند الذراع وهو متوافر مع شعارات كامارو متنوعة مثل

اتصل بوكیل شفرولیه للحصول على مزیدٍ من المعلومات.

22992180

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



طقم كسوة باب داخلیة، زرقاء
تعمل مجموعة الكسوة الداخلیة للباب والمكونة من قطعتین على إبراز تكامل أو تباین
اللون الخارجي لسیارة كاماروللحصول على مظهر مخصص بالكامل. متوافر بألوان

متعددة. اتصل بوكیل شفرولیه للحصول على مزیدٍ من المعلومات.

23507867

مجموعة الكسوة الداخلیة - بطانات الركبة، جلد أسود
تعمل مجموعة كسوة بطانة الركبة المكونة من 4 قطع على إبراز تكامل أو تباین اللون
الخارجي لسیارة كامارو للحصول على مظهر مخصص بالكامل مع توفیر المزید من

الراحة في الوقت نفسه. متوافر بألوان متعددة. اتصل بوكیل شفرولیه للحصول على
مزیدٍ من المعلومات.

23389081

(GCR) طقم الكسوة الداخلیة، لون برتقالي
تعمل مجموعة الكسوة الداخلیة المكونة من 4 قطع على إبراز تكامل أو تباین اللون

الخارجي لسیارة كامارو للحصول على مظهر مخصص بالكامل. متوافر بألوان متعددة.
اتصل بوكیل شفرولیه للحصول على مزیدٍ من المعلومات.

22918238

(MYB and MYC) غطاء الدواسة، ناقل الحركة األوتوماتیكي
تحل أغطیة الدواسات فائقة الجودة المصنعة من الفوالذ والمصممة خصیصًا لسیارات

كامارو محل الدواسات القائمة إلضفاء مظهر ریاضي على السیارة من الداخل. كما
تشتمل تلك األغطیة على أسطح جر مطاطیة مرتفعة. اتصل بوكیل شفرولیه للحصول

على مزیدٍ من المعلومات.

22826306

باقة إضاءة كسوة الباب، أسود مظلم
أضف لمسة شخصیة إلى سیارة كامارو من الداخل باستخدام باقة إضاءة كسوة الباب

هذه.

84043885

EF7 محرك ،SS بطانة الغطاء السفلي مع شعار
انطلق وارفع غطاء المحرك إلظهار حجیرة المحرك في سیارة كامارو. تتصل هذه

البطانة السفلیة بغطاء المحرك لتوفیر مظهر تفصیلي.

22757035

اكسسوارات منطقة التخزین

شبكة الحمولة، أسود
قم بتثبیت األشیاء في منطقة الصندوق الخلفي في سیارة كامارو باستخدام شبكة

الحمولة.

92223802

شبكة الحمولة، أسود
قم بتثبیت األشیاء في منطقة الصندوق الخلفي في سیارة كامارو باستخدام شبكة

الحمولة.

23450619

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

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



اكسسوارات االطارات

Manoogian - عجالت 20 إنش - عجالت أمامیة 20 إنش × 8 إنش
SEM - مطلیة بالفضي

أضف لمساتك الشخصیة على كامارو باستخدام عجالت ألومنیوم مطلیة باللون الفضي
مقاس 20 إنش وتشتمل على 5 أضالع. تم التحقق من مطابقتها لمواصفات جنرال

موتورز. ال تستخدم سوى مجموعات العجالت واإلطارات المعتمدة من جنرال موتورز

19301177

عجلة 20 إنش - عجلة ألومنیوم (20 × 8.5)، أسود المع منخفض -
SHH

أضف لمساتك الشخصیة على كامارو باستخدام عجالت ألومنیوم مطلیة باللون األسود
مقاس 20 إنش وتشتمل على 5 أضالع. تم التحقق من مطابقتها لمواصفات GM. ال
تستخدم سوى مجموعات العجالت واإلطارات المعتمدة من جنرال موتورز. إطارات

منتجة إلعادة االستخدام.

23333843

عجلة 20 إنش - عجلة ألومنیوم خلفیة (20 × 9.5)، أسود المع منخفض
56F - (فقط SS لطراز)

أضف لمساتك الشخصیة على كامارو باستخدام عجالت ألومنیوم مطلیة باللون األسود
مقاس 20 إنش وتشتمل على 5 أضالع. تم التحقق من مطابقتها لمواصفات GM. ال
تستخدم سوى مجموعات العجالت واإلطارات المعتمدة من جنرال موتورز. إطارات

منتجة إلعادة االستخدام.

23333840

Manoogian - عجالت 20 إنش - عجالت خلفیة 20 إنش × 9 إنش
SEM - مطلیة بالفضي

أضف لمساتك الشخصیة على كامارو باستخدام عجالت ألومنیوم مطلیة باللون الفضي
مقاس 20 إنش وتشتمل على 5 أضالع. تم التحقق من مطابقتها لمواصفات جنرال

موتورز. ال تستخدم سوى مجموعات العجالت واإلطارات المعتمدة من جنرال موتورز

19301176

عجالت 20 إنش - EA407 - عجلة أمامیة 20 إنش × 8 إنش - بدیلة
SEO - تشطیب نهائي - مطلي باللون األسود

أضف لمساتك الشخصیة على كامارو باستخدام عجالت ألومنیوم مطلیة باللون األسود
مقاس 20 إنش وتشتمل على 5 أضالع. تم التحقق من مطابقتها لمواصفات جنرال

موتورز. ال تستخدم سوى مجموعات العجالت واإلطارات المعتمدة من جنرال
موتورز.

