ً
كليا ينبض بالقوة والحركة من كل زواياه ،إنه يمنحك قيادة
تاهو الجديد
مبهرة وقوة تتحدى المستحيل .تاهو  SUVيقدم اإلبداع في التصميم
والمساحات الرحبة والقدرات المتميزة والتحكم المطلق الذي لم تعهده من
قبل ،إنه تاهو المليء باألكشن أكثر من أي وقت مضى.

تم التصوير من قبل محترفين في بيئة محكومة .الرجاء عدم محاولة التقليد.

الطرازات

PREMIER
تاهو  Premierيقدم أرقى معايير الفخامة والرقي في
كل أرجائه ،من عجالت األلومنيوم المصقول قياس 22
إنش إلى المرايا الخارجية بوظائفها الكاملة والقابلة
ً
كهربائيا والعادم ثنائي الفتحات بحوافه المزدوجة.
للطي
انعم بالقيادة المريحة مع نظام التعليق بميزة تحكم
القيادة المغناطيسية واستمتع براحة البال التي
ستوفرها لك العديد من مزايا األمان المتقدمة.

عجالت األلومنيوم المصقول
قياس  22إنش

تحكم القيادة
المغناطيسية

المقاعد األمامية القابلة
للتدفئة والمهواة

نظام الترفيه للمقاعد
الخلفية

فتحة السقف
البانورامية

ثالجة متطورة في
الكونسول المركزي

 1بحسب أبحاث جنرال موتورز الشرق األوسط والبيانات العامة المتوفرة لغاية أغسطس  2 .2020النظام يقوم بشحن جهاز واحد متوافق مع أجهزة  PMAأو  .Qiبعض األجهزة تتطلب قابس أو غطاء خلفي .للتحقق من توافقية
األجهزة يرجى التواصل مع الوكيل المحلي.

الطرازات

Z71
اترك الطرقات خلفك وانطلق نحو األفق الرحب
مع مزايا الدفع الرباعي القياسية ونظام التعليق
الهوائي التكيفي في  4زوايا باإلضافة إلى زاوية
االنحدار التي تبلغ  34.9°لتعزيز قدرات القيادة
على الطرقات الوعرة .يساعد لوح الحماية
األمامي السفلي على حماية الجهة السفلية
لمركبة تاهو  Z71ويساعد فلتر الهواء عالي
األداء في الحفاظ على عمل المحرك بانسيابية
تامة في الظروف القاسية.

ميزة الدفع
الرباعي 4WD
ا لقيا سية

PREMIER

Z71
LT
LS

زاوية االنحدار 34.9°

نظام التعليق الهوائي التكيفي في
 4زوايا

الدرجات األنبوبية
المساعدة على الصعود
والنزول من المركبة

عجالت األلومنيوم ذات الوجه
المشغول بقياس  20إنش

 1بحسب أبحاث جنرال موتورز الشرق األوسط والبيانات العامة المتوفرة لغاية أغسطس  2 .2020النظام يقوم بشحن جهاز واحد متوافق مع أجهزة  PMAأو  .Qiبعض األجهزة تتطلب قابس أو غطاء خلفي .للتحقق من توافقية
األجهزة يرجى التواصل مع الوكيل المحلي.

الطرازات

LT

ً
تماما في تاهو  .LTيرتكز
الراحة وسهولة االستخدام هو ما ستجده
النظام المعلوماتي الترفيهي القياسي بشاشة اللمس قياس 10.2
إنش في منتصف المقصورة المنحوتة والراقية ،باإلضافة إلى
توفر المقاعد الجلدية والمقاعد األمامية الحاضنة والثالجة
المتطورة في الكونسول المركزي والتي تعتبر األفضل ضمن
فئتها 1وميزة الشحن الالسلكي للهواتف.2

