
● قياسي  متوّفر — غير متوّفراختر مزايا المركبة

تحيطكم باألمــــان. اكوينوكس

لتر )متوفر(

محرك تيربو

2.0/1.5
كم/لتر

استهالك الوقود
)متنوع(

13.6/15

10
مزايا األمان المتقدمة

متوفرة

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.

1,798
لتر

حيز األمتعة

LS1LT2LTPREMIERالتصميم الخارجي
—●●●بوابة خلفية )يدوية(

●———بوابة خلفية كهربائية تعمل دون الحاجة الستخدام اليدين

●●●●مصابيح ضباب أمامية وخلفية

———●مصابيح رئيسية هالوجين
HID مصابيح رئيسية عالية الشدة—●●—

LED مصابيح رئيسية———●

Intellibeam مصابيح رئيسية مع تحكم—●

●—سكك سقفية لتحميل األمتعة

●—فتحة سقفية بانورامية

LED مصابيح القيادة النهارية●●●●

LED مصابيح خلفية●●●●

—●●●مقابض أبواب بلون الهيكل
●———مقابض أبواب بلون الهيكل مع شريط كروم

●●●●المرايا الخارجية مدفأة وقابلة للتعديل كهربائيًا، بلون الهيكل، قابلة للطي كهربائيًا مع إشارات اإلنعطاف المدمجة

●———عادم خلفي مزدوج وظاهر

●———نظام التحكم بمستوى المصابيح الرئيسية، أوتوماتيكي

—●●●نظام التحكم بمستوى المصابيح الرئيسية، يدوي
●●●—تحكم أوتوماتيكي بالمصابيح الرئيسية، تشغيل-إطفاء، مع نظام استشعار دخول األنفاق

———●تحكم أوتوماتيكي بالمصابيح الرئيسية، تشغيل-إطفاء
Midnight باقة———
المقصورة

●●●—مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيًا بعدة اتجاهات ولمنطقة أسفل الظهر

———●مقعد السائق قابل للتعديل يدويًا بـ4 اتجاهات
●———مقعد الراكب األمامي قابل للتعديل كهربائيًا باتجاهات متعددة

—●●●مقعد الراكب األمامي قابل للتعديل يدويًا باتجاهين
●———المقاعد األمامية مهواة وقابلة للتدفئة

●●●●نافذة السائق كهربائية مع ميزة الفتح واإلغالق السريع

●●●●نوافذ كهربائية مع ميزة الفتح السريع للراكب األمامي وفي الجهة الخلفية

●———ميزة الذاكرة لتعديل مقعد السائق كهربائيًا

●●●●منفذ طاقة 12 فولط ضمن حيز األمتعة

●———منفذ طاقة 230 فولط في القسم الخلفي من الكونسول األمامي

●●●●منفذ طاقة 12فولط في الجزء الخلفي من الكونسول األمامي

—●●●منفذ USB أحادي في حيز التخزين المركزي
●●●●أزرار التحكم على عجلة القيادة

●———منفذ USB مزدوج للشحن فقط موجود في الجزء الخلفي من الكونسول األمامي

—●●●منفذ USB مزدوج للمعلومات موجود ضمن الكونسول األمامي
SD Card وقارئ AUX مزدوج مع منفذ USB منفذ———●

—●●●شاشة خاصة بالسائق لعرض معلومات القيادة )أحادية اللون(
●●●●واقيات أرضية أمامية مع لمسات من السجاد

●●●●واقيات أرضية خلفية مع لمسات من السجاد

●———شاشة خاصة بالسائق لعرض معلومات القيادة )متعددة األلوان(

———●نظام تكييف الهواء يدوي أحادي المنطقة
●●●—نظام تكييف الهواء أوتوماتيكي ثنائي المنطقة

●●●●فتح المركبة بدون مفتاح

●———نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي 3Plus بشاشة لمس قياس 8 إنش

———نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي 3Plus بشاشة لمس قياس 8 إنش مع المالحة
—●●●نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي 3 بشاشة لمس قياس 7 إنش

