
● قياسي  متوّفر — غير متوّفراختر مزايا المركبة

 الحجم المثالي
سبارك ٢٠١9        للرحالت الرائعة.

كم/لتر

استهالك الوقود
ناقل الحركة اليدوي

20.2

لتر

المحرك

1.4

األمان

وسادة هوائية
2

العدد األقصى للمقاعد

مقاعد
5

المواصفات المطروحة والمبينة في هذا الكاتالوج ليست أساسية على جميع الموديالت. يرجى مراجعة الوكيل المحلي للتفاصيل.
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الخارجي التصميم 
الهيكل بلون  ●●●●مصد 

●●——شبك كروم

خلفي ●●●●جناح 

——●●عجالت فوالذ قياس 14 إنش

●●——عجالت ألومنيوم قياس 15 إنش

المحرك / الشاسي
●●●●محرك سعة 1.4 لتر

———●ناقل حركة يدوي

)CVT( ناقل الحركة ذو التغيير المستمر●●●

والحماية األمان 
●●●●وسادتان هوائيتان )أمامية(

ABS فرامل مانعة لإلنغالق●●●

●●——نظام المساعدة على الركن الخلفي

●●●●مؤشر تنبيه وضع حزام األمان للسائق

●●●مؤشر ضغط الهواء في اإلطارات

●●●نظام StabiliTrak )التحكم االلكتروني بالثبات(

●●●●مثبتات ISOFIX لمقاعد األطفال
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التكنولوجيا  / التوصيل 
USB منفذ●●●●

●●●●بلوتوث

●●●●أزرار التحكم على عجلة القيادة

—●●●نظام صوتي أساسي

●———نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي 3.0

●●●●نوافذ أمامية كهربائية

●●●نوافذ خلفية كهربائية

●●—تثبيت السرعة

●●——مصابيح ضباب أمامية

●●●●مصابيح للقيادة النهارية

●●——ميزة الدخول بدون مفتاح وتشغيل المركبة بكبسة زر

——●●تعديل مقعد السائق باتجاهين

المقصورة
●———عجلة قيادة ملفحة بالجلد

——●●4 مكبرات صوت

●●——6 مكبرات صوت

——●●مقصورة بفرش قماس باللون األسود )المستوى 0(

●●●●طي المقاعد الخلفية



األمان يبدأ من عندك.

رشيقة وذكية.

سبارك تقدم محرك سعة 1.4 لتر األقوى ضمن فئتها مع اإلستهالك اإلقتصادي للوقود 
والتصميم الواثق الذي يمنحكم قيادة رشيقة وتحكمًا كبيرًا. سبارك سيارة رشيقة ومثالية 

للقيادة في الشوارع الضيقة واإلصطفاف في مواقف السيارات الصغيرة. لقد تم 
تصميمها لتمنحكم قيادة مليئة بالتحكم والثقة وخصوصًا على المنعطفات الضيقة وذلك 

لتنعموا بقيادة ممتعة أينما ذهبتم، ومع وسادتين هوائيتين قياسيتين والفرامل المانعة 
لإلنغالق والهيكل الفوالذي شديد المتانة فإن سبارك توفر لكم قيادة آمنة وتمنحكم راحة 

البال على الطريق.

التوافق مع ميزة ™Apple CarPlay. يمكنك أن تقوم بكل سهولة وبساطة بالتوصيل مع 
البعض من مزايا هاتفك ®iPhone األكثر استخدامًا، وذلك يتضمن الخرائط، الموسيقى، 

الرسائل والهاتف، وذلك مباشرة عبر شاشة اللمس.

األلوان

أسود معدني
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بيج معدني فضي معدني


