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SPECIFICATIONS

ENGINE AND CHASSIS AVEO LS LT المحّرك والشاسي

Engine, 1.4L DOHC 16-valve 4-cylinder MPI* ● ● ● محرك DOHC  سعة 1.4 لتر MPI، أربع أسطوانات و16 صمامًا*

Transmission, 5-speed manual ● — — ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات

Transmission, 4-speed automatic ● ● ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات

DIMENSIONS AVEO LS LT األبعاد

Length 4310mm الطول 

Width 1710mm العرض

Height 1505mm االرتفاع

● STANDARD  AVAILABLE — NOT AVAILABLE مواصفات

*In Afghanistan: engine 1.5L SOHC 8-valve 4-cylinder MPI *في أفغانستان: محرك SOHC سعة 1.5 لتر MPI بـ4 أسطوانات و8 صمامات

EXTERIOR AVEO LS LT المواصفات الخارجية

Wheels, 14” x 5.5” steel ● ● ● عجالت من الفوالذ، 14 إنش  5.5 إنش

Fog lamps — ● مصابيح للضباب

Mirrors, outside manual ● ● — مرايا، خارجية يدوية

Mirrors, outside power-adjustable — ● مرايا، خارجية قابلة للتعديل كهربائيًا

Mud guards, front and rear ● ● ● مردات للحماية من الوحل، أمامية وخلفية

INTERIOR AVEO LS LT المواصفات الداخلية

Audio system, AM/FM stereo with CD player and MP3 playback ● ● MP3 وتشغيل CD مع مشّغل AM/FM نظام صوتي، ستيريو

Clock, digital ● ● ● ساعة رقمية

Defogger, rear-window ● ● ● مزيل للضباب، في الزجاج الخلفي

Windows, manual front and rear ● — — نوافذ، يدوية في األمام والخلف

Windows, power with passenger lockout — ● ● نوافذ، كهربائية مع تحكم بإقفال نوافذ الركاب

Sunroof, power, tilt-sliding — — فتحة سقف، كهربائية، قابلة للرفع واالنزالق

Door locks, power — ● ● أقفال أبواب، كهربائية

SAFETY AVEO LS LT السالمة واألمان

Remote Keyless Entry, includes theft-deterrent system — ● نظام فتح السيارة عن بعد، يتضمن نظام منع السرقة

Immobilizer, engine ● ● ● نظام تعطيل عمل المحرك

Airbag, frontal, driver side ● ● — وسادة هوائية، أمامية للسائق فقط

Airbags, frontal, driver side and front passenger — — ● وسادة هوائية، للسائق والراكب األمامي

ABS — ● ABS فرامل مانعة لالنغالق

Safety belts, front, height-adjustable ● ● ● أحزمة أمان، في األمام، مع تعديل للطول

Fire extinguisher ● ● ● مطفأة حريق

CARBON METALLIC

VELVET RED

BORACAY BLUE

ORANGE ROCK

SWITCHBLADE SILVER METALLIC

SANDY BEACH

WHITE

SATIN STEEL GREY

COLORS

فحمي معدني

أحمر مخملي

فضي

رمال الشاطئ

أبيض

رمادي معدني

أزرق معدني

برتقالي صخري

األلوان

● قياسي،  متوّفر، — غير متوّفر


