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سوبربان LTZ باللون األسود مع الخصائص المتوفرة.

سوبربان 2015 الجديدة كليًا: 
 العائلة الكبيرة تحتاج المزيد

من كل شيء.

سوبربان 2015 الجديدة كليًا تقدم المزيد من 
كل شيء تتوقعه ـــ مساحة منقطعة النظير، 
األداء الواثق وتكنولوجيا السالمة المبتكرة. 

سواء كانت لعبة كرة قدم أو المبيت خارجًا أثناء 
رحلة ما أو لقضاء عطلة األسبوع بعيدًا عن 

المنزل فإن سوبربان مستعدة لكل شيء.



األصالة والتفوق.

 سوبربان LTZ باللون األسود
مع الخصائص المتوفرة.
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التصميم الخارجي

التفاصيل الرائعة تصنع االنطباعات المذهلة التي تدوم.

 1. لمظهر أكثر انسيابية. ماسحة الزجاج الخلفية تطوى بمهارة تحت الجناح الخلفي للخط العلوي من السقف.

2. المصابيح الرئيسية الشعاعية بروجكتور ومصابيح LED الخلفية تضفي لمسة راقية للتصميم الجذاب.

 3. تتوفر درجات جانبية مساعدة يمكن سحبها كهربائيًا مع إنارة محيطية لتساعد الركاب على الدخول والخروج

من المركبة بأمان وسهولة أكبر.

سوبربان LTZ باللون الفضي الكامد المعدني.

 هيبة المظهر. 
سوبربان تمتلك مظهرًا قياديًا. فشكلها الجانبي 

وحضورها الرياضي يسهمان بإبراز طابعها الفاخر.

 تحسينات ذات مستوى عالمي.
الشرائح الجانبية المنحوتة مع الخطوط االنسيابية 

والمهارة باستدارة الزوايا األمامية باإلضافة للبدن 

األكثر تحماًل جعلت من سوبربان بتصميمها الجديد 

أكثر تميزًا وأضافت المزيد من عالماتها الفارقة.

 اللمسات النهائية.
سوبربان LTZ تقدم عجالت قياسية من 

 األلومنيوم المصقول قياس 20 - إنش

أو يمكنك اختيار عجالت كروم – ألومنيوم 

المتوفرة قياس  20 - إنش أو عجالت 

األلومنيوم المطلي الفاخرة مع لمسات من 

الكروم قياس  22 - إنش1.

1 استخدم فقط الدمج المناسب والمعتمد من 
GM للعجالت واإلطارات.

اتصل بوكيل شڤروليه المعتمد للمزيد من 
المعلومات.



التصميم الداخلي

سوبربان LTZ بمقصورة داخلية مع تطعيمات الجلد 
المثقب بلون بني الكاكاو / الكثبان الرملية

الجمال الداخلي.
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 المساحة التي تريدها،
           بأسرع طي للمقاعد.

 5 ثواني فقط وستكون المقاعد مطوية. 
سوبربان تمتلك أسرع نظام ضمن منافساتها للتحرير 

الكهربائي لمقاعد الصف الثاني وللطي الكهربائي 

لمقاعد الصف الثالث. مع ميزة التحكم الكهربائي 

المتوفرة فإنه من الممكن طي مقاعد الصف الثاني 

ومقاعد الصف الثالث بشكل مستوي خالل أقل من 

5 ثواني.

 مساحة لكل شيء.
عند طي صفي المقاعد الثاني والثالث بشكل مستو 

سنحصل على حيز أمتعة بحجم 3429 لتر1. البوابة 

الخلفية الكهربائية والقابلة للبرمجة المتوفرة تجعل 

من تحميل وتفريغ األمتعة أكثر سهولة.

1 قدرة واستيعاب التخزين والحمولة محدودة 

بالوزن والتوزيع.

العبقرية في خيارات التخزين. 

 1. اطوي المقاعد بشكل علوي أو سفلي أو منبسط. مع سوبربان هناك الكثير من االحتماالت.

2. أماكن التخزين المتوفرة ضمن األبواب تؤمن األماكن األمثل لقناني المياه والمظالت والخرائط والمزيد.

3. نظام إدارة األمتعة المتميز يبقي األشياء مخفية ومرتبة بشكل مثالي.

 1252 ملم

2548 ملم
1615 ملم

803 ملم

874 ملم



 مقصورة سوبربان LTZ بلون بني الكاكاو / الكثبان الرملية
مع الخصائص المتوفرة.

التكنولوجيا
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 التكنولوجيا
      بمتناول يديك.

التواصل األسهل. 

 1. نظام شڤروليه مايلينك مع المالحة المتوفر يتضمن خرائط ثنائية وثالثية األبعاد.

.Bose® Centerpoint® 2. يتوفر نظام الصوت المحيطي مع 10 مكبرات صوتية من

3. استخدم منفذ الطاقة الكهربائية الثالثي بفرق جهد 230 ڤولط لتقوم بشحن الكومبيوتر المحمول أو األجهزة األخرى.
4. قم بإجراء االتصاالت الهاتفية واستقبالها دون الحاجة إلبعاد يديك عن عجلة القيادة.