النظام المعلوماتي
الترفيهي القياسي
بشاشة اللمس قياس
 10.2إنش

المقاعد الجلدية
المتوفرة

الثالجة المتطورة في
الكونسول المركزي والتي
تعتبر األفضل ضمن
1
فئتها

ميزة الشحن الالسلكي
2
للهواتف

البوابة الخلفية القياسية
ً
كهربائيا
التي تعمل
والقابلة لبرمجة االرتفاع
والتي ال تحتاج الستخدام
اليدين

نظام ستيريو بـ9
مكبرات صوت من
 Boseالمتوفر

فتحة السقف
البانورامية
المتوفرة

 1بحسب أبحاث جنرال موتورز الشرق األوسط والبيانات العامة المتوفرة لغاية أغسطس  2 .2020النظام يقوم بشحن جهاز واحد متوافق مع أجهزة  PMAأو  .Qiبعض األجهزة تتطلب قابس أو غطاء خلفي .للتحقق من توافقية
األجهزة يرجى التواصل مع الوكيل المحلي.

الطرازات

LS

ً
ً
ً
جليا بتصميمه
عصريا يسبق عصره .ويبدو هذا
مظهرا
يمتلك تاهو LS
الخارجي المنحوت باإلضافة للمسات الكروم ومصابيح  LEDالمميزة
للقيادة النهارية وعجالت األلومنيوم قياس  18إنش المطلية بالفضي.

محرك EcoTec3 V8
سعة 5.3

اإلدارة الديناميكية
للوقود

تكنولوجيا التشغيل
واإليقاف األوتوماتيكية

مقعد السائق القابل للتعديل
ً
كهربائيا بـ 10اتجاهات

شاشة اللمس الملونة HD
فائقة الدقة قياس  8إنش

 1بحسب أبحاث جنرال موتورز الشرق األوسط والبيانات العامة المتوفرة لغاية أغسطس  2 .2020النظام يقوم بشحن جهاز واحد متوافق مع أجهزة  PMAأو  .Qiبعض األجهزة تتطلب قابس أو غطاء خلفي .للتحقق من توافقية
األجهزة يرجى التواصل مع الوكيل المحلي.

التصميم الخارجي

كل جانب أكثر روعة
من اآلخر.
يتميز التصميم الخارجي المبهر بقاعدة عجالت أطول
بحدود  12.5سم وذلك لتوفير المزيد من الجمالية
والجرأة والحضور األنيق .يفخر تاهو  2021بتوفيره أربعة
طرازات متميزة.
على الرغم من تشابه تلك الطرازات ،إال أن لكل منها
مالمحه الخاصة ،وذلك بفضل المجموعات الشكلية
المتميزة للشبك األمامي وأغطية المرايا والشعارات
والواجهات والدرجات المساعدة والعجالت والمزيد.

التصميم الخارجي
ً
كهربائيا والمتوفرة
الدرجات المفصلية المساعدة التي تعمل
عند فتح أي باب جانبي ،ستمتد الدرجة المساعدة في نفس
الجانب لتوفير الصعود السهل إلى المقصورة .يمكنك برمجة
هذه الدرجات إلبقائها ممتدة أثناء إغالق األبواب.

فتحات الشبك العلوي النشطة
تغلق في أوقات معينة أثناء القيادة على الطرقات السريعة
وذلك لتعزيز األداء الديناميكي النسيابية الهواء .في السرعات
البطيئة ،يتم فتحها وذلك للمساعدة على تبريد المحرك.

العادم ثنائي الفتحة مع الحواف المزدوجة المصنوعة من الستانلس ستيل والمصقولة.
قياسي في طراز .Premier

كل عجلة من عجالت تاهو لها طابعها المتميز وحضورها القوي.

ً
ً
متميزا بتقنية .LED
تصميما
مصابيح  LEDالرئيسية والخلفية تتضمن

األداء

انعم بقوة االستقاللية.