●●●—تشغيل المحرك عن بعد

●———نظام ®BOSE الصوتي الفاخر مع 7 مكبرات صوت والميزة الفاعلة إللغاء الضجيج

LS1LT2LTPREMIERالمقصورة )تكملة(
—●●●نظام الصوت مع 6 مكبرات صوت

●●●●مقاعد أمامية حاضنة

●●●●مقعد خلفي منقسم قابل للطي مع مسند ذراع مركزي

●●●●ميزة التشغيل بدون مفتاح

●●●—المرآة الداخلية للرؤية الخلفية مع ميزة التعتيم األوتوماتيكي

●———ميزة الشحن الالسلكي لألجهزة المحمولة

●———إنارة داخلية

●●●—عجلة قيادة ثالثية األضالع وملفحة بالجلد

———●عجلة قيادة ثالثية األضالع
●———غطاء حيز األمتعة، قماش

———شاشة بوصلة
●●●●حيز تخزين النظارات الشمسية في المنطقة السقفية

األداء
SIDI ،محرك سعة 2.0 لتر، 4 اسطوانات، توربو———●

SIDI ،محرك سعة 1.5 لتر، 4 اسطوانات، توربو●●●—
●●●●فرملة الركن تتم كهربائيًا

●———نظام الفرملة قرصية مانعة لإلنغالق على 4 عجالت، قياس 17" أمامية و 16" خلفية

—●●●نظام الفرملة قرصية مانعة لإلنغالق على 4 عجالت، قياس 16" أمامية وخلفية
—●●●ناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات، محرك سعة 1.5 لتر
●———ناقل حركة أوتوماتيكي بـ9 سرعات، محرك سعة 2.0 لتر

●———نظام التحكم بتشغيل وإطفاء المحرك

األمان
●●●●نظام الكبح للمقعد، قابلة للنفخ، للسائق والراكب األمامي وعلى جانب المقعد أحادية المرحلة

●●●●مؤشر ضغط الهواء في اإلطارات بتعليم يدوي

●●●●تثبيت السرعة األوتوماتيكي، الكتروني

●—الفرملة األتوماتيكية الطارئة 

●●●●مسند الرأس، للمقعد األمامي، تعديل لألعلى واألسفل

●———حساس مؤشر المساعدة على البقاء ضمن المسار

●●●●نظام التنبيه الصوتي بالتحكم عن بعد

—●●—حساس المساعدة على الركن األمامي والخلفي
———●حساس المساعدة على الركن الخلفي

●———المساعدة األوتوماتيكية على الركن

●—تنبيه تبديل المسار مع تنبيه المنطقة الجانبية العمياء

●●—كاميرا الرؤية الخلفية

HD كاميرا الرؤية الخلفية بتقنية———●

●●●●نظام ®StabiliTrak للتحكم االلكتروني بالثبات

●●——تحكم القيادة على المنحدرات، نظام تماسك تعشيق التروس

●———حساس مؤشر المسافة الالحقة

●●●●تنبيه وضع حزام األمان

●———حساس تنبيه اإلصطدام األمامي

●———حساس تنبيه حركة المرور الخلفية

●●●●مؤشر تنبيه وضع حزام األمان، للمقعد الخلفي

●●●●مؤشر تنبيه وضع حزام األمان، لمقعد السائق

●●●●مؤشر تنبيه وضع حزام األمان، لمقعد الراكب األمامي

●●●●عدة األمان

●—الفرملة األمامية الخاصة بالمشاة

العجالت
—●●●عجالت 17" ألومنيوم، التصميم
——عجالت 18" ألومنيوم، التصميم
●—عجالت 19" ألومنيوم، التصميم



مظهر متميز يخطف األبصار.

تكنولوجيا متقدمة بمتناول يديك.

اكوينوكس 2020 تقدم المزيج المتناغم بين التصميم العصري والفعالية الوظيفية. تمت 
إعادة التصميم الخارجي المنحوت بشكل جديد تمامًا. أضف إلى ذلك مصابيح LED للقيادة 

النهارية التي تمنح اكوينوكس حضورًا متميزًا أينما ذهبت. ومع الخيارات اللونية المتنوعة 
والملفتة فإنك ستكون على يقين بأنك ستجد ما يناسب ذوقك المتميز.

اكوينوكس ليست مجرد مركبة عصرية بتصميم رائع، بل تمتلك أيضًا المزايا التكنولوجية 
الذكية التي تجعل حياتكم أكثر روعة. الهيكل الخارجي المنحوت سيفرض نفسه من جميع 

الجهات. أما المقصورة الداخلية الرحبة واألنيقة فهي تقدم التكنولوجيا المتطورة مثل 
™Apple Carplay التي ستبقيك مستمتعًا وعلى تواصل بكل راحة وسهولة.1

األلوان

رمادي معدنيأسود

لؤلؤي ثالثي الطبقاتفضي جليدي معدني

أبيضأحمر داكن

1. واجهة المستخدم الخاصة بالمركبة هي من منتجات شركة Apple وتخضع لشروط وأحكام بيان الخصوصية الخاص بشركة Apple. تتطلب هاتف iPhone متوافق وسيتم تطبيق رسوم البيانات. Apple CarPlay هي عالمة تجارية لشركة iPhone .Apple InC هي عالمة تجارية لشركة Apple Inc ومسجلة في الواليات المتحدة والبلدان األخرى.

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

شفافية في األسعارسهولة بتحديد موعد الصيانة

24/7 مساعدة إقليمية على الطريقإنجاز الصيانة في  ساعة واحدة

لمدة أربع سنوات ضمان توفر  قطع الصيانة

شفروليه

التعهد الشامل