 تتوفر ميزة التشغيل بضغطة زر. 
ما دام جهاز التحكم ضمن جيبك أو حقيبتك أو في أي 

مكان ضمن سوبربان فإنك ستتمكن من تشغيل 

المحرك بضغطة زر.

 شاشة لمس ملونة قياس 8 - إنش قطري.
نظام شڤروليه مايلينك1 المتوفر يتيح لك ترتيب 

األيقونات والخصائص ضمن شاشة لمس ملونة 

قياس 8 - إنش قطري. المس واسحب على الشاشة 

كما تفعل مع هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي.

1 الفعالية الوظيفية الكاملة تتطلب توافقية 
تقنية بلوتوث والهواتف الذكية والتوصيل عبر 

منفذ USB لبعض األجهزة.  



التكنولوجيا

 استمتـــــــع 
    بمســاحة أكبر.

 مقصورة سوبربان LTZ بلون بني الكاكاو / الكثبان الرملية
مع الخصائص المتوفرة.

تشغيل الموسيقى.
نظام شڤروليه مايلينك1 المتوفر يعمل مع هاتفك الذكي 

المتوافق وتكنولوجيا بلوتوث2 الالسلكية تتيح لك تشغيل 
 TuneIn3 الموسيقى والوسائط الترفيهية األخرى عبر تطبيق

الخاص بالراديو عبر االنترنت.

قم بتوصيل حتى 10 أجهزة.
تخزين حتى 60 مفضلة تشمل محطات الراديو وأرقام 
 االتصال والوجهات )تتطلب نظام شڤروليه مايلينك1 
 مع المالحة المتوفر( والموسيقى والوسائط األخرى

 ويمكنك توصيل حتى 10 أجهزة عبر تقنية بلوتوث
للتوصيل الالسلكي2.

ترفيه مستمر.
يتوفر نظام بلو راي الترفيهي للمقاعد الخلفية ويتيح لركاب 

المقاعد الخلفية االستمتاع بمشاهدة أفالمهم المفضلة 
مهما كانت رحالتهم طويلة.

حيز تخزين محمي بكلمة سر.
شاشة اللمس الملونة المتوفرة بقياس 8 - إنش قطري 

تنسحب لألعلى لتكشف خلفها عن حيز تخزين يتسع للهواتف 
والمحافظ أو األشياء الثمينة األخرى. هذا الحيز يحتوي على 

منفذ USB4 لشحن الهواتف الذكية أو األجهزة األخرى.

1  الفعالية الوظيفية الكاملة تتطلب توافقية تقنية بلوتوث والهواتف 

الذكية والتوصيل عبر منفذ USB لبعض األجهزة.  تغطية الخرائط متوفرة 
لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

 2   يرجى زيارة gmtotalconnect.com لمعرفة الهواتف المتوافقة

مع المركبة.
3  تطبق رسوم االتصال باالنترنت

4  غير متوافق مع بعض األجهزة.



األمــــــــان

 تــــــــردع
      تــحــمــي

 تســـتجـيــــب.

سوبربان LTZ باللون الفضي الكامد المعدني.

 سوبربان األكثر تقدمًا على اإلطالق. 
سوبربان تقدم مجموعة كاملة من المزايا التكنولوجية 

المبتكرة الداعمة والمتوفرة للسائق باستخدام توزيع 

متطور للكاميرات وحساسات الرادار حول المركبة 

لتنبهك من المخاطر المحتملة على الطريق.

 األمام والمركز.
 سوبربان تساعد على حمايتك مع الوسادة

الهوائية1 المركزية الحصرية الموجودة في الجزء 

المركزي من المقعد األمامي )قياسية مع المقاعد 

األمامية الحاضنة(. باإلضافة إلى 6 وسائد هوائية 

قياسية تؤمن حماية مذهلة في حاالت حوادث 

االصطدام األمامية والجانبية المتوسطة إلى الحادة 

وحاالت االنقالب.

1 دائما استعمل أحزمة األمان وأدوات التثبيت المناسبة لألوالد بحسب 

العمر و الحجم. حتى في المركبات المزودة بأنظمة استشعار وجود الركاب 
فإن األوالد يكونون بأمان أكبر عند تأمينهم في المقعد الخلفي بشكل 

مناسب في كرسي الرضع أو الكرسي المعزز لألوالد.
ال تقم أبدًا بتثبيت مقاعد األطفال ذات التموضع الخلفي على المقاعد 

األمامية ألية مركبة مزودة بوسائد هوائية أمامية خاصة بالراكب األمامي. 
راجع دليل المالك وتعليمات سالمة جلوس األطفال للحصول على المزيد 

من معلومات السالمة.



 حمــــايــة تفـــــوق
      الــتــوقــعــــــــات.