المحرك
يقدم محرك  EcoTec3 V8سعة  5.3لتر قوة تبلغ
ً
حصانا وعزم  519نيوتن متر .ناقل الحركة
355
األوتوماتيكي بـ 10سرعات مع النظام االلكتروني
للنقالت الدقيقة وتكنولوجيا التشغيل/اإليقاف
األوتوماتيكية واإلدارة الديناميكية للوقود تأتي
جميعها بشكل قياسي.
اإلدارة الديناميكية للوقود
يقوم نظام التحكم المتطور بالمراقبة المستمرة لكل
حركة لدواسة الوقود ويحسب بدقة مقدار عزم
الدوران المطلوب للتعامل مع وضعية القيادة
ً
تقريبا ،يقوم النظام بتفعيل أو
الحالية .وبشكل فوري
ً
نمطا
إلغاء تفعيل االسطوانات وذلك يتم بـ17
1
ً
مختلفا بهدف المساعدة على زيادة االقتصاد
باستهالك الوقود إلى الحد األقصى وتوفير الطاقة
المطلوبة.

محرك EcoTec3
 V8سعة  5.3لتر

ناقل حركة أوتوماتيكي
بـ 10سرعات

اإلدارة الديناميكية
للوقود

قوة  355حصان
عند  5600دد

عزم  519نيوتن متر
عند  4100دد

 10.2 1كم/لتر بطراز  2 2WDتتطلب  2WDوباقة القطر القصوى المتوفرة .قبل أن تشتري مركبة ما أو قبل أن تستخدم تلك المركبة للقطر ،قم باستعراض قسم القطر بعناية فائقة ضمن دليل المالك.
وزن الركاب واألمتعة والخيارات واالكسسوارات قد تؤدي لخفض األوزان التي ترغب بقطرها2WD 3 .

قدرة القطر
القصوى 3,810
كغ
2

 10.2كم/لتر

3

تم التصوير من قبل محترفين في بيئة محكومة .الرجاء عدم محاولة التقليد.

القيادة المريحة

قيادة لم تختبر
مثي ً
ال لها من
قبل.

تم التصوير من قبل محترفين في بيئة محكومة .الرجاء عدم محاولة التقليد.

القيادة المريحة
نظام التعليق الهوائي التكيفي في  4زوايا
يقوم هذا النظام باستخدام أربعة نوابض هوائية متنوعة
المعدالت وذلك لتعديل مستوى ارتفاع المركبة وتعزيز الراحة
أثناء القيادة.
باإلضافة إلى ذلك ،يقوم نظام التعليق هذا بتوفير مستويات
ارتفاع قابلة للتحديد أو تعمل بشكل أوتوماتيكي وذلك لتحسين
مستوى ارتفاع المركبة عن األرض وتسهيل دخول وخروج
الركاب وتحسين األداء الديناميكي النسيابية الهواء .قياسي في
ً
الحقا في طراز .Premier
طراز  Z71وسيتوفر
أداة اختيار وضعية القيادة
تتيح للسائق أن يختار وضعيات القيادة المختلفة التي تعمل
على تغيير نقالت نظام ناقل الحركة وأنظمة الخانق والجر وذلك
بهدف التعامل بشكل أفضل مع أحوال الطريق المتغيرة .تتنوع
وظائف النظام حسب الطراز.

قم بتحديد مستوى ارتفاع المركبة مع نظام التعليق الهوائي التكيفي في  4زوايا المتوفر
وذلك عبر شاشة مركز معلومات القيادة المعزز بقياس  8إنش.

نظام التعليق الخلفي المستقل متعدد الروابط
يتيح لكل عجلة خلفية أن تتعامل مح حالة الطريق بشكل
مستقل وذلك لتحسين جودة القيادة واستجابة التوجيه بطريقة
مبهرة.
اختر وضعية القيادة على الطرقات الوعرة وذلك عبر أداة اختيار وضعية القيادة وسيقوم
نظام التعليق الهوائي التكيفي في  4زوايا المتوفر برفع مستوى المركبة بشكل أوتوماتيكي
وذلك لتحسين االرتفاع عن مستوى األرض.1

 1تتطلب  4WDالمتوفرة 2 .قياسية على  .Premierمتوفرة على .Z71

يرتبط نظام التعليق الخلفي المستقل مع نظام تحكم 2القيادة المغناطيسية المتوفر
ونظام التعليق الهوائي التكيفي في  4زوايا المتوفر.