19301172

عجالت 20 إنش - EA408 - عجلة خلفیة 20 إنش × 9 إنش - بدیلة
SEO - تشطیب نهائي - مطلي باللون األسود

أضف لمساتك الشخصیة على كامارو باستخدام عجالت ألومنیوم مطلیة باللون األسود
مقاس 20 إنش وتشتمل على 5 أضالع. تم التحقق من مطابقتها لمواصفات جنرال

موتورز. ال تستخدم سوى مجموعات العجالت واإلطارات المعتمدة من جنرال
موتورز.

19301173

عجالت 21 إنش - EA172، عجلة أحادیة، عجلة أمامیة 21 إنش × 8.5
إنش - شریط بشفة أحمر مع أضالع سوداء

أضف لمساتك الشخصیة إلى سیارة كامارو باستخدام عجالت قیاس 21 إنش خماسیة
األضالع ومطلیة باللون األسود مع عالمة شریطیة حمراء. تم التحقق من مطابقتها

لمواصفات جنرال موتورز. ال تستخدم سوى مجموعات العجالت واإلطارات المعتمدة
من جنرال موتورز.

19302760

الغطاء المركزي - أسود مع شعار شفرولیه الفضي
أضف لمساتك الشخصیة على كامارو باستخدام عجالت ألومنیوم مطلیة باللون األسود

مقاس 20 إنش وتشتمل على 5 أضالع. تم التحقق من مطابقتها لمواصفات جنرال
موتورز. ال تستخدم سوى مجموعات العجالت واإلطارات المعتمدة من جنرال موتورز

19300061

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

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



الغطاء المركزي - شعار شفرولیه، مصقول
أضف لمساتك الشخصیة على كامارو باستخدام عجالت مصقولة مقاس 20 إنش

وتشتمل على 5 أضالع. تم التحقق من مطابقتها لمواصفات جنرال موتورز. ال تستخدم
سوى مجموعات العجالت واإلطارات المعتمدة من جنرال موتورز

19258339

الغطاء المركزي - شعار شفرولیه الخاص بسیارات شفرولیه، أسود
أضف لمساتك الشخصیة على كامارو باستخدام عجالت مطلیة باللون األسود الالمع

مقاس 20 إنش وتشتمل على 5 أضالع ومزینة بأشرطة حمراء. تم التحقق من مطابقتها
لمواصفات جنرال موتورز. ال تستخدم سوى مجموعات العجالت واإلطارات المعتمدة

من جنرال موتورز.

19332925

الغطاء المركزي - شعار شفرولیه مزین بنقوش بارزة، رمادي
أضف لمساتك الشخصیة على كامارو باستخدام عجالت ZL1 سوداء مقاس 20 إنش

وتشتمل على 5 أضالع. تم التحقق من مطابقتها لمواصفات جنرال موتورز. ال تستخدم
سوى مجموعات العجالت واإلطارات المعتمدة من جنرال موتورز.

19260251

(Chevy Performance (5ZD ،الغطاء المركزي، ألومنیوم ساطع
أضف لمسة نهائیة إلى سیارتك كامارو باستخدام هذه األغطیة المركزیة المخصصة
للعجالت والتي تم تصمیمها خصیصًا لعجالت شفرولیه. یتم تصنیعها من مادة متینة

لمقاومة الصدأ من أجل الحصول على عمر طویل.

23249092

RS الغطاء المركزي، ألومنیوم ملمع مع شعار
أضف لمسة نهائیة إلى سیارتك كامارو باستخدام هذه األغطیة المركزیة المخصصة
للعجالت والتي تم تصمیمها خصیصًا لعجالت شفرولیه. یتم تصنیعها من مادة متینة

لمقاومة الصدأ من أجل الحصول على عمر طویل.

23115615

صامولة بعروة - كروم، یوجد 20 صامولة بعروة
قم بتكملة مظهر العجالت في سیارتك باستخدام هذه الصاموالت ذات العراوي ذات

لمسة الزخرفة الرائعة والمزودة بأغطیة مطلیة بالكروم.

92221881

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

باقة قفل وصامولة العجلة
أضف لمساتك الشخصیة على كامارو باستخدام عجالت مصقولة مقاس 20 إنش

وتشتمل على 5 أضالع. تم التحقق من مطابقتها لمواصفات جنرال موتورز. ال تستخدم
سوى مجموعات العجالت واإلطارات المعتمدة من جنرال موتورز.

19259108

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.



مستشعرات مؤشر ضغط اإلطار
أضف لمساتك الشخصیة على كامارو باستخدام عجالت مطلیة باللون األسود الالمع

مقاس 20 إنش وتشتمل على 5 أضالع ومزینة بأشرطة حمراء. تم التحقق من مطابقتها
لمواصفات جنرال موتورز لطرز SS فقط. ال تستخدم سوى مجموعات العجالت

واإلطارات المعتمدة من جنرال موتورز. إطارات منتجة إلعادة االستخدام.

19333062

الكترونیات

اإلضاءة المحیطة - منطقة وضع األقدام وحامل األكواب
توفر باقة اإلضاءة المحیطة توهجًا رائعًا بسبعة ألوان (أزرق وأحمر وأبیض وبرتقالي
وأرجواني وأخضر وأصفر) مع إضاءة حامل األكواب ومنطقة وضع القدمین في سیارة

كامارو. یمكن التحكم في اللون باستخدام زر في الكونسول المركزي.

20971891

إضاءة داخلیة لمنطقة األقدام
یمكنك توفیر إضاءة متألقة المعة بلون واحد من 24 لونًا في منطقة وضع األقدام في
سیارة كامارو باستخدام مجموعة اإلضاءة المحیطة. متوافرة في 24 لونًا بما في ذلك

وضع العرض في الشاشة الیدویة.

23248208

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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