الفرملة األمامية األوتوماتيكية.
الرادار قصير المدى وحساسات األمواج فوق الصوتية في 

المصدات تساعد على منع أو تخفيف االصطدامات في 
السرعات المنخفضة. نظام الفرملة األمامية األوتوماتيكية 

المتوفر ينبه السائق اذا قامت المركبة الموجودة في األمام 
باإلبطاء بشكل غير متوقع. خصائص األمان ليست بدياًل عن 

مسؤولية السائق ليقوم بمهامه في قيادة المركبة بشكل آمن. 
يجب على السائق أن يبقى متنبهًا على الدوام لحركة المرور 

ولكل ما يحيط به من أحوال الطريق. يرجى قراءة تعليمات مالك 
المركبة للمزيد من معلومات السالمة المهمة.

التحذير من االصطدام األمامي.
هذه الميزة المتوفرة تحذر السائق من احتماالت حدوث اصطدام 

في الجهة األمامية من المركبة.  يستطيع السائق أن يستخدم 
أزرار التحكم المتوفرة على عجلة القيادة ليقوم بتعديل سرعة 
مدى االقتراب للنظام عبر ثالث وضعيات إلعداد مدى الفراغ 

المطلوب )بعيد، متوسط أو قريب(.

 نظام تحذير تبديل المسار.
بالعمل مع نظام التحذير الخاص بكشف المنطقة الجانبية 

العمياء المتوفر فإن نظام تحذير تبديل المسار المتوفر ُيسخر 
مستشعرات تعمل بتقنية الرادار وموجودة في الجزء الربعي 

الخلفي من الشرائح على المساعدة باكتشاف المركبات المقتربة 
بسرعة ضمن المسار المتاخم وعلى مسافة تصل حتى 70 متر 

 وتحذير السائق منها، وذلك ليس ضمن المنطقة الجانبية 
العمياء وحسب.

 نظام التحذير من حركة المرور الخلفية.
 باستخدام نفس الحساسات المتوفرة ضمن ميزة كشف 

المنطقة الجانبية العمياء فإن نظام التحذير من حركة المرور 
الخلفية المتوفر يساعد على تنبيه السائق من األجسام المقتربة 

من الجهة الخلفية عند الرجوع للخلف. اذا تم استشعار مركبة 
مقتربة فسيتم تحذير السائق بأساليب تنبيه سمعية وبصرية.

 أبق سيارتك سوبربان
آمنة وسالمة.

أمان إضافي.
 قم بحماية ممتلكاتك الثمينة مع باقة الحماية
من السرقة الحصرية المتوفرة من GM والتي 

تشمل مستشعرات كسر الزجاج ومستشعرات 
 الحركة الداخلية ضمن المقصورة وحساس

 مذهل الستشعار الميالن لقياس أي ميالن
في جسم المركبة.

بالحفظ والصون.
المفاتيح ذات القطع الجانبي والتصفيح الخاص 
للجزء الداخلي من األبواب يمنع رفع األقفال أو 

فتحها بطرق غير شرعية باإلضافة إلى اسطوانات 
أقفال األبواب المتطورة التي تجعل من دخول 

المركبة بشكل غير شرعي أمرًا في غاية الصعوبة.



سوبربان LTZ باللون األسود مع الخصائص المتوفرة.

األداء
حصان نيوتن متر لتر/100 كلم 

طريق سريع
عزم 10.2355 519

 قطر يصل حتى 3,765 كلغ.
 سوبربان تقدم قدرة قطر أعظمية تصل حتى

3,765 كلغ1. قوة كافية لقطر المراكب والمقطورات 

ومركبات الطرق المتعددة وأي شيء آخر ترغب 

باصطحابه معك.

 نظام تعليق أمامي جديد بالكامل.
لفائف امتصاص الصدمات المحسنة في نظام 

التعليق األمامي تقدم أذرع تحكم أخف وزنًا وأقسى 

ومصنوعة من األلومنيوم ونوابض أمامية أقسى 

بمقدار %25 من سابقتها. النتيجة هي الحصول على 

قيادة متميزة وسيطرة مليئة بالثقة.

 تحكم القيادة المغناطيسية.
سوبربان LTZ تقدم تحكم القيادة المغناطيسية 

المستوحى من كورڤيت، وهو نظام تخميد لحظي 

يقدم قيادة سلسة ودقيقة وذلك من خالل قراءة 

حالة الطريق آالف المرات في الثانية وتغيير التخميد 

بمجرد 10-15 ميللي ثانية فقط.

 محرك EcoTec3 المتقدم. 
 EcoTec3 V8 ثالث تقنيات مبتكرة تقود محرك

سعة 5.3 لتر الجديد كليًا. الحقن المباشر للوقود يعزز 

القوة والكفاءة في استهالك الوقود مع تقليل 

االنبعاثات. إدارة الوقود النشطة تعمل على تحييد 

عمل أربع اسطوانات عند عدم الحاجة للقوة الكبيرة. 