تصميم المقصورة

رفاهية الدرجة األولى.
بفضل التنوع باستخدام خامات المقاعد واأللوان
المتميزة والدرزات األنيقة واللمسات الراقية على
األبواب والمزيد ،فإن كل طراز من تاهو سيمتلك
طابعه الخاص ،مما يوفر تجربة مختلفة بحسب
التصميم الداخلي الذي تختاره.

PREMIER

Z71

جلد مثقب بيج داكن/أسود

جلد رمادي/رمادي داكن

LT

LS

يتوفر فرش الجلد
الرمادي/الرمادي الداكن

قماش فاخر رمادي/رمادي
داكن بشكل قياسي

قماش فاخر رمادي/رمادي داكن

تصميم المقصورة

تم تصميم كل شيء بذكاء وتم وضع كل شيء بشكل
منطقي ،وذلك يشمل شاشة اللمس الملونة  HDفائقة
الدقة قياس  10.2إنش وسهلة االستخدام باإلضافة إلى
ميزة نقل الحركة اإللكترونية فائقة الدقة الموجودة على
لوحة العدادات.
 1متوفر مع طراز .LT

تبدأ الرفاهية والفخامة من اللحظة التي تجلس فيها خلف
عجلة القيادة المغطاة بالجلد .المقاعد ذات األسطح
الجلدية المثقبة في الصفين األمامي والثاني قياسية في
طراز .Premier

بتجربة القيادة الفاخرة عبر المقاعد األمامية المهواة
لتعزيز الراحة والرفاهية في األجواء الحارة ،باإلضافة إلى
عجلة القيادة القابلة للتدفئة ومقاعد الصف الثاني
ً
أيضا.
الخارجية القابلة للتدفئة

الصور للمركبة ذات المواصفات األمريكية .قد تتنوع الطرازات بحسب السوق.

تصميم المقصورة

نظام تعديل الحرارة األوتوماتيكي ،قياسي في طراز
 ،Premierيقوم بتفعيل ميزة تدفئة أو تهوية المقاعد
بحسب المستوى المطلوب والمرتبط بإعدادات درجة حرارة
المقصورة .كما أنه يبدأ بتدفئة عجلة القيادة بحال كانت
اإلعدادات تتطلب ذلك.

استمتع بالمساحات الرحبة حتى عندما تكون داخل تاهو.
مع فتحة السقف الكهربائية البانورامية الجديدة المتوفرة
حسن
الم ّ
وخطوط الرؤية المنخفضة للنوافذ والتصميم ُ
للمرايا ،فإن تاهو يسمح بدخول الضوء بشكل متميز
ً
شعورا أكثر روعة أثناء القيادة.
لداخل المقصورة ليمنحك

تاهو يوفر العديد من الخيارات للمقاعد .مع المقصورة
التي تتسع لسبعة أو ثمانية أو حتى تسعة ركاب في طراز
 LSو  ،LTسيكون هناك الكثير من المساحة الرحبة التي
تتسع للكثير من األمتعة أو لكل أفراد العائلة أو األصدقاء.

إدارة األمتعة

اكتشف آفاقاً جديدة
من االحتماالت.

تاهو يقدم نسبة أكبر بمقدار  41%من حيز الساقين في الصف الثالث للمقاعد
وحيز أمتعة أكبر بمقدار  66%خلف الصف الثالث للمقاعد وذلك بالمقارنة مع
الجيل السابق .تاهو يفخر بتقديم حيز 1األمتعة الضخم الذي يصل حتى 3,479
لتر.

 1عند طي مقاعد الصفين الثاني والثالث .قدرات األمتعة والحمولة محدودة بحسب الوزن والتوزيع 2 .غير متوافق مع جميع األجهزة.