التوقيت المتغاير للصمامات يضمن األداء المتميز 

في سوبربان عند استخدام القوة المثالية والكفاءة 

المالئمة. الخالصة؟ سوبربان تقدم اقتصادية أفضل 

باستهالك الوقود مقارنة مع منافساتها ـــ تقديرات 

وكالة حماية البيئة بمعدل 10.2 لتر/100 كلم في 

.2WD الطريق السريع2 لطرازات

1  معدالت أقصى وزن للمقطورة تم حسابه باعتبار 
المركبة األساسية واستثناء أية خيارات ضرورية لتحقيق 

المعدل باإلضافة للسائق. وزن التجهيزات االختيارية 
األخرى والركاب والحمولة ستخفض الوزن األعظمي 

للمقطورة التي يمكن لمركبتك أن تقطرها. راجع وكيل 
شڤروليه المعتمد للمزيد من التفاصيل.

2  بحسب قسم GM للسيارات الكبيرة الرياضية متعددة 
االستخدامات. تقديرات وكالة حماية البيئة لتر/100 كلم  
مدينة/طريق سريع: سوبربان بالدفع الثنائي 10.2/14.7.



األلوان الخارجية

أسودرمادي معدنيبني داكن معدنيأحمر كريستالي مظلل

أبيض نقيفضي جليدي معدنيفضي كامد معدنيأبيض الماسي ثالثي الطبقات

العجالت

 ألومنيوم مطلي مع لمسات كروم قياس "22
)LTZ متوفرة في(

 كروم – ألومنيوم قياس "20
)LTZ متوفرة في(

 ألومنيوم مصقول قياس "20
)LT ومتوفرة في LTZ قياسية في(

 ألومنيوم عالي الصقل قياس "18
)LT و LS قياسية في(

االكسسوارات
قم بتخصيص سيارتك سوبربان. اتصل بأقرب وكيل معتمد من شڤروليه للمزيد من المعلومات.

علبة تنظيم الحاجيات ضمن الكونسول حافة العادم الكرومية
األمامي

عجالت سوداء فائقة اللمعان قياس "22سجاد أرضية لجميع الفصول عجالت فضية ذات 7 أضالع قياس "22

فرش المقصورة الداخلية

LS - قماش فاخر بلون بني الكاكاو / الكثبان الرمليةLS - قماش فاخر أسود جت

LT - تطعيمات جلدية بلون أسود جت / رمادي داكنLT - تطعيمات جلدية بلون بني الكاكاو / الكثبان الرمليةLT - تطعيمات جلد بلون أسود جت

LTZ - تطعيمات جلد مثقب بلون بني الكاكاو / خشب ماهوغانيLTZ - تطعيمات جلد مثقب بلون بني الكاكاو / الكثبان الرمليةLTZ - تطعيمات الجلد المثقب بلون أسود جت



محرك V8 EcoTec3 سعة 5.3 لتر مع نظام إدارة الوقود النشط ونظام الحقن المباشر للوقود 
ونظام التوقيت المتغاير للصمامات.

ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات

أضواء رئيسية بروجكتور شعاعية – مع أضواء LED للقيادة النهارية

عجالت ألومنيوم قياس "18

مقاعد الصف الثاني والثالث القابلة للطي بشكل مستوي

كاميرا الرؤية الخلفية

نظام المساعدة على الركن األمامي والخلفي

نظام تشغيل السيارة عن بعد

نظام أوتوماتيكي ثالثي المنطقة للتحكم بالمناخ 

وسائد هوائية لالصطدام األمامي والجانبي للسائق والراكب األمامي، وسادة مثبتة في الجزء 
الداخلي من مقعد السائق لالصطدام الجانبي وستائر لالصطدام الجانبي لجميع الصفوف في 

الجزء الخارجي للمقاعد.

مصابيح الضباب

ماسحات زجاج متحسسة للمطر

عجلة قيادة ملفحة بالجلد

نظام مراقبة ضغط اإلطارات

زجاج عازل للصوت

نظام التحكم بنزول المنحدرات )طرازات الدفع الرباعي فقط(

مفتاح استشعار االنقالب )طرازات الدفع الرباعي فقط(

حزمة القيادة السلسة الفاخرة لنظام التعليق )طرازات الدفع الثنائي فقط(

حزمة نظام التعليق الخاص بالطرق الوعرة )طرازات الدفع الرباعي فقط(

مقاعد أمامية مع قماش فاخر 

درجات سوداء للمساعدة على الصعود

مبرد زيت إضافي لناقل الحركة

مبرد خارجي لزيت المحرك، تبريد عالي األداء بنظام هواء-إلى-زيت

LT سوبربان
طراز سوبربان LT 2015 يتضمن جميع مزايا طراز سوبربان LS باإلضافة إلى:

نظام شڤروليه مايلينك مع شاشة لمس ملونة قياس 8 إنش قطري

نظام BoSE الصوتي الفاخر

نظام التحذير عند مغادرة المسار

نظام التحذير من االصطدام األمامي

بوابة خلفية تفتح آليًا مع إمكانية تعديل مدى االرتفاع

دّواسات قابلة للتعديل كهربائيًا

يتوفر نظام بلو راي الترفيهي في الجزء الخلفي

تتوفر عجالت قياس "20

يتوفر نظام كشف المنطقة الجانبية العمياء

LTZ سوبربان
سوبربان األكثر روعة بطراز LTZ 2015 تتضمن جميع خصائص طراز LS وطراز LT باإلضافة إلى:

أضواء رئيسية عالية الشدة

دخول السيارة بدون مفتاح مع ميزة التشغيل بضغطة زر

مقاعد أمامية مبردة وقابلة للتعديل الكهربائي بـ 12 اتجاه

مقاعد مطعمة بالجلد

ذاكرة كهربائية للوضعية األفقية والعمودية لعمود عجلة القيادة

تحرير كهربائي لمقاعد الصف الثاني وطي كهربائي لمقاعد الصف الثالث

نظام كشف المنطقة الجانبية العمياء مع نظام المساعدة على تغيير المسار

نظام التنبيه من حركة المرور الخلفية

عجالت قياس "20

تتوفر عجالت بقياس "22

تحكم تثبيت السرعة التكيفي المتوفر

تحذير االصطدام األمامي

تحكم القيادة المغناطيسية، مخمدات االهتزاز المستشعرة لحالة الطريق بتحكم الكتروني 

األبعاد

السعات األعظمية

اختر خصائص المركبة

1745 ملم 1745 ملم

1890 ملم

3302 ملم
2045 ملم 5690 ملم

االقتصاد باستهالك الوقود بحسب وكالة حماية البيئة
14.7 )مدينة(، 10.2 )الطريق السريع(، 13.0 )متنوع( طراز 2WD بمحرك EcoTec3 V8 سعة 5.3 لتر )لتر/ 100 كلم(

15.7 )مدينة(، 10.7 )الطريق السريع(، 13.0 )متنوع( طراز 4WD بمحرك EcoTec3 V8 سعة 5.3 لتر )لتر/ 100 كلم(

117 لتر سعة خزان الوقود )تقريبي(

 الدفع ثنائي العجالت: 3,765 كلغ
الدفع رباعي العجالت: 3,629 كلغ

معدل وزن المقطورة1

 LS: 9 ركاب
 LT: 9 ركاب، خيار لـ 8 ركاب

LTZ: 8 ركاب

أماكن الجلوس

 خلف مقاعد الصف الثالث: 1102
 عند طي مقاعد الصف الثالث: 2172

عند طي مقاعد الصفين الثاني والثالث: 3429

حجم حيز األمتعة2 )لتر(

1 معدل أقصى وزن للمقطورة تم حسابه باعتبار المركبة األساسية واستثناء أية خيارات ضرورية لتحقيق المعدل باإلضافة للسائق. وزن التجهيزات االختيارية األخرى والركاب والحمولة ستخفض الوزن األعظمي للمقطورة التي يمكن لمركبتك أن تقطرها. راجع وكيل 
شڤروليه المعتمد للمزيد من التفاصيل. 2 قدرة واستيعاب التخزين والحمولة محدودة بالوزن والتوزيع.

LS تكملة(سوبربان( LS سوبربان

المواصفات             ● قياسي        متوفر       — غير متوفر

المقصورة الداخلية

نظام تحكم تثبيت السرعة التكيفي مع نظام الفرملة األوتوماتيكية: 
ًا  تعمل مرسالت الرادار المتطورة على تعديل السرعة أوتوماتيكي

للحفاظ على المسافة الحالية المختارة
فتحة السقف: كهربائية، قابلة لإلمالة مع ميزة الفتح واإلغالق 

السريع وموجه الرياح

المقاعد

ـ 3 ركاب ومنقسم بنسبة 40/20/40: قماش فاخر  مقعد أمامي ل
ـ 6 اتجاهات وتعديل مقعد  ًا ب ي ائ مع ميزة تعديل مقعد السائق كهرب

الراكب األمامي األيمن باتجاهين مع ميزة التعديل الكهربائي 
الخاص بالمنطقة القطنية من الظهر للسائق والراكب األمامي 

ًا أيضًا ومسند ذراع مركزي قابل للطي  ي ائ األيمن وميزة اإلمالة كهرب
لألسفل مع حيز للتخزين. حيز التخزين ضمن وسادة المقعد 

)يشمل منفذ طاقة إضافي(. جيوب التخزين مع مساند الرأس 
القابلة للتعديل باالتجاه الخارجي

ًا ي ائ مقعد الصف الثاني المنفصل مع ميزة التحرير كهرب
المقاعد، أمامية حاضنة مع تطعيمات الجلد المثقب بقاعدة 

ـ 12 وضعية لمقعد السائق  جلوس مبردة، تعديل كهربائي ب
ـ 6 اتجاهات للوسائد، وضعيتي  والراكب وتتضمن تعديل كهربائي ب

ـ 4 اتجاهات للمنطقة  ذاكرة لمقعد السائق، تعديل كهربائي ب
أسفل الظهر مع إمالة كهربائية 

المحرك / الشاسيه
المحرك: EcoTec3 V8 سعة 5.3 لتر مع ميزة الحقن المباشر 

والتوقيت المتغاير للصمامات واإلدارة النشطة للوقود، 

بقوة 355 حصان عند 5600 دورة/دقيقة وعزم 519 نيوتن متر عند 
4100 دورة/دقيقة

تحكم فرملة المقطورة: فرملة مانعة لإلنغالق – مدمجة
علبة النقل: فاعلة، 2 - سرعة، ميزة أوتوتراك االلكترونية 

مع التحكم بالدوران والوضعية الحيادية لقطر المراكب )طراز الدفع 
)4WD الرباعي

ًا مع  ي ـ 6 سرعات، يتم التحكم به الكترون ناقل الحركة: أوتوماتيكي ب
وضعية القيادة عالية الكفاءة والقطر/السحب

التصميم الخارجي

ًا مع التحسينات الكرومية  ائي درجات مساعدة: قابلة للسحب كهرب
ارة المحيطية )متوفرة في طرازات الدفع الثنائي 2WD فقط( واإلن

أنظمة الصوت

نظام شڤروليه مايلينك مع نظام المالحة المتوفر: شاشة لمس 
ملونة قياس 8 إنش قطري، ميزة البث الصوتي عبر بلوتوث، 

راديو AM/FM/HD، مشغل cD مع 5 منافذ USB، مع 4 منافذ قراءة 
لبطاقات SD، منفذ إضافي

نظام شڤروليه مايلينك مع المالحة المتوفر: شاشة لمس 
ملونة قياس 8 إنش قطري، التشغيل الصوتي عبر بلوتوث، راديو 

AM/FM/HD، مشغل cD مع 5 منافذ USB، مع 4 منافذ قراءة 

لبطاقات SD، مدخل إضافي ونظام GPS للمالحة 
نظام ترفيهي للمقاعد الخلفية مع مشغل بلو راي: مشغل بلو 
راي وأقراص DVD مع جهاز تحكم، شاشة سقفية، سماعتي رأس 

السلكية بقناتين باألشعة تحت الحمراء، منافذ صوت/ڤيديو 
USB ومنفذ SD إضافية، فتحة بطاقة

العجالت
معدنية قياس "18

ألومنيوم مصقول قياس "20
كروم ألومنيوم قياس "20

ألومنيوم مطلي مع لمسات من الكروم قياس "22

الباقات
ًا، نظام التحذير  ي ائ باقة تنبيه السائق: دواسات قابلة للتعديل كهرب

من االصطدام األمامي، التحذير من تبديل المسار والمقعد 
بميزة تحذير السالمة )المقعد بميزة تحذير السالمة متوفر فقط 

الحاضنة( للمقاعد 
باقة الرفاهية: الدخول بدون مفتاح مع ميزة التشغيل بضغطة زر، 
ًا والمنقسمة بنسبة  ي ائ مقاعد الصف الثالث القابلة للطي كهرب

60/40، مقاعد الصف الثاني التحرير الكهربائي والمنقسمة 

بنسبة 60/40، عمود المقود بميزة الذاكرة والتعديل الكهربائي 
األفقي والعمودي، مصابيح الضباب، ميزة المساعدة على الركن 

األمامي والخلفي، ميزة التنبيه من حركة المرور الخلفية، ميزة 
التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء، غطاء أداة القطر بلون الهيكل
 LTو LS باقة القطر األعظمي: محور خلفي بمعدل 3.42، طرازات
تشمل نظام التعليق الخلفي المعدل لمستوى الهواء، طرازات 

ـ 2 سرعة الدفع الرباعي 4WD تشمل علبة النقل بنظام أوتوتراك ب
باقة الشمس والترفيه للرحالت الطويلة: نظام شڤروليه مايلينك 
مع المالحة، فتحة سقفية كهربائية، نظام ترفيهي مع مشغل بلو 

راي للمقاعد الخلفية
باقة الحماية من السرقة: بوق بمصدر طاقة مستقل، حساسات 

الحركة الداخلية وحساسات ميالن المركبة، دروع حماية أقفال 
األبواب، حساسات كسر النوافذ بالربع الخلفي باإلضافة لنافذة 

البوابة الخلفية، إزالة حامل النظارات الشمسية ومرآة التخاطب مع 
الركاب الموجودة في الكونسول العلوي

LTZ LT LS
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أمان األطفال
مزايا امتالك شڤروليه

ك سّيارة شڤروليه هي تجربة أبعد من مجّرد قيادة سّيارة جديدة، وذلك بفضل راحة  أن تتملَّ
البال التي ستنعم بها مع مزايا عديدة ُتعّزز هذه التجربة وتزيدها متعة.

إختبار السّيارات في الشرق األوسط
تخضع كّل سّياراتنا ألقسى االختبارات كي نضمن لك أداًء عاليًا ُيالئم المنطقة. فقبل 
إطالق أّي سّيارة شڤروليه، ُنجري لها فحصًا شاماًل ألمثل أداء فتعتمد عليها بكّل ثقة. 