• مساحات التخزين لركاب المقاعد الخلفية
• حتي  8منافذ .USB2
• مقبسين للطاقة من النوع المنزلي بجهد يبلغ  230فولط.
• التحرير الكهربائي لمقاعد الصف الثاني والطي الكهربائي لمقاعد الصف الثالث .هذه الميزة
قياسية في طراز  Premierومتوفرة في طرازي  LTو .Z71

المزايا المريحة والعملية

تتوفر ثالجة الكونسول المركزي األفضل ضمن نفس الفئة 1التي تحافظ على األشياء
باردة حتى عند ارتفاع درجات الحرارة الخارجية.

 1بحسب أبحاث جنرال موتورز الشرق األوسط والبيانات العامة المتوفرة لغاية أغسطس .2020

يمكن لمقاعد الصف الثاني أن تنزلق نحو الخلف واألمام للحصول على حتى  140مم
إضافية من حيز الساقين أو حيز التخزين.

التكنولوجيا

تكنولوجيـا تسبـق
عصرها.
	•نظام 1شفروليه المعلوماتي الترفيهي هو نظام ذكي
وسهل االستخدام ويقدم شاشة اللمس الملونة HD
فائقة الدقة قياس  10.2إنش.
	•التوافق 4مع ميزتي Apple CarPlay®2
و Android Auto™3الالسلكيتين.
	•الشحن الالسلكي 5وحتى  8منافذ  USB6تشمل النوعين
 Aو .C
	•اتصل وتواصل مع خدمات 7شفروليه للتواصل مع نظام
التواصل  4G LTE Wi-Fi8المدمج الذي يدعم حتى سبعة
أجهزة.

ً
ً
ذكيا متوافقين ومنفذ  USBلبعض األجهزة 2 .واجهة المستخدم الخاصة بالمركبة هي من منتجات شركة  Appleوتخضع لشروط وأحكام بيان الخصوصية الخاص بشركة  .Appleتتطلب
وهاتفا
 1يختلف عمل نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي بحسب الطراز .تتطلب الوظائف الكاملة بلوتوث
هواتف ذكية متوافقة وسيتم تطبيق رسوم البيانات Apple CarPlay .هي عالمة تجارية لشركة  .Apple Incالعالمات التجارية  Siriو  iPhoneهي عالمات تجارية لشركة  Apple Incومسجلة في الواليات المتحدة والبلدان األخرى  3واجهة المستخدم الخاصة بالمركبة هي من منتجات شركة Google
وتخضع لشروط وأحكام بيان الخصوصية الخاص بشركة  .Googleتتطلب تطبيق  Android Autoعلى متجر  Google Playوهاتف ذكي متوافق مع نظام  Android 5.0أو أعلى وسيتم تطبيق رسوم البيانات Android Auto .هي عالمة تجارية لشركة .Google LLC
 4غير متوفرة في جميع األسواق .يرجى التواصل مع الوكيل المحلي لالستفسار 5 .النظام يقوم بشحن جهاز واحد متوافق مع أجهزة  PMAأو  .Qiبعض األجهزة تتطلب قابس أو غطاء خلفي .للتحقق من توافقية األجهزة يرجى التواصل مع الوكيل المحلي.
ً
فعالة وباقة بيانات مدفوعة.
 6غير متوافق مع جميع األجهزة 7 .خدمات  OnStarالمتصلة وباقات  Wi-Fiغير متوفرة
حاليا 8 .تتنوع الخدمة بحسب الظروف والموقع .تتطلب خطة خدمة ّ

التكنولوجيا

نظام الوسائط للمقاعد الخلفية األفضل ضمن فئته 1مع
شاشات عرض ملونة  LCD HDفائقة الدقة تعمل
باللمس قياس  12.6إنش .قياسي في طراز Premier
ومتوفر في طراز  LTو .Z71

ً
مطلعا على المعلومات التي تهمك دون أن تشغل
ابق
عينيك عن الطريق مع باقة الرؤية المعززة .متوفرة في
طراز .Premier

نظام العرض متعدد األلوان على الزجاج األمامي األفضل
ضمن فئته 1بقياس  15إنش المتوفر.
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تكنولوجيا الكاميرا

ً
نظرة شاملة
ألق
من حولك.