وفي هذا اإلطار نعمل على تطوير أنظمة تكييف الهواء، وتبريد المحّرك، والطالء، لُتقاوم 
أقسى الظروف المناخية.

خدمة السّيارة البديلة**
عند االضطرار إلى تمديد فترة تصليح سّيارتك من عطل يشمله الضمان، وحرصًا على 

راحتك، قد ُتقّدم لك شڤروليه سّيارة بديلة ُتناسبك.

قطع غيار شڤروليه
يدعم شبكة وكالئنا الموجودة في أنحاء المنطقة مركٌز لتوزيع قطع غيار شڤروليه بكّميات 

وافرة لتزويد سّيارتك عند الحاجة فتبقى منطلقة.

وبفضل األسعار التنافسية التي تمتاز بها قطع غيار شڤروليه األصلية، ستنعم سّيارتك 
بكلفة صيانة اقتصادية.

سّيارات شڤروليه المستعملة المضمونة
كّل سّياراتنا المستعملة المضمونة تأتي مزّودة بالتالي:

فحص ألكثر من 110 نقاط  •
ضمان 12 شهرًا على األقّل  •

خدمة المساعدة على الطرقات على مدار الساعة  •
ضمان استبدال السّيارة خالل 7 أّيام  •

*تطّبق الشروط. يرجى مراجعة كتيب الضمان المرفق مع سيارة شڤروليه لالطالع على كامل شروط الضمان.

**تطّبق الشروط.

***غير متوفر في جميع الدول.

chevroLeTArABIA.com

youTuBe.com/chevroLeTArABIA 

fAceBook.com/chevroLeTArABIA

@chevroLeTArABIA

اختيار كرسي حماية األطفال الصحيح

الكرسي المواجه للخلف: الطريقة األسلم لسفر األطفال حديثي الوالدة
للرضع حتى عمر 12 شهرًا / الوزن لغاية 13 كلغ

 يجب أن ُيسافر الطفل حديث الوالدة في كرسي مواجه للخلف. لتثبيت الكرسي، ُقم بشد حزامه بحيث يمر
من خالل الفتحات الخاصة به خلف كتَفي الطفل أو تحتهما. وكخيار عملي، ُيمكنك شراء هذا الكرسي مزودًا بقاعدة 

 ُيمكن تثبيتها في السيارة مع حّمالة لها مقبض. وغالبًا ما تكون الكراسي الخاصة بالرضع مصّممة بحيث ُتناسب
أيضًا عربات األطفال.

الكرسي المواجه لألمام: الطريقة األسلم لسفر األطفال في مرحلة المشي
المرحلة التالية - لألطفال بين 9 أشهر و3.5 سنة من العمر / الوزن بين 9 و 18 كلغ

تسمح الكراسي األكبر حجمًا بأن يجلس عليها األطفال بشكل مواجه لمقدمة السيارة. ُتحافظ هذه الكراسي على 
الميالن قلياًل نحو الوراء بحيث يبقى رأس الطفل مستندًا إلى الخلف، بينما تكون مجاري التنّفس مفتوحة. وكذلك 

يتم شد الحزام الخاص بهذه الكراسي خلف كتَفي الطفل أو تحتهما.

كراسي األطفال في مرحلة المشي - بين 3.5 و 12 سنة من العمر / الوزن بين 15 و 36 كلغ
هذه الكراسي مواجهة لألمام بشكل مستقيم، ويأتي الحزام من الفتحات الخاصة بها عند مستوى كتفي الطفل  

أو أعلى منهما.

الكراسي الداعمة: الخطوة التالية قبل استخدام حزام األمان
الكراسي الداعمة بدون ظهر - للصغار من وزن 21 إلى 45 كلغ

 ليس لهذه الكراسي الداعمة ظهر ويجب استخدامها مع نظام تثبيت عبر حزام أمان للحضن والكتفين.
يجب أن يتم تثبيت حزام الحضن عند الوركين، وحزام الكتفين عند عظم الترقوة وليس على الوجه أو العنق.

الكراسي الداعمة ذات الظهر المرتفع - للصغار من وزن 21 إلى 45 كلغ
لهذا النوع من الكراسي الداعمة ظهر وفي بعض األحيان أطراف ممتدة من جهة الرأس. يجب استخدامها مع نظام 

 تثبيت عبر حزام أمان للحضن والكتفين. ُيعتبر هذا النوع جيدًا في حال خلد الطفل إلى النوم في السيارة. 