كاميرا الرؤية الخلفية  HDفائقة الوضوح .تقدم
ً
رؤية مباشرة للمنطقة
هذه الميزة القياسية
الموجودة خلف المركبة أثناء القيام بمناورات الرجوع
للخلف بسرعات بطيئة.

مرآة كاميرا الرؤية الخلفية ثنائية الوظيفة والمتوفرة
ً
ً
تشتيتا بسبب عدم وجود
مشهدا أعرض وأقل
تمنحك
معيقات للرؤية وذلك عند مقارنتها بمرآة الرؤية الخلفية
التقليدية.

العرض المحيطي يمنح السائق رؤية عمودية شاملة
من األعلى إلى األسفل ولما يحيط بالمركبة.

ً
مشهدا لوضعية اإلطارات
كاميرا الرؤية األمامية توفر
األمامية أثناء الركن وأثناء القيام بالمناورات في
األماكن الضيقة.

ً
أيضا ما يصل حتى تسعة أساليب
تاهو  2021يقدم
عرض متوفرة للكاميرا 1وذلك لمساعدة السائق على
المناورة ضمن المساحات الضيقة أو الرجوع للخلف
نحو الكراج أو توصيل المقطورات بكل ثقة وسهولة.
يمكن استعراض هذه األساليب المتوفرة من
العرض من خالل الكاميرات بكل سهولة وذلك عن
طريق اختيار تطبيق الكاميرا ضمن شاشة اللمس.
ً
بديال عن
مزايا األمان أو مساعدة السائق ليست
مسؤولية السائق بقيادة المركبة بطريقة آمنة .يجب
على السائق االنتباه لحركة المرور بشكل مستمر،
وما يحيط به ،وظروف الطريق في كافة األوقات.
قد تؤثر الرؤية ،والطقس ،وظروف الطريق على أداء
المزايا .طالع دليل المالك الخاص بالمركبة لمعرفة
أهم المعلومات والقيود الخاصة بالمزايا.

كاميرا الرؤية الخلفية توفر رؤية مباشرة للجهة الخلفية
وذلك للمساعدة على الركن والمناورة في األماكن
الضيقة.

ً
مشهدا لوضعية اإلطارات
كاميرا الرؤية األمامية توفر
األمامية أثناء الركن وأثناء القيام بالمناورات في
األماكن الضيقة.

العرض الخلفي العلوي-السفلي يقوم بإظهار المسافة
بين الجزء الخلفي من المركبة واألجسام القريبة منه.

ً
ً
قريبا لوصلة أداة
مشهدا
عرض وصلة القطر يقدم
القطر وذلك للمساعدة على القيام بعملية المحاذاة
أثناء توصيل المقطورة.

الرؤية الخلفية الجانبية تمنح السائق خط رؤية ألسفل
كل جانب من جوانب المركبة.

العرض األمامي العلوي-السفلي يقدم رؤية من
األعلى إلى األسفل لغطاء المحرك والمصد واإلطارات
األمامية وذلك للقيام بالمناورات ضمن األماكن
1