تذكروا دائمًا أّنه من الضروري أن يجلس الرضع واألطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة في المقعد الخلفي.

chevroletarabia.com ل بزيارة لمزيد من المعلومات، تفضَّ

GM، شعار GM، شڤروليه، شعار شڤروليه، 
الشعارات، الرموز، أسماء السيارات، تصميم 
المركبات، وغيرها من العالمات الظاهرة في 

الكتيب، جميعها عالمات تجارية و/ أو عالمات 
خدمة لجنرال موتورز، والشركات التابعة، أو 

المرخصين © 2013. جميع الحقوق محفوظة. 
 ،SurroundStage و ،Bose، centerpoint

جميعها عالمات تجارية تابعة لشركة Bose. إن 
اسم عالمة Bluetooth عالمة تجارية مسجلة 

 .Bluetooth SIG ومملوكة من قبل شركة
أي استخدام لهذه العالمات التجارية من قبل 

شڤروليه، يتم تحت الترخيص.

جنرال موتورز © 2013. جميع الحقوق محفوظة.
أبريل 2013 

يضمن تعهد شڤروليه أسعار صيانة هي من األكثر تنافسية في األسواق من 
م  حيث أنك على دراية دائمًا بكل تكاليف الخدمة المقدمة إليك. فعندما تسلِّ

سيارتك، ستعلم بالضبط ماستكلفه خدمة سيارتك. وهناك العديد من الخدمات 
اإلضافية التي يقدمها لك تعهد شڤروليه لضمان رضاك التام عند اكتمال العمل 

في مركز الخدمة.

إنك تستحق األفضل لسيارتك. ولهذا السبب، يحرص تعهد شڤروليه دائمًا على 
توظيف فنيين معتمدين خضعوا لتدريب مكثف. كما أنهم يستخدمون قطع 

غيار شڤروليه األصلية فقط، مايضمن الحفاظ على قيمة سيارتك لفترة طويلة. 
وهناك العديد من الخدمات اإلضافية التي يقدمها لك تعهد شڤروليه لضمان 

رضاك التام عند اكتمال العمل في مركز الخدمة.

 في شڤروليه، ُنقدر وقتك بالقدر الذي ُتقدره أنت. يقدم تعهد شڤروليه
 نظام حجز موعد الخدمة الدورية في الوقت المالئم لك مع وعد تسليم

 السيارة في نفس اليوم. كما ُيطلعك مستشارو الخدمة المحترفون على 
مراحل انجاز العمل لكي تعرف بالضبط موعد استالمك للسيارة.

 يضمن تعهد شڤروليه حصول كل سيارة من سياراتنا على ضمان شامل
3 سنوات/ 100,000 كم وخدمة اقليمية للمساعدة على الطريق، على مدار 

الساعة وطوال أيام السنة. فأينما ذهبت، ستجدنا في خدمتك.
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إلـــتــــــزام كـــــامــــل لــــــراحـــــة بـالـــك



 تنخفض الصيانة. 
ويرتفع التشويق.

كلفة الصيانة

التوفير مع سوبربان يتعدى السعر إلى تكاليف ما بعد الشراء، فقد ُصممت لُتحقق أقل متطلبات 
الصيانة وُتحافظ على جودتها بأقل تكلفة. فعناصر مثل حزام الكامة وآلية تبديل مواقع الكامة ورتل 

الصمامات ال تحتاج إلى صيانة دورية.

ُصممت عناصر شد سلسلة الكامة المتطورة ومكونات آلية تبديل مواقع الكامة عالية الجودة 
ورافعات الصمامات الهيدروليكية بحيث تضمن أعلى أداء للصمامات وبدون حاجة إلى تبديلها 

طيلة عمر المحرك.

وتمنع آليات التحكم اإللكترونية المتطورة ومجموعة كبيرة من أجهزة التحسس من تعطل 
األنظمة، بما في ذلك عملية تشغيل المحرك في حال تعّطل عمل حّساس التوقيت.

وهناك برامج تحكم تعمل على حماية المحرك من األعطال الدائمة في حال فقدان السائل المبّرد 
بالكامل، وهذا يسمح للمحرك بالعمل بطاقة مخّفضة لمسافة محددة تكفي السائق حتى يصل 

إلى مركز خدمة.

الصيانة الدورية

إستكمااًل لهندسة سوبربان الذكية واآلمنة، ستتكفل الصيانة الدورية بالمحافظة على سيارتك 
لمدة أطول. ولُتبقي سيارتك سوبربان بحالة ممتازة عليك صيانتها بشكل منتظم وحسب توصيات 

دليل المالك.

قائمة األسعار

مع مرور الزمن وقطع المسافات الطويلة، ُيصبح من الضروري استبدال بعض القطع التي 
تتعرض للتلف واالهتراء بسبب االستخدام، مثل شفرات ماسحات الزجاج أو ممتصات الصدمات 

أو لّبادات الفرامل، وكلها مذكورة في قائمة األسعار. وسُتساعدك أسعارنا التنافسية على إبقاء 
سيارتك سوبربان بأفضل حال وبأقل تكلفة. لمزيد من التفاصيل، راجع الوكيل أو تفّضل بزيارة 

chevroletarabia.com موقعنا

سوبربان باللون األسود.

 2015 - 2014
دليل جدول الصيانة

وقائمة األسعار

سوبوربان 2015 الجديدة كليًا