األمان ومساعدة السائق
تثبيت السرعة التكيفي .أثناء القيام بتوجيه المركبة ،يمكن
لهذه الميزة أن تحافظ بشكل أوتوماتيكي على المسافة
الزمنية للفراغ الذي يحدده السائق مع السيارة المكتشفة
التي يتبعها .متوفر في طراز  Premierمع نظام الفرملة
الطارئة األوتوماتيكية المعززة .يتطلب باقة الرؤية المعززة
المتوفرة.
نظام الفرملة األمامية الخاصة بالمشاة .عند القيادة بسرعات
أقل من  80كم/ساعة في أوقات النهار ،يمكن لهذه الميزة
أن تساعد على تجنب االصطدام أو تقليل شدته في الجهة
األمامية مع المشاة المكتشفين مباشرة في الجهة األمامية.
ً
أيضا
هذه الميزة توفر تنبيهات لوجود المشاة ويمكنها
تطبيق الفرملة الطارئة الشديدة أو تحسين الفرملة القوية
التي يقوم بها السائق .أداء هذه الميزة محدود في الليل أو
بحاالت الرؤية المحدودة .قياسي في طرازات  LTو Z71و
 Premierومتوفر في طراز .LS
نظام الفرملة األوتوماتيكية الطارئة .تعمل هذه الميزة مع
تنبيه االصطدام األمامي لمساعدتك على تجنب االصطدام
األمامي مع المركبة األمامية المكتشفة أو تقليل شدته
وذلك عبر تطبيق الفرملة األوتوماتيكية الطارئة الشديدة
ً
أوتوماتيكيا أو عبر تعزيز الفرملة الشديدة التي يقوم بها
السائق .قياسي في طرازات  LTو  Z71و  Premierومتوفر
في طراز .LS
نظام المساعدة على البقاء ضمن المسار مع نظام التنبيه
من مغادرة المسار .يتم ذلك عبر تطبيق انعطاف بسيط
لعجلة القيادة وذلك لتنبيهك عندما تنحرف المركبة بشكل
غير مقصود عن مسار الطريق المكتشف ،بحيث يمكنك
القيام بالتوجيه للبقاء بأمان ضمن مسارك .عند اللزوم ،قد
تتلقى تنبيهات تحذيرية إضافية عند مغادرة المسار .لن تصدر
تنبيهات النظام إذا كنت تستخدم إشارة االنعطاف أو إذا
اكتشف النظام أنك تغادر مسارك بشكل متعمد .قياسي في
طرازات  LTو  Z71و  Premierومتوفر في طراز .LS

تنبيه تبديل المسار مع تنبيه المنطقة الجانبية العمياء .يمكن
لهذه الميزة أن تقدم تنبيهات مرئية على المرآة الجانبية عند
اقتراب مركبة بسرعة أو تواجدها في المنطقة الجانبية
العمياء .قياسي في طرازات  LTو  Z71و  Premierومتوفر
في طراز .LS

ً
بديال عن مسؤولية السائق بقيادة المركبة بطريقة آمنة .يجب على السائق االنتباه
األمان يبدأ من عندك .مزايا األمان أو مساعدة السائق ليست
لحركة المرور بشكل مستمر ،وما يحيط به ،وظروف الطريق في كافة األوقات .قد تؤثر الرؤية ،والطقس ،وظروف الطريق على أداء المزايا.
طالع دليل المالك الخاص بالمركبة لمعرفة أهم المعلومات والقيود الخاصة بالمزايا.

تنبيه حركة المشاة في الجهة الخلفية .يمكن أن يساعد هذا
النظام على تنبيهك عند اكتشاف وجود مشاة خلف مركبتك
بشكل مباشر وذلك لتتمكن من اتخاذ اإلجراءات المطلوبة
بسرعة .يعمل هذا النظام عندما تكون المركبة في وضعية
الرجوع للخلف أثناء النهار .أداء هذه الميزة محدود في الليل
أو بحاالت الرؤية المحدودة .قياسي في طراز  Z71ومتوفر
في طراز  LTمع باقة الرفاهية ومتوفر في طراز  Premierمع
باقة الرؤية المعززة.
مؤشر المسافة الالحقة .يمكن لهذه الميزة أن تعرض
المسافة الزمنية بالثواني بين مركبتك والمركبة المكتشفة
في الجهة األمامية .قياسي في طرازات  LTو  Z71و
 Premierومتوفر في طراز .LS
مؤشر المسافة الالحقة .يمكن لهذه الميزة أن تعرض
المسافة الزمنية بالثواني بين مركبتك والمركبة المكتشفة
في الجهة األمامية .قياسي في طرازات  LTو  Z71و
 Premierومتوفر في طراز .LS
تنبيه حركة المرور الخلفية .يمكن لهذه الميزة أن تنبهك عند
اكتشاف حركة مرور خلفية من جهة اليسار أو جهة اليمين أثناء
الرجوع للخلف في مركبتك تاهو .قياسي في طرازات  LTو
 Z71و  Premierومتوفر في طراز .LS
مرآة كاميرا الرؤية الخلفية .تستخدم هذه الميزة تقنية
الكاميرا لتزويدك برؤية واسعة بدون عوائق لما هو موجود
خلف المركبة أثناء القيادة .يمكنك االنتقال بين عرض الكاميرا
ومرآة الرؤية الخلفية التقليدية .متوفرة في طراز .Premier
نظام المساعدة على الركن األمامي والخلفي .يمكن أن يوفر
نظام المساعدة على الركن األمامي والخلفي تنبيهات متعلقة
بالمسافة لألجسام القريبة المكتشفة أمام أو خلف مركبتك
وذلك لمساعدتك على الركن بسهولة وتجنب االصطدامات
أثناء الركن بسرعات منخفضة.
مصابيح  ®Intellibeamعالية الشدة األوتوماتيكية .تعمل
هذه الميزة بشكل أوتوماتيكي على تشغيل وإيقاف
المصابيح األمامية الرئيسية عالية الشدة وذلك بحسب حالة
حركة المرور المحيطة .قياسية في طرازات  LTو  Z71و
 Premierومتوفرة في طراز .LS

مغامرة جديدة
في كل رحلة.

االكسسوارات

القسم العلوي للعادم مزدوج الجدار ذو القطع الزاوي
المصنوع من الستانلس ستيل المصقول الذي يحمل
شعار شفروليه والمتوفر من اكسسوارات شفروليه.1

بطانات األرضية للصف األول من المقاعد لجميع
الفصول مع كتابة كلمة  Chevroletالمتوفرة من
اكسسوارات شفروليه.1

شعارات شفروليه المضيئة المتوفرة من اكسسوارات
شفروليه.1

 1تم تركيب اكسسوارات شفروليه من قبل الوكيل وهي مغطاة بضمان  GMالمحدود للمركبات الجديدة  3سنوات 100,000/كم (أيهما يسبق) وذلك عند طلبها مع مركبة تاهو جديدة .يرجى التواصل مع الوكيل المحلي للتفاصيل.

األلوان الخارجية

لؤلؤي ثالثي الطبقات

أبيض

رمادي داكن معدني

بيج معدني

2

2

 1لون بتكلفة إضافية .غير متوفر على طرازات  2 LSلون بتكلفة إضافية.

رمادي معدني

أحمر داكن

2

أزرق داكن معدني

1

رمادي فوالذي معدني

2

2

2

أسود

اكتشف المميزات والمواصفات

كلفة الصيانة
الصيانة الدورية
ً
إستكماال لهندسة تاهو الذكية واآلمنة ،ستتكفل الصيانة الدورية

بالمحافظة على سيارتك لمدة أطولُ .
ولتبقي سيارتك تاهو بحالة
ممتازة .عليك صيانتها بشكل منتظم وحسب توصيات دليل
المالك.

اعرف المزيد
قائمة األسعار

مع مرور الزمن وقطع المسافات الطويلةُ ،يصبح من الضروري
استبدال بعض القطع التي تتعرض للتلف واالهتراء بسبب
االستخدام ،مثل شفرات ماسحات الزجاج أو ممتصات الصدمات
ُ
وستساعدك
أو ّلبادات الفرامل ،وكلها مذكورة في قائمة األسعار.
أسعارنا التنافسية على إبقاء تاهو بأفضل حال وبأقل تكلفة .لمزيد
ّ
تفضل بزيارة موقعنا
من التفاصيل ،راجع الوكيل أو
chevroletarabia.com

اعرف المزيد

